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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
1

Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,
123/17 i 98/19), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12.ožujka 2020. godine, donosi

Utorak, 24. ožujka 2020.

povjerenih poslova državne uprave , ustrojavaju se upravna tijela:“
Članak 9.
U članku 68. dodaje se stavak 2. koji glasi: „ Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne
uprave imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave
sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“
Članak 10.
Članak 87. mijenja se i glasi „Nadzor nad zakonitošću općih akata Županijske skupštine u njenom
samoupravnom djelokrugu obavlja nadležno tijelo
državne uprave u čijem djelokrugu je opći akt.

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Šibensko-kninske županije

Članak 11.
Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i propise
da izradi pročišćeni tekst Statuta Šibensko-kninske
županije.

Članak 1.
U Statutu Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09,4/13 i
3/18) članak 7. mijenja se i glasi: „Županija obavlja
poslove državne uprave koji su povjereni zakonom.
Troškovi povjerenih poslova državne uprave koje
obavljaju upravna tijela Županije podmiruju se iz
državnog proračuna.“

Članak 12.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Članak 2.
U članku 8. stavak 3. briše se riječ: „središnjeg“.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

KLASA: 012-03/20-01/1
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

Članak 3.
U članku 20. stavku 2. brišu se riječi: „središnjem“
i „središnje“.
Članak 4.
U članku 24. briše se riječ: „središnje“.
Članak 5.
U članku 50. stavku 3. alineji 16. brišu se riječi
„odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni
na Županiju,“.
Članak 6.
U članku 51. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:“
Župan je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje
povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem
upravnom području.“
Članak 7.
U članku 53. stavku 4. riječi „ predstojnika ureda
državne uprave u županiji „ zamjenjuju se riječima: „
nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu
opći akt“.
Članak 8.
U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi: „Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije ,
utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanja

2

Na temelju članka 6., 37., 38., 39. i 43. Zakona o
proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i
15/15), i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka
2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2020. godinu (I.)
Članak 1.
U članku 2. I. OPĆI DIO mijenjaju se:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
- Razred 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE se uvećava za 2.659.640
kuna te iznosi 97.908.190 kuna.
- Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, podskupina 422 Postrojenja i oprema,
izvor ﬁnanciranja Sredstva za ﬁnanciranje decentrali-
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ziranih funkcija se smanjuje za 600.000 kuna te sada iznosi 34.080.556 kuna.
- Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj imovini, podskupina 451 Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima, izvor ﬁnanciranja Sredstva za ﬁnanciranje decentraliziranih funkcija se povećava za
3.259.640 kuna te sada iznosi 24.916.283 kune.
C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
- Razred 9 VLASTITI IZVORI, skupina 92 Rezultat poslovanja, podskupina 922 Višak prihoda u izvoru ﬁnanciranja Sredstva za ﬁnanciranje decentraliziranih funkcija se uvećava za 2.659.640 kuna te iznosi 9.878.629
kuna.
U II. POSEBNOM DIJELU mijenjaju se:
- u Razdjelu 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB;
Glava 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ; Program 1006 Zdravstvo; Aktivnost A1006-03 OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin – standard;
podskupina 422 Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 4.367.250 kuna se smanjuje za 600.000 kuna i
iznosi 3.767.250 kuna;
podskupina 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana u iznosu od 2.973.750 kuna se povećava za 3.259.640 kuna i iznosi 6.233.390 kuna.
I. izmjenama i dopunama proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu ukupni prihodi i primici i
ukupni rashodi i izdaci Proračuna povećavaju se za 2.659.640 kuna te Proračun iznosi 818.756.640 kuna.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
KLASA: 400-06/20-01/4
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020.
godinu („Narodne novine“ broj 128/19), točke II., III. i V Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za ﬁnanciranje minimalnog ﬁnancijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici,
od 12. ožujka 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini
I.
Ovom odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za ﬁnanciranje minimalnog ﬁnancijskog standarda javnih
potreba osnovnih škola Šibensko-kninske županije u 2020. godini, kao i kriteriji i mjerila za ﬁnanciranje decentraliziranih funkcija u školama neophodnih za realizaciju nastavnih planova i programa osnovnoškolskog
obrazovanja.
II.
U proračunu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu osiguravaju se sredstva za ﬁnanciranje minimalnog
ﬁnancijskog standarda osnovnih škola kojih je županija osnivač, a na temelju uvodno navedene Odluke Vlade
RH za 2020. godinu, prema kojoj je Šibensko-kninska županija ostvarila bilančna prava za ﬁnanciranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u visini sredstava iskazanih u tablici 1.1.
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Tablica 1.1. Ukupna bilanca sredstava za osnovne škole u 2020. godini
Bilancirana sredstva za
2020. godinu
2

Opis
1
Materijalni i financijski rashodi te rashodi za
tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola

14.222.533

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini

1.525.681

UKUPNO ŠKOLE

15.748.214

III.
Bilancirana sredstava za materijalne i ﬁnancijske rashode škola koriste se za ﬁnanciranje materijalnih i ﬁnancijskih rashoda (prema ekonomskoj klasiﬁkaciji) neophodnih za realizaciju nastavnih planova i programa
javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja.
Obračun iznosa materijalnih i ﬁnancijskih rashoda po školskim ustanovama izvršen je prema kriteriju opsega
djelatnosti (broj učenika, broj razrednih odjela i broj školskih zgrada u šk.god. 2019./2020.) te prema kriteriju
stvarnih izdataka (troškovi prijevoza učenika i energenti) uvećanog za speciﬁčnosti pojedinih škola.
Plan raspodjele sredstava za materijalne i ﬁnancijske rashode osnovnih škola za 2020. godinu u ukupnom
iznosu od 13.512.563 kuna iskazan je u tablici 1.2.
Tablica 1.2. Bilancirana sredstva za materijalne i ﬁnancijske rashode osnovnih škola
Opseg djelatnosti
Nositelj financiranja
- škola

1. OŠ A.M.
Petropoljskog,
Drniš
2. OŠ Čista Velika
3. OŠ Domovinske
zahvalnosti, Knin
4. OŠ dr.F.
Tuđmana, Knin
5. OŠ Jakova
Gotovca, Unešić
6. OŠ Kistanje
7. OŠ Murterski
škoji, Murter
8. OŠ Pirovac
9. OŠ Primošten
10. OŠ Rogoznica
11. OŠ Skradin
12.OŠ V. Kaleba,
Tisno
13. OŠ Vodice
14. Glazbena škola
I. Lukačića, Šibenik
– programi osnovne
škole
15. Osnovna
glazbena škola
Krsto Odak, Drniš
UKUPNO ŠKOLE

Broj učenika
u šk.god.
2019./2020.

Broj
razrednih
odjela u
šk.god.
2019./2020.

Broj
građevina u
šk.god.
2019./2020.

Energenti
(lož ulje,
plin)

Prijevoz
učenika

Ostali
materijalni
i
financijski
rashodi

Ukupan iznos
(kn)

587

50

7

360.000

1.567.974

1.280.000

3.207.974

80

8

2

55.000

230.935

195.000

480.935

649

37

3

215.000

814.852

795.000

1.824.852

315

22

1

85.000

773.218

530.000

1.388.218

58

8

2

65.000

365.450

248.000

678.450

185

16

1

80.000

417.407

325.000

822.407

219

13

2

105.000

-

298.000

403.000

122
175
119
163

8
8
8
14

1
1
1
5

80.000
55.000
55.000
90.000

168.277
268.868
319.376
645.255

235.000
340.000
245.000
307.000

483.277
663.868
619.376
1.042.255

145

12

2

65.000

195.557

255.000

515.557

733

36

2

230.000

218.394

750.000

1.198.394

183

12

1

-

-

96.000

96.000

154

16

1

-

-

88.000

88.000

3887

268

32

1.540.000

5.985.563

5.987.000

13.512.563

Utorak, 24. ožujka 2020.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Broj 4 - Stranica 7

IV.
Sredstva za materijalne i ﬁnancijske rashode osnovnih škola osigurat će se temeljem mjesečnog izvještaja
škola o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec, koji potpisuju odgovorne osobe (ravnatelj i računovođa).
Školske ustanove kao korisnici sredstava županijskog proračuna, dužne su svoje mjesečne zahtjeve za doznakom
sredstava iskazati na odgovarajućim tablicama (u okviru raspoloživih sredstava iz svog godišnjeg ﬁnancijskog
plana) te dostavljati nadležnom upravnom odjelu za školstvo najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za protekli
mjesec.
V.
Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih odnose se na sredstva namijenjena ustanovama za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i
postrojenja.
Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje po školskim ustanovama izvršen je prema kriteriju opsega djelatnosti (po razrednom odjelu 600,00 kuna), iskazanim potrebama svake pojedine škole za
tekućim i investicijskim održavanjem te prema raspoloživosti sredstava u proračunu za tekuću godinu.
Plan raspodjele sredstava za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola za 2020. godinu u ukupnom
iznosu od 709.970,00 kuna iskazan je u tablici 1.3.
Tablica 1.3. Bilancirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola
Škola

Po
razrednom
odjelu
600,00 kuna

1. OŠ A.M. Petropoljskog,
Drniš

30.000

Sanacija sustava grijanja PŠ Drinovci

98.000

128.000

2. OŠ Čista Velika

4.800

Sanacija podova u učionicama

56.000

60.800

3. OŠ Domovinske
zahvalnosti, Knin

22.200

Zamjena djela vrata na učionicama

30.500

Uređenje dijela sportske dvorane

24.863

4. OŠ dr.F. Tuđmana,
Knin

13.200

Nastavak sanacije sustava grijanja

61.858

Zamjena ulaznih vrata u školskoj zgradi

38.500

5. OŠ Jakova Gotovca,
Unešić

4.800

-

-

4.800

6. OŠ Kistanje

9.600

-

-

9.600

7. OŠ Murterski škoji,
Murter

7.800

Zamjena radijatora u učionicama viših razreda

47.620

55.420

8. OŠ Pirovac

4.800

Sanacija sustava grijanja

15.500

Nastavak zamjene rasvjetnih tijela u dvorištu

18.750

9. OŠ Primošten

4.800

Zamjena parketa

36.000

40.800

10. OŠ Rogoznica

4.800

-

4.800

11. OŠ Skradin

8.400

Sanacija učionica

46.000

54.400

12. OŠ V.Kaleba, Tisno

7.200

-

7.200

13. OŠ Vodice

21.600

Nastavak sanacije poda u hodniku i
učionicama

75.579

97.179

14. Glazbena škola I.
Lukačića, Šibenik –
programi osnovne škole
15. Osnovna glazbena
škola Krsto Odak, Drniš
UKUPNO ŠKOLE

Vrsta ulaganja

-

Iznos u kn

77.563

113.558

39.050

7.200

-

-

7.200

9.600

-

-

9.600

549.170

709.970

160.800

VI.
Sredstva za rashode tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola doznačavat će se ustanovama kao
nositeljima investicijskih ulaganja po izvršenju radova ili usluga, a na temelju ovjerenog zahtjeva škole i do-
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stavljene preslike dokumentacije (ponude, ugovori, ispostavljeni računi za izvršene radove ili usluge, zapisnici
o primopredaji radova i sl).
VII.
Rashodi škola za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj imovini realizirat će se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj
imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu, koji će kao zaseban akt donijeti Županijska skupština Šibensko-kninske županije.
VIII.
Školske ustanove kao korisnici sredstava županijskog proračuna dužne su sredstva za rashode tekućeg i investicijskog održavanja te sredstava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
neﬁnancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.
IX.
Financiranje materijalnih i ﬁnancijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih
škola u 2020. godini realizirat će se u skladu s ovom odlukom te prilivom sredstava u županijski proračun.
X.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 602-02/20-01/65
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 128/19), točke II., III. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za ﬁnanciranje minimalnog ﬁnancijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2020. godini („Narodne novine“ broj 128/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, na 16.
sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija
srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini
I.
Ovom odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za ﬁnanciranje minimalnog ﬁnancijskog standarda javnih
potreba srednjih škola Šibensko-kninske županije u 2020. godini, kao i kriteriji i mjerila za ﬁnanciranje decentraliziranih funkcija u školama neophodnih za realizaciju nastavnih planova i programa srednjoškolskog
obrazovanja.
II.
U proračunu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu osiguravaju se sredstva za ﬁnanciranje minimalnog
ﬁnancijskog standarda srednjih škola kojih je županija osnivač, a na temelju uvodno navedene Odluke Vlade RH
za 2020. godinu, prema kojoj je Šibensko-kninska županija ostvarila bilančna prava za ﬁnanciranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama u visini sredstava iskazanih u tablici 1.1.
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Tablica 1.1. Ukupna bilanca sredstava za srednje škole u 2020. godini
Bilancirana sredstva za
2020. godinu
2

Opis
1
Materijalni i financijski rashodi te rashodi za tekuće i
investicijsko održavanje srednjih škola
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

8.948.436
1.359.240

UKUPNO ŠKOLE

10.307.676

III.
Bilancirana sredstava za materijalne i ﬁnancijske rashode škola koriste se za ﬁnanciranje materijalnih i ﬁnancijskih rashoda (prema ekonomskoj klasiﬁkaciji) neophodnih za realizaciju nastavnih planova i programa
javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja.
Obračun iznosa materijalnih i ﬁnancijskih rashoda po školskim ustanovama izvršen je prema kriteriju opsega
djelatnosti (broj učenika, broj razrednih odjela i broj školskih zgrada u šk.god. 2019./2020.) te prema kriteriju
stvarnih izdataka (troškovi za energente, najam školske dvorane i najam školskog broda) uvećanog za speciﬁčnosti pojedinih škola.
Plan raspodjele sredstava za materijalne i ﬁnancijske rashode srednjih škola za 2020. godinu u ukupnom
iznosu od 8.189.509 kuna iskazan je u tablici 1.2.
Tablica 1.2. Bilancirana sredstva za materijalne i ﬁnancijske rashode srednjih škola
Opseg djelatnosti
Energenti
(lož ulje,
peleti)

Najam
školske
dvorane
i
školskog
broda

Ostali
materijalni
i
financijski
rashodi

Ukupan
iznos (kn)

Broj učenika
u šk.god.
2019./2020.

Broj
razrednih
odjela u
šk.god.
2019./2020.

Broj
građevina u
šk.god.
2019./2020.

534

24

1

180.000

-

815.000

995.000

290

15

1

-

-

435.000

435.000

286

14

2

-

60.000

600.000

660.000

368

16

1

190.000

30.000

645.000

865.000

252

15

1

-

-

365.000

365.000

256

15

1

-

-

395.000

395.000

269

13

1

-

33.000

630.000

663.000

8. Medicinska
škola Šibenik

322

13

1

-

42.000

535.000

577.000

9. Srednja škola I.
Meštrovića, Drniš

217

15

3

130.000

-

540.000

670.000

10. Srednja škola
L. Montija, Knin

270

17

2

400.000

-

1.014.509

1.414.509

Nositelj financiranja
- škola

1. Gimnazija
A.Vrančića, Šibenik
2. Ekonomska
škola Šibenik
3. Prometnotehnička škola
Šibenik
4. Tehnička škola
Šibenik
5. Industrijskoobrtnička škola
Šibenik
6. Srednja
strukovna škola
Šibenik
7. Turističkougostiteljska škola
Šibenik

Stranica 10 - Broj 4

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

11. Srednja
strukovna škola
Kralja Zvonimira,
Knin
12. Glazbena škola
I. Lukačića, Šibenik
– programi srednje
škole
UKUPNO ŠKOLE
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244

15

2

-

-

970.000

970.000

36

4

1

-

-

180.000

180.000

3344

176

17

900.000

165.000

7.124.509

8.189.509

IV.
Sredstva za materijalne i ﬁnancijske rashode srednjih škola osigurat će se temeljem mjesečnog izvještaja
škola o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec, koji potpisuju odgovorne osobe (ravnatelj i računovođa).
Školske ustanove kao korisnici sredstava županijskog proračuna, dužne su svoje mjesečne zahtjeve za
doznakom sredstava iskazati na odgovarajućim tablicama (u okviru raspoloživih sredstava iz svog godišnjeg
ﬁnancijskog plana) te dostavljati nadležnom upravnom odjelu za školstvo najkasnije do 15. u tekućem mjesecu
za protekli mjesec.
V.
Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola odnose se na sredstva
namijenjena ustanovama za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme
i postrojenja.
Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje po školskim ustanovama izvršen je prema kriteriju opsega djelatnosti (po razrednom odjelu 900,00 kuna), iskazanim potrebama svake pojedine škole za
tekućim i investicijskim održavanjem te prema raspoloživosti sredstava u proračunu za tekuću godinu.
Plan raspodjele sredstava za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola za 2020. godinu u ukupnom
iznosu od 758.927,00 kuna iskazan je u tablici 1.3.
Tablica 1.3. Bilancirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola
Škola
1. Gimnazija A.Vrančića,
Šibenik

2. Eknomska škola Šibenik

3. Prometno-tehnička škola
Šibenik

Po razrednom
odjelu 900,00 kn
21.600

13.500

12.600

Vrsta ulaganja/namjena (iznos u kn)
Uređenje učionice i zamjena vrata

21.600

Uređenje učionica i arhive

92.000

Zamjena rasvjetnih tijela u sportskim
dvoranama

95.000

Uređenje strojarnice dizala

10.000

Sanacija i uređenje učionica

30.000

Nabava i ugradnja 4 razvodna ormara

21.000

Sanacija aneksa u prizemlju školske
zgrade

106.000

Iznos u kn
56.722

197.000

157.000

4. Turističko-ugostiteljska
škola Šibenik

11.700

-

11.700

5. Industrijsko-obrtnička
škola Šibenik

13.500

-

13.500

6. Srednja strukovna škola
Šibenik

13.500

-

13.500

7. Tehnička škola Šibenik

14.400

-

14.400

8. Medicinska škola Šibenik

11.700

Sanacija stolarije u praktikumima

9. Srednja škola Ivana
Meštrovića, Drniš

13.500

Zamjena prozora u sportskoj dvorani

138.000
43.405

149.700
56.905
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10. Srednja škola Lovre
Montija, Knin

15.300

11. Srednja strukovna škola
Kralja Zvonimira, Knin

13.500

12. Glazbena škola Ivana
Lukačića, Šibenik – programi
srednje škole

-

UKUPNO ŠKOLE

Uređenje atrija

19.500
-

13.500

Sanacija prostorija u školskoj zgradi

4.100

Ugađanje glazbenih instrumenata

10.000

154.800

-

34.800

604.127

14.100

758.927

VI.
Sredstva za rashode tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola doznačavat će se ustanovama kao
nositeljima investicijskih ulaganja po izvršenju radova ili usluga, a na temelju ovjerenog zahtjeva škole i dostavljene preslike dokumentacije (ponude, ugovori, ispostavljeni računi za izvršene radove ili usluge, zapisnici
o primopredaji radova i sl).
VII.
Rashodi škola za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj imovini realizirat će se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj
imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu, koji će kao zaseban akt donijeti Županijska skupština Šibensko-kninske županije.
VIII.
Školske ustanove kao korisnici sredstava županijskog proračuna dužne su sredstva za rashode tekućeg i investicijskog održavanja te sredstava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
neﬁnancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.
IX.
Financiranje materijalnih i ﬁnancijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola
u 2020. godini realizirat će se u skladu s ovom odlukom te prilivom sredstava u županijski proračun.
X.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 602-03/20-01/24
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 7. stavka 2. i 3. Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu, točke II.,
III. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za ﬁnanciranje minimalnog ﬁnancijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini (“NN“, broj 128/19), točke II., III. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za ﬁnanciranje minimalnog ﬁnancijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini (“NN“, broj 128/19), članka 4. Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/19) i članka 32. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, d o n o s i

P LA N
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj
imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu
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I.
Ovim Planom utvrđuju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj imovini u školstvu u 2020. godini za ustanove osnovnog i srednjeg školstva na području Šibensko-kninske županije, a kojima je Šibensko-kninska županija osnivač.
II.
Iz Proračuna Šibensko-kninske županije angažiraju se decentralizirana sredstva u 2020. godini za kapitalne projekte osnovnih škola u iznosu od 1.525.681,00 kn, a za kapitalne projekte srednjih škola u iznosu od
1.359.240,00 kn, iz izvornih proračunskih sredstava za kapitalne projekte osnovnih škola iznos od 34.350,00 kn
i za kapitalne projekte srednjih škola iznos od 78.600,00 kn, te iz ostalih izvora (EU fondovi) za kapitalni projekt
srednjeg školstva (projekt uspostave RKC) iznos od 3.306.393,00 kn.
III.
Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj imovini u
školstvu Šibensko-kninske županije u 2020. godini planirani su prioritetni kapitalni projekti školskih ustanova
koji će se realizirati tijekom 2020. godine, a iskazani su u tablicama kako slijedi:
Tablica 1.1. Kapitalni projekti u osnovnim školama
Red.
br.

Škola

Vrsta i opis ulaganja

1.

OŠ Domovinske
zahvalnosti, Knin

Nabava klima uređaja

2.

OŠ dr. Franje
Tuđmana, Knin

3.

OŠ Antuna
Mihanovića
Petropoljskog,
Drniš

4.

5.

6.

7.

OŠ Čista Velika

OŠ Skradin

OŠ Murterski
škoji, Murter
OŠ Rogoznica

OŠ Vodice

Plan za
2020.

Decentralizirana
sredstava
2020.

Izvorni
prihodi
županije
2020.

Ostali
izvori
2020.
(EU
fondovi)

20.250

20.250

20.250

-

-

Uklanjanje i demontaža
konstrukcije vanjskog lifta i
uređenje dijela fasade

108.000

108.000

108.000

-

-

Nastavak sanacije ravnog krova
Područne škole Oklaj

163.000

163.000

163.000

Nabava i montaža mrežne
instalacije PŠ Oklaj, Drinovci i
Gradac

-

-

93.406

96.406

93.406

Nabava namještaja za dvije
učionice

19.000

19.000

-

19.000

-

Postavljanje podnih ploča u
dvorištu

90.000

90.000

90.000

Nabava školskog namještaja za
matičnu školu i PŠ Rupe

-

-

85.000

85.000

85.000

Uređenje sanitarnog čvora i
gradnja septičke jame PŠ Betina

82.000

82.000

82.000

-

-

Nabava interaktivne ploče

17.500

17.500

17.500

Nabava školskog namještaja i
fotokopirnog aparata

15.350

15.350

-

15.350

-

465.000

465.000

465.000

Nabava interaktivnih ploča za
matičnu školu i PŠ Tribunj

30.625

30.625

30.625

-

-

Nabava školskog namještaja

99.100

99.100

99.100

Sanacija i uređenje sjeverne fasade
matične škole
8.

Ukupno
planirani
iznos
ulaganja

9.

OŠ Primošten

Nastavak sanacije rasvjetnih tijela
u učionicama

259.820

259.820

259.820

-

-

10.

OGŠ Krsto Odak,
Drniš

Opremanje koncertne dvorane PŠ
Knin

11.880

11.880

11.880

-

-

1..560..031

1..560..031

1.5525.6681

34..350

-

UKUPNO PLANII RANI IZNOS ULAGANJA:
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Tablica 1.2. Kapitalni projekti u srednjim školama

Red.
br.

Škola

1.

Industrijskoobrtnička škola,
Šibenik

2.

Gimnazija Antuna
Vrančića, Šibenik

3.

Tehnička škola
Šibenik

4.

Prometnotehnička škola,
Šibenik

5.

Ekonomska škola
Šibenik

6.

Medicinska škola,
Šibenik

7.

Turističkougostiteljska škola
Šibenik

Izvorni
prihodi
županije
2020.

3.306.393

-

-

3.306.393

290.000

290.000

290.000
-

-

71.732

71.732

71.732

Obnavljanje informatičke opreme
CNC praktikuma

223.809

223.809

223.809

-

-

Nabava i ugradnja sustava video
nadzora

13.600

13.600

-

13.600

Nabava projektora

17.000

17.000

17.000

-

Nabava računalne opreme za
specijaliziranu učionicu

60.775

60.775

60.775

Nabava dvije interaktivne ploče

28.900

28.900

28.900

Nabava školskog namještaja

39.693

39.693

39.693

398.455

398.455

398.455

Nabava štednjaka za praktikum
kuharstva

50.000

50.000

50.000

Projekt uspostave Regionalnog
centra kompetentnosti u
strojarstvu (infrastrukturno
uređenje i opremanje) – I faza
Uređenje dijela okoliša
Opremanje kabineta fizike i kemije

Uređenje sjeveroistočnog pročelja
školske zgrade (zamjena stolarije)

Plan za
2020.

3.306.393

Ostali
izvori
2020.
(EU
fondovi)

Decentralizirana
sredstva
2020.

Vrsta i opis ulaganja

Ukupno
planirani
iznos
ulaganja

-

-

-

-

-

-

-

8.

Srednja strukovna
škola Šibenik

Nabava računalne opreme za
specijaliziranu učionicu

65.000

65.000

-

65.000

-

9.

SŠ Ivana
Meštrovića, Drniš

Nabava računalne opreme za
informatički kabinet

33.408

33.408

33.408

-

-

Nabava uredske opreme

40.888

40.888

40.888

10.

SŠ Lovre Montija,
Knin

Nabava stroja za čišćenje sportske
dvorane

-

-

32.700

32.700

32.700

Nabava računala za informatički
kabinet

31.920

31.920

31.920
-

-

Nabava namještaja za učionice

39.960

39.960

39.960

4..744..2333

4.744.2333

1.359.2440

78..600

3.306.393

11.

SSŠ Kralja
Zvonimira, Knin

UKUPNO PLANIRANI IZNOS ULAGANJA:

IV.
Rashodi školskih ustanova za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na neﬁnancijskoj
imovini realizirat će se u skladu s ovim Planom i zakonom kojim se uređuje javna nabava.
V.
Provedba ovog Plana povjerava se Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i šport i Upravnom odjelu
za proračun i ﬁnancije.
VI.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“
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KLASA:404-03/20-01/1
URBROJ:2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 4. stavka 5. i članka 7. stavka 2. i 3. Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2020. godinu (“Narodne novine”, broj 128/19), točke IV. i VI. Odluke o minimalnim ﬁnancijskim
standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (“Narodne novine”, broj 128/19)
i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 4/13 i
3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima, načinu ﬁnanciranja i rasporedu sredstava za decentralizirane
funkcije zdravstvenih ustanova na području
Šibensko-kninske županije u 2020. godini
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila, način ﬁnanciranja i raspored sredstava za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini za:
- investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna
sredstva zdravstvenih ustanova,
- investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i
prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova,
- informatizaciju zdravstvene djelatnosti,
a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.
II.
Sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u Šibensko-kninskoj županiji za 2020. godinu
utvrđena su Odlukom o minimalnim ﬁnancijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (“Narodne novine”, broj 128/19) u sveukupnom iznosu od 14.368.006,00 kn.
III.
Raspored sredstava iz točke II. ove Odluke vrši se sukladno točci IV. Odluke o minimalnim ﬁnancijskim
standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020.g. (“Narodne novine”, broj 128/19) i
prema popisu prioriteta pojedine zdravstvene ustanove, te se utvrđuje kako slijedi:
Opća bolnica Šibensko-kninske županije ..............................................5.665.000,00 kn
Opća i veteranska bolnica “Hrvatski ponos” Knin ................................2.781.000,00 kn
Dom zdravlja Šibenik ............................................................................1.740.700,00 kn
Dom zdravlja Drniš ...................................................................................632.956,00 kn
Dom zdravlja Knin....................................................................................659.200,00 kn
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije ............................1.313.250,00 kn
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije...........................1.575.250,00 kn
UKUPNO:............................................14.368.006,00 kn
IV
Način ﬁnanciranja i doznaka sredstava krajnjim korisnicima (ustanovama), vršit će se u skladu s točkom 6.
Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020.g. (“Narodne novine”, broj 128/19).
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V
Navedena sredstva ostvaruju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak (1,0%) i Državnog proračuna (pomoć
izravnanja) i mogu se koristiti isključivo za namjene navedene u Odluci, te do iznosa navedenog u točci II. ove
Odluke.
VI
Ovlašćuje se župana Šibensko-kninske županije da po opravdanoj potrebi i dostavljenom zahtjevu zdravstvene ustanove može izvršiti preraspodjelu planiranih sredstava između zdravstvenih ustanova do visine od
1.000.000,00 kuna, a u okviru grupe rashoda iz točke III. ove Odluke.
VII
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 510-01/20-01/3
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

7

Na temelju članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 128/19), odredbe točke IX. Odluke o minimalnim ﬁnancijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano ﬁnanciranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini („Narodne
novine“, broj 128/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj: 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12.
ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o minimalnim ﬁnancijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
ﬁnanciranje domova za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije
i raspodjeli sredstava u 2020. godini
I.
Ovom odlukom utvrđuju se minimalni ﬁnancijski standardi, kriteriji i mjerila, te raspodjelu sredstava decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike
Hrvatske na Šibensko-kninsku županiju, za 2020. godinu.
II.
Županija osigurava za domove za starije i nemoćne osobe sredstva u visini razlike između ukupnih rashoda
i prihoda za posebne namjene doma, za ﬁnanciranje rashoda za neﬁnancijsku imovinu, hitne intervencije, te dio
rashoda za zaposlene, materijalnih i ﬁnancijskih rashoda.
U navedenim rashodima Županija će sudjelovati do iznosa utvrđenog Odlukom o minimalnim ﬁnancijskim
standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano ﬁnanciranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020.
godini ( u daljnjem tekstu: Odluka), koji iznosi 8.848.748,00 KN.
III.
Kriteriji i mjerila za ﬁnanciranje pojedinih kategorija rashoda domova, utvrđuju se sukladno točkama IV., V.
i VI. Odluke.
IV.
Raspodjela sredstava minimalnog ﬁnancijskog standarda za decentralizirano ﬁnanciranje djelatnosti domova
u 2020. godini utvrđuje se kako slijedi:
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Dom za starije i nemoćne
osobe Knin

Utorak, 24. ožujka 2020.

Ukupno – sukladno
Odluci (NN. 128/19)

11.922.475,00

3.528.367,00

15.450.842,00

5.532.405,00

1.540.000,00

7.072.405,00

432.500,00

100.000,00

532.500,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

Ukupni rashodi

18.037.380,00

5.318.367,00

23.355.747,00

Prihodi za posebne
namjene
Razlika sredstava koje
osigurava Županija

11.916.999,00

2.590.000,00

14.506.999,00

6.120.381,00

2.728.367,00

8.848.748,00

Rashodi za zaposlene
Materijalni i financijski
rashodi
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Rashodi za hitne
Intervencije

V.
Način ﬁnanciranja i doznaka sredstava krajnjim korisnicima (ustanovama) vršit će se u skladu s člankom 6.
Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu.
VI.
Sredstva potrebna za navedene namjene ostvarit će se, sukladno odredbi točke VIII. Odluke, iz dodatnog
udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (0,6%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (pomoći izravnanja) za 2020.godinu s razdjela Ministarstva za obitelj, mlade i socijalnu politiku i mogu se koristiti
za namjene navedene u Odluci.
VII.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da po opravdanoj potrebi i dostavljenom zahtjevu ustanova,
može izvršiti preraspodjelu planiranih sredstava u okviru rashoda iz točke IV. ove Odluke, u skladu s ovlastima
propisanim člankom 50. stavak 3. Statuta Šibensko-kninske županije.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 510-01/20-01/2
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 7. Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu
(“Narodne novine”, broj 128/19), odredbi Odluke o minimalnim ﬁnancijskim standardima, kriterijima i mjerilima za ﬁnanciranje materijalnih i ﬁnancijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima
koji se griju na drva u 2020. godini (“Narodne novine”, broj 128/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

Utorak, 24. ožujka 2020.
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ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu ﬁnanciranja materijalnih i ﬁnancijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima
koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2020. godinu
I.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te način ﬁnanciranja materijalnih i ﬁnancijskih rashoda centara
za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini.
II.
Šibensko-kninska županija za decentralizirane funkcije centara za socijalnu skrb na svom području osigurava
sredstva za materijalne i ﬁnancijske rashode. Materijalni i ﬁnancijski rashodi deﬁnirani su Odlukom o minimalnim ﬁnancijskim standardima, kriterijima i mjerilima za ﬁnanciranje rashoda centara za socijalnu skrb i
troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (“Narodne novine”, broj 128/19; u daljnjem
tekstu: Odluka).
III.
Kriterij za materijalne i ﬁnancijske rashode je broj zaposlenih u centru. Mjerilo je prosječni mjesečni iznos
po zaposlenom. Minimalni ﬁnancijski standard materijalnih i ﬁnancijskih rashoda centara za socijalnu skrb na
području Šibensko-kninske županije, za 2020. godinu je ukupno 1.942.580,00kn. Po pojedinom centru iznosi:
Centar za socijalnu srkb Šibenik ........................................................1.140.750,00 kn
Centar za socijalnu skrb Knin ..............................................................519.420,00 kn
Centar za socijalnu skrb Drniš .............................................................282.410,00 kn
U k u p n o:
1.942.580,00 kn
IV.
Kriterij za izdatke pomoći za ogrjev je broj korisnika pomoći za ogrjev. Mjerilo je iznos od 1.050,00 kn po
korisniku pomoći.
Minimalni ﬁnancijski standard izdataka pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju
na drva (ogrjev), za 2020. godinu, na nivou Županije iznosi 2.457.000,00 kn. Navedeni iznos bit će raspoređen
jedinicama lokalne samouprave po zahtjevu utemeljenom na izdanim rješenjima i stvarnom broju korisnika.
V.
Ovlašćuje se župana Šibensko-kninske županije da po opravdanoj potrebi na zahtjev ustanove može izvršiti
preraspodjelu planiranih sredstava do visine ovlasti sukladno Statutu Šibensko-kninske županije.
VI.
Način ﬁnanciranja i doznaka sredstava za decentralizirane izdatke krajnjim korisnicima vršit će se u skladu
s odredbama Uredbe o načinu ﬁnanciranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (“Narodne
novine”, broj 128/19).
VII.
Sredstva za navedene namjene ostvaruju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak (0,2%) i iz Državnog proračuna (pomoći izravnanja).
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“
KLASA: 550-01/20-01/4
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 90. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Šibensko – kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09, 4/13 i
3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na
Odluku o podizanju kratkoročnog kredita
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko – kninske županije, donesene na sjednici održanoj 04. ožujka 2020. godine za podizanje kratkoročnog revolving
kredita, na rok od jedne godine, za provedbu projekta
„Enhancing the competitiveness of SMEs in metal and
plastic sector through development of knowledge network and common business infrastructure – PLAMET
COMPETE“ ( hrv. „Jačanje konkurentnosti malih
i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz
transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture“)
u iznosu 2.600.000,00 HRK (slovima: dva milijuna i
šest stotina tisuća hrvatskih kuna).
Članak 2.
Iznos kreditnog zaduženja utvrdilo je Upravno
vijeće Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko –
kninske županije na 8. sjednici održanoj dana 04. ožujka 2020. godine.
Članak 3.
Sukladno najpovoljnijoj ponudi, zaprimljenoj dana
02. ožujka 2020. godine Javna ustanova Razvojna
agencija će kredit u gore navedenom iznosu podignuti
kod kreditora Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.
Članak 4.
Kamatna stopa za kredit iznosi 1,80%, ukupnog
procijenjenog iznosa kamata a što je 45.961,15 kuna,
s naknadom za obradu kreditnog zahtjeva u iznosu
0,25% jednokratno, odnosno 6.500,00 kuna.
Članak 5.
Novčana sredstva za povrat kredita za projekt
PLAMET COMPETE će se osigurati iz programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i
Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
Članak 6.
Jamstvo za kreditno zaduženje kod kreditora daje
javna ustanova Razvojna agencija Šibensko – kninske
županije, u obliku mjenica i zadužnica.
Šibensko – kninska županija, sukladno članku 59.
Zakona o ustanovama i članku 33. Statuta javne ustanove razvojna agencija Šibensko – kninske županije,

Utorak, 24. ožujka 2020.

u svojstvu jamca, preuzima solidarnu i neograničenu
odgovornost za obveze po navedenom kreditu.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
prethodna odluka sa 11. sjednice Županijske skupštine, KLASA: 403-01/19-01/4, URBBROJ: 2182/101-19-1 od 14. svibnja 2019., u dijelu koji se iznosi
na suglasnost o podizanju kratkoročnog kredita za ﬁnanciranje projekta COMPETE PLAMET u iznosu od
4.150.000,00 kn, a koji nije realiziran.
KLASA: 403-01/20-01/2
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 20. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

10

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za
kupanje („Narodne novine“, broj 73/08) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 4/13 i 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o provedbi Programa praćenja kakvoće
mora za kupanje na morskim plažama
Šibensko-kninske županije u 2020. godini
I.
Program praćenja kakvoće mora za kupanje na
morskim plažama Šibensko-kninske županije provodit
će se sukladno odredbama Uredbe o kakvoći mora za
kupanje na 100 mjernih točaka prema kartografskom
prikazu morskih plaža.
II.
Program praćenja kakvoće mora za kupanje na
morskim plažama iz točke I. ove odluke provodit će
se od 15. svibnja do 30. rujna tekuće godine. Uzorci
mora za kupanje u navedenom periodu uzimati će se
svakih 15 dana.
III.
Poslove praćenja kakvoće mora za kupanje mora
obavljati pravna osoba ovlaštena za poslove praćen-

Utorak, 24. ožujka 2020.
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ja stanja iz područja zaštite okoliša prema Zakonu o
zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13,
78/15, 12/18 i 118/18) i Zakonu o vodama („Narodne
novine“, broj 66/19).
IV.
Financijska sredstva za provedbu Programa iz
točke I. ove odluke za 60 mjernih točaka osigurana su
u razdjelu 08. Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2020. godinu. Za preostalih 40 mjernih točaka ﬁnancijska sredstva su osigurana u proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave i turističkih tvrtki.
V.
Popis mjernih točaka i kartografski prikaz morskih
plaža na području Šibensko-kninske županije sastavni
su dio ove odluke.
VI.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 351-02/20-01/2
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br.
158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), članka
24. stavak 1.Uredbe o postupku u davanja koncesije
na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 23/04,
101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17),
Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije
na pomorskom dobru, KLASA:934-01/19-01/147,
URBROJ:2182/1-04-19-2 od 02. ožujka 2020. godine županije», br. 08/09, 04/13 i 03/18) Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici,
od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
korištenja sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda naselja Primošten na dijelu
nekretnine k.č.br. 4385/11 K.O. Primošten i
na dijelu mora
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije (u
daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zaht-

jeva trgovačkog društva PRIMOŠTEN ODVODNJA
d.o.o. iz Primoštena, Sv. Josipa 7, OIB:59902363230
(u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), dodjeljuje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja sustava odvodnje
i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten na
dijelu nekretnine k.č.br. 4385/11 K.O. Primošten i na
dijelu mora.
Obuhvat pomorskog dobra koji se daje u koncesija
čini dio k.č. br. 4385/11 K.O. Primošten gdje dužina voda, koji se nalazi u koridoru širine 5 m, iznosi
1759,02 m, te je obuhvat pomorskog dobra omeđen
koordinatnim točkama kako slijedi:
BR_t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E
452888,50
452888,92
452861,32
452832,41
452805,95
452541,57
452240,60
451926,93
451736,90
451533,71
451267,32
451269,31
451535,63
451739,03
451929,21
452243,05
452543,57
452807,93
452833,30
452861,36

N
4826172,60
4826167,56
4826169,45
4826167,90
4826179,39
4826294,12
4826424,78
4826560,95
4826643,44
4826731,65
4826847,30
4826851,89
4826736,27
4826647,97
4826565,41
4826429,17
4826298,70
4826183,98
4826172,95
4826174,46

sve ucrtano na geodetskom situacijskom nacrtu
izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije
Luka Lakoš mag.ing.geod. iz Šibenika, čini sastavni
dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na posebnu
upotrebu, koristiti isključivo za namjenu određenu
u članku 1. ove Odluke sukladno odredbama Lokacijske dozvole KLASA:UPI/I350-05/10-01/33,
URBROJ:2182/1-16-10-15, od dana 1. prosinca 2010. Godine, Potvrde glavnog projekta KLASA:361-03/1301/26,
URBROJ.2182/1-16-17-10,
od dana 26. rujna 2017. godine i Rješenja pod
KLASA:UP/I-361-03/19-01/000769,
URBROJ:2182/1-16-19-003, od dana 29. studenog 2019.
godine kojim je produženo važenje potvrde glavnog
projekta, sve izdano od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije.
Ovlaštenik koncesije je dužan za svaku novu gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost davatelja
koncesije.
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Članak 3.
Ovlaštenik koncesije snosi sve troškove, doprinose
i druga davanja vezana uz izdavanja rješenja, potvrda,
dozvola i drugih dokumenata koji se odnose na predmetni objekt.
Članak 4.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke na rok od 20
(dvadeset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.
Članak 5.
Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz članka 1. ove
Odluke plaćati godišnju naknadu koja se sastoji od dva
dijela:
- stalni dio u iznosu od 1,00 kn/metru dužnom trase
kolektora (cjevovoda), što ukupno iznosi 1.759,02
kuna (tisućusedamstopedesetdevetkunadvijelipe), te
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,5% od
prihoda ostvarenog na predmetnom dijelu pomorskog
dobra.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri
mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju utvrdit će se ugovorom o koncesiji pomorskog dobra.
Članak 6.
Ovlaštenik je dužan prije potpisivanja Ugovora o
koncesiji predati Davatelju koncesije 1 (jednu) bjanko
zadužnica s naznakom najvišeg iznosa do 10.000,00
kuna (desettisuća) kuna koja mora biti ovjerena kod
javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog
plaćanja koncesijske naknade.
Koncesionar predajom navedene zadužnice daje
suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene
koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa,
u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj
ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije
koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.
Članak 7.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Ovlaštenik koncesije je odgovoran za svaku štetu
koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra.
Članak 8.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje na brigu o okolišu kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske osobito Zakona o građenju i Zakona o otpadu,
uključujući i međunarodne konvencije.
Ovlaštenik koncesije je dužan pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja sprječavanja
onečišćenja mora.

Utorak, 24. ožujka 2020.

Članak 9.
Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove
Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su
mu dopuštene ovom Odlukom.
Članak 10.
Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz
članka 4. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog
u članku 1. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu
koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku,
vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati
Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, ako to
nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može
tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj
rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko
dobro u prijašnje stanje.
U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora
o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u
članku 1. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju
koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja
koncesije.
Članak 11.
Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene
zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski
odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik
koncesije je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje
mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.
Članak 12.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi
drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima
Članak 13.
Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne
novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10,
102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke
i Ugovora o koncesiji.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u
Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora
o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 14.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
po pravomoćnosti ove Odluke u roku od 30 dana sklopi Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.
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Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/28
URBROJ:2182/1- 01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br.
158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), članka
24. stavak 1.Uredbe o postupku u davanja koncesije
na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 23/04,
101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17),
Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije
na pomorskom dobru, KLASA:934-01/20-01/14,
URBROJ:2182/1-04-19-2 od 02. ožujka 2020. godine i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
08/09, 04/13 i 03/18) Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka
2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
korištenja kanalizacijskog sustava VodiceTribunj- Srima: Crpna stanica SRIMA 1 na
području Grada Vodice
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije
(u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju
zahtjeva trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. iz Šibenika, Kralja Zvonimira 50, OIB
26251326399 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), dodjeljuje koncesiju za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj- Srima: Crpna
stanica SRIMA 1, na području Grada Vodice.
Obuhvat pomorskog dobra koji se daje u koncesiju
čini dio k.č.br. 7275/10 i 7704, obje K.O. Vodice, u
naravi predstavlja crpnu stanicu „CS SRIMA 1“ stvarne površine P=66m2, omeđen je koordinatnim točkama kako slijedi:
1 442760.85
2 442755.64
3 442754.54

4845947.64
4845942.70
4845940.37

4
5
8
7

442758.53
442764.43
442758.75
442762.80

4845935.59
4845941.15
4845945.64
4845939.61

sve ucrtano na graﬁčkom prilogu izrađenom od tvrtke
„Geodetska mjerenja“ d.o.o. iz Šibenik, koja čini sastavni dio ove Odluke;
Članak 2.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na posebnu
upotrebu, koristiti isključivo za namjenu određenu u
članku 1. ove Odluke, sukladno odredbama pravomoćne Lokacijske dozvola izdane od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske
županije pod KLASA:UPI/I-350-05/15-01/000030,
Urbroj:2182/1-16-19-0012, od dana 27. svibnja 2019.
godine.
Ovlaštenik koncesije je dužan za svaku novu gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost davatelja
koncesije.
Članak 3.
Ovlaštenik koncesije snosi sve troškove, doprinose
i druga davanja vezana uz izdavanja rješenja, potvrda,
dozvola i drugih dokumenata koji se odnose na predmetni objekt.
Članak 4.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke na rok od 20
(dvadeset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.
Članak 5.
Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz članka 1. ove
Odluke plaćati godišnju naknadu koja se sastoji od dva
dijela:
- stalni dio u iznosu od 5,00 kn/m2 što ukupno
iznosi 330,00 kuna (tristotridesetkuna kuna), te
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,5% od prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućih objekata odvodnje.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri
mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju utvrdit će se ugovorom o koncesiji pomorskog dobra.
Članak 6.
Ovlaštenik je dužan prije potpisivanja Ugovora o
koncesiji predati Davatelju koncesije 1 (jednu) bjanko zadužnica s naznakom najvišeg iznosa do 5.000,00
kuna (petttisuća) kuna koja mora biti ovjerena kod
javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog
plaćanja koncesijske naknade.
Koncesionar predajom navedene zadužnice daje
suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene
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koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga
prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi,
izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.
Članak 7.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Ovlaštenik koncesije je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra.
Članak 8.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje na brigu o okolišu kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske
osobito Zakona o građenju i Zakona o otpadu, uključujući i međunarodne konvencije.
Ovlaštenik koncesije je dužan pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja sprječavanja onečišćenja mora.
Članak 9.
Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke
pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.
Članak 10.
Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 4. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku
1. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko
dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da
ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.
U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji,
dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju
u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.
Članak 11.
Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski
odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s
tim u vezi odredi Davatelj koncesije.
Članak 12.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi
uvjeti predviđeni posebnim propisima
Članak 13.
Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj
23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 I 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o
koncesiji.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave. Inspekcijski nadzor
nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i
inspektori lučke kapetanije.
Članak 14.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da po pravomoćnosti ove Odluke u roku od 30 dana sklopi
Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 934-01/20-01/29
URBROJ:2182/1- 01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.

Utorak, 24. ožujka 2020.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 4 - Stranica 23

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

13

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine»,
br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 56/16), članka 24.
stavak 1.Uredbe o postupku u davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 23/04, 101/04,
39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije
na pomorskom dobru, KLASA:934-01/20-01/22,
URBROJ:2182/1-04-20-2 od 10. ožujka 2020. godine i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
08/09, 04/13 i 03/18) Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka
2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u svrhu
izgradnje distribucijske telekomunikacijske
kanalizacijske mreže za svjetlovodnu
distribucijsku mrežu za Grad Vodice,
K.O. Vodice i K.O. Srima
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva GRADA VODICE, Ive Čače 8, Vodice,
OIB:74633363090 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik
koncesije), dodjeljuje koncesiju za posebnu upotrebu
pomorskog dobra u svrhu izgradnje distribucijske telekomunikacijske kanalizacijske mreže za svjetlovodnu
distribucijsku mrežu za Grad Vodice, K.O. Vodice i
K.O. Srima.
Obuhvat pomorskog dobra koji se daje u koncesiju obuhvaća koridor širine 1m, a obuhvaća dio
katastarske čestice 7732/1 povšine 114 m2, k.č. 7754
površine 74 m2, k.č. 7735 površine 104 m2, k.č. 7753
površine 86 m2, sve K.O. Zaton-Srima, te dio 680/2
površine 9 m2, k.č. 681/2 površine 4m2, k.č. 7175/10
površine 306m2, k.č. 7175/11 površine 4m2, k.č.
7178/22 površine 223 m2, k.č. 7183/2 površine 336
m2, k.č. 7224/1 površine 353 m2, k.č. 7229/1 površine
6 m2, k.č. 7229/4 površine 2 m2, k.č. 7248 površine
10 m2, sve k.o. Vodice, ukupne površine 1.631 m2,
te je obuhvat pomorskog dobra omeđen koordinatnim
točkama kako slijedi:

POPIS KORDINATA
K.O. ZATON - SRIMA

LOMNIH

TOČAKA,

Broj E koordinata
točke HTRS96 (m)

N
koordinata
HTRS96 (m)

443762.84
443755.01
443741.49
443700.10
443679.66
443674.43
443668.98
443666.50
443657.81
443646.40
443633.70
443619.25
443605.19
443597.09
443593.98
443586.69
443575.55
443557.26
443536.12
443518.06
443494.26
443493.07
443478.91
443450.46
443441.02
443431.90
443428.24

4845286.82
4845295.54
4845308.53
4845327.75
4845324.54
4845320.38
4845314.89
4845312.75
4845305.21
4845295.72
4845286.32
4845276.74
4845268.86
4845264.90
4845263.60
4845260.55
4845258.32
4845254.28
4845253.96
4845256.58
4845269.23
4845269.86
4845279.40
4845299.85
4845308.43
4845318.76
4845323.73

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

POPIS KORDINATA
K.O. VODICE
Broj E koordinata
točke HTRS96 (m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

440981.97
440982.54
440981.41
440960.00
440956.35
440951.13
440946.77
440935.80
440905.80
440878.64
440871.94

LOMNIH

TOČAKA,

N
koordinata
HTRS96 (m)
4846235.00
4846233.97
4846233.32
4846221.82
4846220.23
4846219.67
4846219.20
4846218.03
4846207.71
4846194.68
4846192.20
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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440843.39
440813.94
440794.51
440770.04
440747.97
440707.39
440663.52
440629.45
440629.27
440630.89
440626.03
441685.20
441683.58
441681.25
441671.28
441666.16
441663.37
441661.06
441656.94
441653.54
441650.59
441649.45
441641.89
441640.05
441639.22
441641.07
441633.29
441576.36
441574.68
441562.72
441557.38
441541.32
441528.31
441502.81
441485.71
441491.67
441505.72
441511.35
441514.97
441515.05
441476.44
441475.77
441445.03
441427.12
441399.77
441384.17
441473.13
441462.93
441466.67
441472.38

4846189.49
4846178.57
4846177.60
4846189.40
4846191.10
4846187.15
4846190.32
4846204.75
4846204.74
4846206.58
4846204.67
4846581.11
4846580.03
4846580.13
4846580.55
4846580.74
4846590.84
4846595.87
4846581.15
4846580.66
4846587.89
4846589.47
4846579.10
4846583.66
4846584.64
4846578.98
4846572.63
4846522.89
4846524.75
4846510.98
4846493.35
4846466.28
4846444.34
4846416.58
4846427.63
4846436.94
4846453.08
4846463.77
4846475.92
4846476.39
4846433.65
4846432.72
4846454.71
4846466.64
4846485.09
4846496.63
4846378.22
4846365.13
4846364.60
4846360.70

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

441459.73
441454.24
441445.80
441443.89
443037.90
443038.40
443037.12
443034.27
443018.74
442985.57
442959.25
442933.70
442888.67
442870.00
442843.27
442818.61
442796.94
442778.16
442765.53
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4846365.58
4846366.35
4846367.53
4846367.96
4845843.95
4845842.64
4845836.56
4845836.71
4845837.52
4845827.48
4845827.59
4845834.78
4845852.12
4845860.53
4845873.60
4845889.77
4845908.82
4845928.28
4845943.04

sve ucrtano na Geodetskom situacijskom nacrtu prikaza obuhvata koncesije na pomorskom dobru izrađen
od Geodetska mjerenja d.o.o., A. Starčevića 7, Šibenik, iz ožujka 2020. godine, koji čini sastavni dio ove
Odluke.
Članak 2.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na posebnu
upotrebu, koristiti isključivo za namjenu određenu
u članku 1. ove Odluke sukladno Glavnom projektu
građevine: Svjetlovodna distribucijska mreža za Grad
Vodice, Zajednička oznaka projekta: 3428/9, Broj
projekta:3429/19-GP, iz veljače 2020. godine izrađen
od TEB INŽENJERIG d.d. Vončinina 2, Zagreb. Na
osnovu navedenog projekta Ovlaštenik koncesije se
obvezuje ishoditi građevinsku dozvolu od Upravnog
odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije.
Ovlaštenik koncesije je dužan za svaku novu gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost davatelja
koncesije.
Članak 3.
Ovlaštenik koncesije snosi sve troškove, doprinose
i druga davanja vezana uz izdavanja rješenja, potvrda,
dozvola i drugih dokumenata koji se odnose na predmetni objekt.
Članak 4.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko
dobro navedeno u članku 1. ove Odluke na rok do
završetka izgradnje distribucijske telekomunikacijske
kanalizacijske mreže za svjetlovodnu distribucijsku
mrežu za Grad Vodice, K.O. Vodice i K.O. Srima, a
koji rok ne može biti duži od 20 (dvadeset) godina
računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji na
pomorskom dobru.
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Članak 5.
Ovlaštenik koncesije u obvezi je Davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz članka 1.
ove Odluke plaćati godišnju naknadu koja se odnosi
na stalni dio koncesijske naknade u iznosu od 1,00
kn/m2 zauzetog pomorskog dobra, što ukupno iznosi
1.631,00 kunu (tisućušetotridesetjednu kunu).
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri
mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju utvrdit će se ugovorom o koncesiji pomorskog dobra.
Članak 6.
Ovlaštenik je dužan prije potpisivanja Ugovora o
koncesiji predate Davatelju koncesije 1 (jednu) bjanko
zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa do 10.000,00
kuna (desettisuća) kuna koja mora biti ovjerena kod
javnog bilježnika, a sve svrhu osiguranja urednog
plaćanja koncesijske naknade.
Koncesionar predajom navedene zadužnice daje
suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene
koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvorenik odpravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa,
u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj
ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije
koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.
Članak 7.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Ovlaštenik koncesije je odgovoran za svaku štetu
koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra.
Članak 8.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje na brigu o okolišu kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske osobito Zakona o građenju i Zakona o otpadu,
uključujući i međunarodne konvencije.
Ovlaštenik koncesije je dužan pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja sprječavanja
onečišćenja mora.
Članak 9.
Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove
Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su
mu dopuštene ovom Odlukom.
Članak 10.
U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora
o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u
članku 1. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju
koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja
koncesije.

Članak 11.
Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene
zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski
odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik
koncesije je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje
mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.
Članak 12.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi
drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima
Članak 13.
Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne
novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10,
102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove
Odluke i Ugovora o koncesiji.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u
Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora
o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 14.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
po pravomoćnosti ove Odluke u roku od 30 dana sklopi Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/44
URBROJ:2182/1- 01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09 i 98/19), Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred
autokampa “Lovišća”, k.o. Jezera, Općina Tisno
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj
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3/13, 10/15 i 10/16), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:934-01/20-01/9, Urbroj:2182/1-04-20-2 od 2. ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12.
ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za
davanjem dijela koncesije
na pomorskom dobru u potkoncesiju
Članak 1.
Članka 1. Odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
br 10/16) mijenja se i glasi:
“Županijska skupština Šibensko – kninske županije suglasna je da se trgovačkom društvu ŠKOLJIĆ
d.o.o. iz Jezera, Put Zaratića 1, OIB:05918285847
kao Ovlašteniku koncesije za gospodarsko korištenje
plaže ispred autokampa “Lovišća”, k.o. Jezera, Općina Tisno, odobri davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju i to DSR ADRIA SPORT
iz Zagreba, Črnomerec 7, OIB:22043556553, a odnosi
se na djelatnost iznajmljivanja za potrebe školejedrenja: 6 komada daski za jedrenje i 2 kanua, na rok do
30.09.2024. godine. Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove odluke, označen je prostor koji se daje u
potkoncesiju.”
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se dodatak ugovora o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/30
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Odluke o da-

Utorak, 24. ožujka 2020.

vanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni) centar označen kao čest.zgr. 931 K.O.
Pirovac, Općina Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/13), Zapisnika Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:934-01/19-01/99, Urbroj:2182/1-04-20-4
od 02.03.2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na raskid Ugovora o
potkoncesiji na pomorskom dobru
Članak 1.
Odlukom o davanju suglasnosti za davanjem u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni)
centar označen kao čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 2/14) dio koncesije je prenesen s Ovlaštenika koncesije Pirovčanka, poljoprivredna zadruga iz
Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB: 14903327955
na tvrtku ROSANA I ANTONIO d.o.o. iz Zagreba,
Grižinska 17, OIB:78925085151, za djelatnost trgovine u površini od 51 m2.
Članak 2.
Temeljem Odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije u potkoncesiju, iz članka 1., sklopljen je Ugovor o potkoncesiji na pomorskom dobru,
dana 04.04.2014. godine, pod brojem OV-4812/14.
Članak 3.
Ovom odlukom daje se suglasnost na raskid Ugovora o potkoncesiji, iz članka 2. Ove odluke.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju svi pravni
učinci uvjetovani Odlukom o davanju suglasnosti za
davanjem dijela koncesije u potkoncesiju, iz članka 1.
ove Odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/31
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

Utorak, 24. ožujka 2020.
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni) centar označen kao čest.zgr. 931 K.O.
Pirovac, Općina Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/13), Odluke o davanju
suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskog dobra u potkoncesiju („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 2/14), Zapisnika Stručnog
tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru, Klasa:934-01/19-01/99, Urbroj:2182/1-04-20-4
od 02.03.2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na raskid Ugovora o
potkoncesiji na pomorskom dobru
Članak 1.
Odlukom o davanju suglasnosti za davanjem u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni)
centar označen kao čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 2/14) dio koncesije je prenesen s Ovlaštenika koncesije Pirovčanka, poljoprivredna zadruga iz
Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB: 14903327955
na društvo JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik, Ante
Starčevića 4, OIB:02899494784 za djelatnost novčarskih usluga, površine 108 m2.
Članak 2.
Temeljem Odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije u potkoncesiju, iz članka 1., sklopljen je Ugovor o potkoncesiji na pomorskom dobru,
dana 16.04.2014. godine, pod brojem OV-3104/14.
Članak 3.
Ovom odlukom daje se suglasnost na raskid Ugovora o potkoncesiji, iz članka 2. Ove odluke.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju svi pravni
učinci uvjetovani Odlukom o davanju suglasnosti za
davanjem dijela koncesije u potkoncesiju, iz članka 1.
ove Odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/32
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«
broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,
KLASA: 934-01/19-01/99, URBROJ: 2182/1-0420-4 od 02. ožujka 2020. godine i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja postojećeg objekta
(opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac
Članak 1.
U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećegobjekta (opskrbno-poslovni) centar označen kao čest.zgr.
931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije, br. 8/13) u daljnjem tekstu: Odluka, članak 2. mijena se i glasi:
“Obuhvat pomorskog dobra koje se daje u koncesiju
sačinjava objekt zajedno sa dvorom ukupne površine
1.925 m2 u zemljišnim knjigama označen kao čest.
zgr. 931 K.O. Pirovac, a sve sukladno pravomoćnoj
građevinskoj dozvoli, KLASA:UP/361-03-89-01-41,
URBROJ:2182-12-06-89-1 od 25. prosinca 1989.
godine, članku 12. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Luke nautičkog turizma – Marine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije), broj 2/11), te geodetskom snimku čest.zgr.
931 K.O. Pirovac, KLASA:935-02/97-01/245, URBROJ:2182-11-97-2 od 22. prosinca 1997. godine,
koji je sastavni dio ove Odluke, i to za trgovačku
djelatnost 958m2, za ugostiteljsku djelatnost 259m2,
za turističko smještajne kapacitete 650m2, za urede,
agencije i novčarske usluge 70 m2, za djelatnost salona za masažu 37 m2, za djelatnost frizerskog salona
25 m2.“
Članak 2.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
sukladno uvjetima iz ove Odluke s ovlaštenikom koncesije sklopi dodatak I. ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/33
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 934-01/20-01/43
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09,
04/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine,
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za povjeravanje
obavljanja sporednih djelatnosti manjeg
opsega drugim pravnim i ﬁzičkim osobama
u luci posebne namjene – luci nautičkog
turizma u Betini
Članak 1.
Davatelj koncesije Šibensko-kninska županija daje
suglasnost Ovlašteniku koncesije trgovačkom društvu Brodogradilište i marina Betina d.o.o. iz Betine,
OIB:86582445784, Nikole Škevina 15 za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i ﬁzičkim osobama u luci posebne namjene – luci nautičkog turizma Betini, a prema popisu
koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog I.
Članak 2.
Ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke dužan
je o svakoj nastaloj promjeni podataka sadržanih u
Prilogu I. ove Odluke obavijestiti Upravni odjel za
pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske
županije u roku od 10 dana od dana nastale promjene.
Članak 3.
Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage odluka o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja
sporednih djelatnosti manjeg opsega drugm pravnim
i ﬁzičkim osobama u luci posebne namjene – luci
nautičkog turizma u Betini KLASA:934-03/15-01/11,
URBROJ:2182/1-01-15-1 od 7. prosnica 2015. godine.

Utorak, 24. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«broj 158/03,
100/04, 141/06 i 38/09), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja postojećeg objakta (opskrbno - poslovni)
centar označen čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:934-01/19-01/99, Urbroj:2182/1-04-20-4 od 02.
ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 1 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020.. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj
zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
14903327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen
kao čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u
potkoncesiju, tvrtci Zagrebačka banka d.d. Zagreb,
Paromlinska 2, OIB: 92963223473 i to dio površine
od 1m2 u svrhu postavljanja bankomata i obavljanja ﬁnancijske djelatnosti, na rok do 04. rujna 2033. godine.
Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se daje u potkoncesiju.
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara, a po prethodno sklopljenom dodatku I. ugovor
o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije kao da-

Utorak, 24. ožujka 2020.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 4 - Stranica 29

vatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne zadruge
iz Pirovca kao ovlaštenika koncesije
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/34
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara, a po prethodno sklopljenom dodatku I. ugovor
o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije kao davatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne zadruge
iz Pirovca kao ovlaštenika koncesije.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/35
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/0956/16 i 98/19), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni)
centar označen čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:934-01/19-01/99, Urbroj:2182/1-04-20-4 od 02.
ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj
zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
1490535327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju društvu ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK
d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 2305703953520 u
svrhu postavljanja bankomata i obavljanja ﬁnancijske
djelatnosti, površine 1m2, na rok do 04. rujna 2033.
godine.
Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se daje u potkoncesiju.

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni)
centar označen čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:
934-01/19-01/99, Urbroj: 2182/1-04-20-4 od 02. ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od
12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj
zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
14903327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju, društvu DROGERIJE BELA d.o.o. iz Zagreb,
Ulica grada Maiza Il, OIB: 78765484804, za trgovačku
djelatnost, površine 108 m2, na rok od 01.04.2020. do
31.03.2025. godine.
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Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se daje u potkoncesiju.
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o
potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara, a po prethodno sklopljenom dodatku 1.
ugovor o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije
kao davatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne
zadruge iz Pirovca kao ovlaštenika koncesije.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/42
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

cesiju, društvu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
d.d. Zagreb Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 u svrhu
postavljanja bankomata za obavljanje ﬁnancijske
djelatnosti, površine 1m2, na rok do 04. rujna 2033.
godine
Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se daje u potkoncesiju.
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o
potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara, a po prethodno sklopljenom dodatku 1.
ugovor o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije
kao davatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne
zadruge iz Pirovca kao ovlaštenika koncesije.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/37
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06 i 38/09), Odluke o davanju koncesije
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni) centar
označen čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac
(,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
8/13), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru, Klasa: 934-01/1901/99, Urbroj: 2182/1-04-20-4 od 02. ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
08/09, 04/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka
2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj
zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
14903327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest. zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkon-

Utorak, 24. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 56/16, 38/09, 56/16 I 98/19), Odluke
o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen čest.zgr. 931 K.O.
Pirovac, Opčina Pirovac (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13), Zapisnika stručnog
tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru, Klasa: 934-01/19-01/99, Urbroj: 2182/1-0420-4 od 02. ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj

Utorak, 24. ožujka 2020.
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zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
14903327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri
davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju, tvrtci EFT — Usluge d.o.o. Zagreb, I Pile
1, OIB: 84735647755, u svrhu postavljanja bankomata
za obavljanja ﬁnancijske djelatnosti, površine 1m2, na
rok do 04. rujna 2033. godine.
Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se daje u potkoncesiju.
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o
potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara, a po prethodno sklopljenom dodatku 1.
ugovor o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije
kao davatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne
zadruge iz Pirovca kao ovlaštenika koncesije.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/36
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj
zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
14903327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju, ANTONIU KLARIĆU, STARO PETROVO
SELO, KOMARNICA 95, vlasnik obrta FAST FOOD
NAVIGATOR, 0IB: 54563083095, za djelatnostt fast
food u prostoru bivše taﬁke Tiska, 12 m2, na rok do
04.09.2033.
Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se
daje u potkoncesiju.
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara, a po prethodno sklopljenom dodatku I. ugovor
o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije kao davatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne zadruge
iz Pirovca kao ovlaštenika koncesije.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/38
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni)
centar označen čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:
934-01/19-01/99, Urbroj: 2182/1-04-20-4 od 02. ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od
12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni)
centar označen čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:
934-01/19-01/99, Urbroj: 2182/1-04-20-4 od 02. ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od
12. ožujka 2020. godine, donosi
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ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj
zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
14903327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri
davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju SANJI TROŠIĆ, Pirovac, Don Balda Vijolića 2, vlasnici FRIZERSKOG SALONA SANJA,
OIB: 66763947885, za djelatnost frizerskog salona,
površine 25m2, na rok do 4. rujna 2033. godine.
Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se daje u potkoncesiju.
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara, a po prethodno sklopljenom dodatku I. ugovor
o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije kao davatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne zadruge
iz Pirovca kao ovlaštenika koncesije.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/40
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

županije”, broj 08/09, 04/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od
12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za davanjem dijela
koncesije na pomorskom dobru
u potkoncesiju
Članak 1.
Županijska skupština Šibensko — kninske županije suglasna je da se PIROVČANKI, poljoprivrednoj
zadruzi iz Pirovca, Trg domovinskog rata 18, OIB:
14903327955 kao Ovlašteniku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni) centar označen kao
čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, odobri
davanje dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju, MATI UREMU GAL, Pirovac, Don Balda
Vijolića 30, vlasniku obrta SALON ZA MASAŽA
MATEA, 01IB:30942765438, za djelatnost salona za
masažu, površine 37 m2
Na graﬁčkom prilogu koji je sastavni dio ove
odluke, označen je prostor koji se daje u potkoncesiju,
a po prethodno sklopljenom dodatku I. ugovor o koncesiji između Šibensko-kninske žpanije kao davatelja koncesije i Pirovčanke, poljoprivredne zadruge iz
Pirovca kao ovlaštenika koncesije.
Članak 2.
Temeljem ove suglasnosti sklapa se ugovor o potkoncesiji između ovlaštenika koncesije i potkoncesionara.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 934-01/20-01/39
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objakta (opskrbno-poslovni)
centar označen čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, Općina
Pirovac (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa:
934-01/19-01/99, Urbroj: 2182/1-04-20-4 od 02. ožujka 2020. godine, te članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske

Utorak, 24. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine br. 158/03,
141/06, 38/09 i 123/11, 56/16, 98/19), Naredbe o
razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije, KLASA: 011-01/1502/82, URBROJ: 530-03-15-2, od 14. srpnja 2015.
godine, članka 20. stavak 5. Pravilnika o kriterijima

Utorak, 24. ožujka 2020.
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za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način
plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (,,Narodne
novine“ br. 94/07, 79/08, 114/12 1 47/13), i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (,,Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 08/09, 4/13, 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16.
sjednici od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja
I.
U točki II. Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 10/00, 13/04, 6/11, 12/13, 11/16, 2/19 1 6/19), mijenja se točka 11. LUKA VODICE na način da ista glasi:
»11. LUKA VODICE
- obuhvaća lučko područje luke Stražare i to kopneni dio površine 1150 m“, morski dio 11142 m/, što ukupno
iznosi 12292 m“. Navedeno područje čini gat sa školjerom duljine 90 m i izgrađeni obalni pojas duljine 127 m
unutar kojeg se nalazi gat u obliku obrnutog slova ,,T“ duljine 108 m i širine 2 m, a sve prema geodetskoj podlozi
i koordinatama.
Lučko područje luke Stražara Vodice, k.o. Vodice čini poligon točaka iskazanih u HTRS 96 sustavu:
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Navedeni obuhvat čini dio katastarske čestice broj
7245 i 7175/8 k.o. Vodice.
Planirano proširenje je u skladu sa Prostornim
planom uređenja Grada Vodica (,,Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 14/06, 11/07-ispravak, 2/13, 5/14, 5/15, ,Službeni glasnik Grada Vodica“
broj 1/16-pročišćeni, 8/17-Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vodica za područje luke
Perolin gat u Prvić Šepurini, 1/19, 5/19-ispravak) i
Urbanističkim planom uređenja naselja Vodice i Srima
(,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/08 i 12/09, ,,Službeni glasnik Grada Vodica“ broj
3/15 i 4/15-pročišćeni).“
Iza teksta točke 12. dodaje se podtočka 12.1. Sovlje
koja glasi:
»12.1. Sovlje
- obuhvaća kopneni dio površine 1142 m? i morski
dio površine 7855 m“ što ukupno iznosi 8997 m“.
Navedeno područje čini izgrađena obala duljine
180 m, širine 5 m te 190 m neizgrađene obale. Na
samom ulazu u uvalu nalazi se betonski gat duljine 10
m i širine 3 m, a sve prema geodetskoj podlozi i koordinatama.
Lučko područje luke Sovlje, k.o. Tribunj čini poligon točaka iskazanih u HTRS 96 sustavu:
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Mijenja se točka 17. LUKA MURTER-BUTINA
na način da glasi:
»17. MURTER-BUTINA
- obuhvaća kopneni dio površine 4755 m” i morski
dio površine 53899 m? što ukupno iznosi 58654 m“.
Navedeno područje čini prostor između stare
kamene rive duljine 95 m i širine 15 m u smjeru nove
betonske rive duljine 100 m i širine 10 m. Između navedenih gatova nalaze se tri gata, koljenasti gat duljine
50 m i širine 4m, gat u obliku slova ,,T“ ukupne duljine 120 m i širine 4 m te gat duljine 40 m 1 širine 4 m,
sve prema graﬁčkoj podlozi i koordinatama.
Lučko područje luke Murter-Butina, k.o. Murter-Betina čini poligon točaka iskazanih u HTRS 96
sustavu:

Navedeni obuhvat čine dijelovi katastarskih čestica 1737/5, 1737/21, 3261/4, 1737/47, 3261/5 k.o. Tribunj.
Planirano proširenje je u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tribunj (,,Službeni glasnik
Općine Tribunj“ broj 10/16) i Urbanističkim planom
naselja Tribunj (,Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ broj 3/11 i 6/13 i ,, Službeni glasnik Općine
Tribunj“ broj 13/18).“
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PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13 I 3/18), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12.
ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
ﬁnancijskoj reviziji
Šibensko-kninske županije za 2018. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj ﬁnancijskoj
reviziji Šibensko-kninske županije za 2019. godinu,
Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Šibenik,
od 29. studenog 2019. godine.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 041-01/20-01/3
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Navedeni obuhvat čine dijelovi katastarskih čestica
2540/1, 2539/1, 2539/2 1 23536/1 k.o. Murter Betina.
Planirano proširenje je u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Murter-Kornati (,,Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 2/04, 3/04,
4/06, 12/08, 5/11, 13/15, 06/16-pročišćeni tekst i
“Službeni glasnik Općine Murter-Kornat” broj 1/17,
4/17, 5/17-ispravci, 1/18-pročišćeni tekst, 8/18, 1/19).”
II.
Graﬁčki prikazi luka s koordinatama iz točke I.
ove Odluke nalaze se u privitku i čine sastavni dio ove
Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 934-04/20-01/ 18
URBROJ:2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 35b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17-pročišćeni tekst) i članka 52. stavka 1. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12.
ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu župana
Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
1. Prihvaća se Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2019. godine.
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2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 022-01/20-01/1
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 84. stavka 2. Zakona o cestama
(«Narodne novine» broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13
i 92/14), članka 10b. Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
3/97, 1/98, 14/02, 3/06, 8/09, 4/14 i 7/14-pročišćeni
tekst) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
08/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka
2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
za 2019. godinu Županijske uprave za ceste
na području Šibensko-kninske županije
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za
ceste na području Šibensko-kninske županije za 2019.
godinu.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 340-03/20-01/1
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 08/09, 4/13 i 3/18) i točke II. Odluke o

Utorak, 24. ožujka 2020.

ovlašćivanju župana za donošenje odluka o aktiviranju
jamstava („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 05/15) Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća župana
Šibensko-kninske županije
o aktiviranim jamstvima u 2019. godini
I.
Prihvaća se Izvješće župana Šibensko-kninske
županije o aktiviranim jamstvima u 2019. godini.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 403-03/20-01/1
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12,
86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13 i 3/18),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije“, na
16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta
Glazbene škole Ivana Lukačića
1. Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena Statuta Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik,
kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici od 27. veljače 2020. godine, a koja se prilaže ovom zaključku i
čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Utorak, 24. ožujka 2020.
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KLASA: 602-02/20-01/66
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 268. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13 i
3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu zdravlja
Šibenik na odluku Upravnog vijeća o
zakupu poslovnog prostora
1. Daje se suglasnost na odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Šibenik, Broj: 1/11-2020. od 31. siječnja 2020. godine o davanju u zakup poslovnog prostora
u ambulanti zdravstvene zaštite žena na adresi Karla Vipauca 8 u Šibeniku, Milanu Panjkota, dr. med.,
spec. ginekologije i opstetricije, radniku Doma zdravlja, radi obavljanja zdravstvene djelatnosti zdravstvene
zaštite žena u privatnoj praksi i institutu ordinacije u
navedenom prostoru.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 510-03/20-01/1
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15 i 118/18) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12.
ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava
civilne zaštite na području
Šibensko-kninske županije za 2019. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za 2019.
godinu.
II.
Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području
Šibensko-kninske županije za 2019. godinu sastavni je
dio ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 810-03/20-01/5
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15 i 118/18) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16. sjednici, od 12.
ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja
sustava civilne zaštite
na području Šibensko-kninske županije
u 2020. godini s ﬁnancijskim učincima za
razdoblje od 2020. do 2022. godine
I.
Prihvaća se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2020.
godini s ﬁnancijskim učincima za razdoblje od 2020.
do 2022. godine.
II.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Šibensko-kninske županije u 2020. godini s
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ﬁnancijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022.
godine sastavni je dio ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

KLASA: 351-02/20-01/1
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

KLASA: 810-03/20-01/6
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice, 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za
kupanje („Narodne novine“, broj 73/08), Odluke o
provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije
u 2019. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 3/19) i članaka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16.
sjednici, od 12. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvješća o kakvoći mora za kupanje na
morskim plažama
Šibensko-kninske županije u 2019. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u
2019. godini, izrađeno od strane Službe za ekologiju,
Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na temelju Odluke o provedbi Programa praćenja
kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2019. godini i Ugovora o kontroli kakvoće mora na morskim plažama za 2019. godinu (Klasa: 406-01/19-01/8, Urbroj: 2182/1-06-19-3
od 18. travnja 2019. godine).
II.
Izvješće o kakvoći mora za kupanje na morskim
plažama Šibensko-kninske županije u 2019. godini
sastavni je dio ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Utorak, 24. ožujka 2020.
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Na temelju članka 17. stavka 1. i članka43. Stavka
2 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( “Narodne novine“, broj 16/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09, 4/13 i
3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 16 sjednici, od 12. ožujka 2020. donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana djelovanja Šibenskokninske županije u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinue
Članak 1.
Prihvaća se Plan djelovanja Šibensko-kninske
županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
Članak 2.
Plan djelovanja Šibensko-kninske županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu sastavni je
dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”
KLASA: 920-11/20-01/1
URBROJ: 2182/1-01-20-1
Vodice; 12. ožujka 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________

2. ŽUPAN
4

Na temelju članka 23. i 24. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća („Narodne novine“,
broj 89/13) i Rješenja Povjerenstva za utvrđivanje
reprezentativnosti („Narodne novine“, broj 59/18)

Utorak, 24. ožujka 2020.
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Šibensko-kninska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata
(dalje u tekstu: potpisnici Sporazuma) zaključili su
dana 7. veljače 2020. godine

SPORAZUM
o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
Šibensko-kninske županije
Članak 1.
Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Šibensko-kninskoj županiji (dalje u tekstu: Sporazum) potpisnici uređuju osnivanje, sastav,
ovlasti, djelokrug i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća Šibensko-kninske županije (dalje u tekstu:
Vijeće).
Šibensko-kninska županija (dalje u tekstu: Županija) i socijalni partneri izražavaju opredjeljenje za razvoj svih oblika tripartitnih i bipartitnih odnosa na području Šibensko-kninske županije.
Izrazi koji se koriste u Sporazumu u muškom rodu
su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog
spola.
Članak 2.
Županija i socijalni partneri suglasni su da je socijalni dijalog jedna od najvažnijih demokratskih vrednota društva i temeljni uvjet zajedničkog djelovanja
na ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanja konsenzusa o razvoju društva.
Potpisnici Sporazuma suglasni su da suradnja
Županije i socijalnih partnera u okviru Vijeća podrazumijeva partnerstvo kao najviši stupanj suradnje u
procesu oblikovanja, donošenja i provedbe europskih,
nacionalnih i regionalnih javnih politika i strategija,
programa, zakona i drugih propisa i akata.
Članovi Vijeća i njihovi zamjenici obvezni su u
svom radu polaziti od načela međusobnog uvažavanja i povjerenja, promicati načela socijalnog partnerstva, odgovornosti, te predanosti i dosljednosti u ostvarivanju zajednički utvrđenih ciljeva.
Članak 3.
Potpisnici Sporazuma osnivaju Vijeće radi zaštite
i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene
gospodarske, socijalni razvoje politike, te poticanja,
sklapanja i primjene kolektivnih ugovora.
Potpisnici Sporazuma suglasni su da se Programom
rada Vijeća utvrđuju teme, rokovi i nositelji pripreme
istih, razina sudjelovanja socijalnih partnera u provedbi Programa rada Vijeća, te ostalih tema za koje su
socijalni partneri iskazali inicijativu, odnosno interes.
Članak 4.
Vijeće je sastavljeno od predstavnika Županije,
udruge poslodavaca više razine (dalje u tekstu: poslodavci), te udruga sindikata više razine (dalje u tekstu:

sindikati) za koje je odgovarajućim rješenjem, a temeljem zakona utvrđeno da ispunjavaju kriterije reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima.
Županija, poslodavci i sindikati imaju po tri predstavnika u Vijeću. Svaki član vijeća može imati zamjenika.
Svaki potpisnik Sporazuma samostalno imenuje i
opoziva svoje predstavnike u vijeću te njihove zamjenike na način utvrđen svojim aktima, o čemu u roku
od sedam dana od imenovanja, odnosno promjene, izvješćuju tajnika Vijeća.
Svaka strana u Vijeću ima jedan zajednički glas.
Potpisnici Sporazuma se obvezuju da se neće miješati u rad i unutarnju organiziranost drugih partnera.
Članak 5.
Vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika.
Svaka strana u Vijeću samostalno utvrđuje prijedlog za imenovanje i razrješenje svog predstavnika –
člana Vijeća koji će obnašati funkciju predsjednika,
odnosno dopredsjednika.
Predsjednik i dopredsjednici imenuju se na vrijeme
od godine dana, naizmjenično iz redova svake strane
u Vijeću.
Predsjednika u njegovoj odsutnosti zamjenjuje
jedan od dopredsjednika Vijeća, kojeg ovlasti predsjednik.
Članak 6.
Vijeće ima stalna i povremena radna tijela.
Stalna radna tijela Vijeća su povjerenstva, a povremena radne skupine.
Povjerenstva i radne skupine osnivaju se i ukidaju odlukom Vijeća kojom se određuje njihov sastav i
djelokrug rada.
Članovi Vijeća, povjerenstava, radnih tijela i drugi
ne primaju naknadu za rad.
Članak 7.
Za pravovaljani rad Vijeća potrebna je nazočnost
većine članova, odnosno njihovih zamjenika iz reda
svake strane u Vijeću.
Članak 8.
Postupak i pitanja o kojima Vijeće donosi odluke,
zaključke i mišljenja uređuju se Poslovnikom o radu
Vijeća.
Svaki potpisnik ima pravo raspravljati i odlučivati
o pitanjima o kojima se raspravlja u Vijeću.
Potpisnici Sporazuma će pri odlučivanju težiti konsenzusu.
Ako o raspravljanoj točki nije postignut dogovor
svaki potpisnik Sporazuma ima pravo na izdvojeno
mišljenje koje se unosi u zapisnik sa sjednice.
Zajedničko mišljenje Vijeća o raspravljanom prijedlogu, kao i izdvojena mišljenja (stavovi) svakog
potpisnika Sporazuma objavit će se na internetskoj
stranici Županije.
Članak 9.
Radi ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma Vijeće:
donosi Program rada,
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- donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje cjelokupni rad Vijeća,
- promiče ideju suradnje Županije, sindikata i
poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih
i socijalnih pitanja i problema,
- prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i
mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost i
razvoj i obratno,
- prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada na regionalnoj razini,
te predlaže mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje,
- predlaže miritelje za imenovanje na listu miritelja
Vijeća, te potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova,
- razmatra pitanja od zajedničkog interesa na području Šibensko-kninske županije, te u svezi toga
upućuje svoje inicijative i mišljenja Vijeću na nacionalnoj razini, Županijskoj skupštini Šibensko-kninske
županije, gradovima i općinama Šibensko-kninske
županije, te drugim institucijama,
- obavlja i druge poslove utvrđene Sporazumom na
nacionalnoj razini.
Članak 10.
Sjedište Vijeća je na adresi Šibensko-kninske
županije.
Članak 11.
Županija osigurava administrativno-tehničke uvjete za rad Vijeća.
Organizacijski, stručni, administrativno-tehnički i
drugi poslovni za potrebe Vijeća, te njihovih stalnih
i povremenih radnih tijela obavljaju se u Upravnom
odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije.
Članak 12.
Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja
ovlaštenih predstavnika.
Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma, prestaje važiti Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Šibensko-kninskoj županiji od 29. kolovoza 2014. godine.
Ovaj Sporazum se potpisuje u deset (10) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki potpisnik Sporazuma
zadržava po dva (2) primjerka.
Članak 13.
Ovaj Sporazum objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 303-01/19-01/1
URBROJ: 2182/1-06-20-11
Šibenik, 7. veljače 2020.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec.,v.r.
___________________

Utorak, 24. ožujka 2020.

II.
OPĆINA CIVLJANE
OPĆINSKO VIJEĆE
3

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst,
137/15, 123/17 i 98/19), te članka 32. Statuta Općine
Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 3/11, 4/13, 5/13, 9/17 i /18), Općinsko
vijeće Općine Civljane, na 20. sjednici, od 28. veljače
2020. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Civljane
Članak 1.
U Statutu Općine Civljane („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 3/11, 4/13,
5/13, 9/17 i /18), u članku 20. stavku 2., briše se riječ:
„središnjem“.
U članku 20. stavaku 3., brišu se riječi:“središnje“
i „sdredišnjeg“.
Članak 2.
U članku 21. u stavku 2., brišu se riječi. „ Središnje“.
Članak 3.
U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnim tijelima državne uprave s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode
načelniku“.
Članak 4.
U članku 49. podstavku 1. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima:
„ nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu
opći akt“.
Članak 5.
Članak 86. u stavku 3., briše se riječ: „središnjeg“.
Članak 6.
U članku 87. a, u stavku 1., briše se riječ: „ središnjeg“.
Članak 7.
U članku 87.b, u stavku 1. briše se riječ. „ središnjeg“.
Članak 8.
U članku 87. c, u stavku 1., briše se riječ: „ Središnje“.

Utorak, 24. ožujka 2020.
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Članak 9.
U članku 87. d, u stavku 1. riječi: „ ureda državne
uprave u županiji“ zamjenjuje se riječima: „ nadležno
tijelo državne uprave“.
Članak 10.
Članak 95. mijenja se i glasi:
„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu“.
Članak 11.
Briše se članak 96., a članci 97., 98., 99., 100.,101.,
102., 103., i 104. postaju članci 96., 97., 98., 99., 100.,
101., 102., 103.
Članak 12.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju
odredbi Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije“, broj: 10/09, 5/13, 3/18)
i Zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i
zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom
propisanom roku.
Članak 13.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama
Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 012-03/20-02/1
URBROJ: 2182/13-02-20-1
Civljane, 28. veljače 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
___________________

Članak 1.
Oslobađaju se plaćanja zakupa poslovnog prostora
svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu općine Kistanje s kojima je Općina Kistanje zaključila ugovore
o davanju u zakup poslovnih prostora .
Članak 2.
Pod oslobađanjem od plaćanja zakupa poslovnog
prostora iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva se
da se neće obračunavati niti naplaćivati zakup zakupljenih poslovnih prostora iz članka 1. ove Odluke,
niti će se zakupcima istih dostavljati računi na ime
toga zakupa.
Članak 3.
Ova Odluka primjenjivat će od 01.03.2020.g. i nadalje, sve do dana kada Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske proglasi prestanak epidemije koronavirusom.
Članak 4.
Troškovi nastali provedbom ove Odluke su na teret
Proračuna Općine Kistanje za 2020.godinu.
Članak 5.
Zadužuje se općinski načelnik Općine Kistanje da
pripremi prijedlog izmjene i dopune općeg akta kojim
se regulira davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje, te da isti dostavi Općinskom
vijeću Općine Kistanje na donošenje u roku od 30
dana od dana donošenja ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:810-01/20-01/25
URBROJ:2182/16-01-20-1
Kistanje, 23.ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

III.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
8

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
8/09,15/10,4/13,2/18 i 7/2020), a u svezi sa posljedicama prouzrokovanim epidemijom COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 , u svrhu pomoći građanima i gospodarstvu , na prijedlog Općinskog načelnika
Općine Kistanje, Općinsko vijeće Općine Kistanje na
hitnoj sjednici održanoj dana 22.03.2020.g.,donosi

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja zakupa poslovnih
prostora u vlasništvu Općine Kistanje

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v.r.
___________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
8/09,15/10,4/13,2/18 i 7/2020), a u svezi sa posljedicama prouzrokovanim epidemijom COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 , u svrhu pomoći građanima i gospodarstvu ,na prijedlog Općinskog načelnika
Općine Kistanje ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na
hitnoj sjednici održanoj 23.03.2020.godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalnih usluga
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Članak 1.
Oslobađaju se plaćanja komunalne usluge svi
korisnici (ﬁzičke i pravne osobe) javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalno na području općine Kistanje.
Članak 2.
Pod oslobađanjem od plaćanja komunalne usluge
iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva se da se komunalna usluga neće obračunavati i naplaćivati , te da
se računi vezano za nju neće dostavljati korisnicima
tih usluga .
Članak 3.
Ova Odluka primjenjivat će od 01.03.2020.g. i nadalje, sve do dana kada Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske proglasi prestanak epidemije koronavirusom.
Članak 4.
Troškovi nastali provedbom ove Odluke su na teret
Proračuna Općine Kistanje za 2020.godinu.
Članak 5.
Zadužuje se općinski načelnik Općine Kistanje da
pripremi prijedlog izmjene i dopune Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Kistanje, te da isti dostavi Općinskom vijeću Općine Kistanje na donošenje u roku od 30 dana
od dana donošenja ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:810-01/20-01/27
URBROJ:2182/16-01-20-1
Kistanje, 23.ožujka 2020.

Članak 1.
Oslobađaju se plaćanja komunalne naknade svi
obveznici plaćanja komunalne naknade na području
općine Kistanje iz članka 11. Odluke o komunalnoj
naknadi Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 1/2019,4/2019.), koja komunalna naknade se plaća za nekretnine iz članka 3. iste
odluke .
Članak 2.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade iz
članka 1. ove Odluke podrazumijeva da se komunalna naknada neće obračunavati i plaćati , te da se obveznicima plaćanja komunalne naknade niće dostavljati računi .
Članak 3.
Ova Odluka primjenjuje se od 01.03.2020.g. i dalje
, sve do dana kada Ministarstvo zdravstva Republike
Hrvatske proglasi prestanak epidemije koronavirusom.
Članak 4.
Troškovi nastali primjenom ove Odluke su na teret
Proračuna Općine Kistanje za 2020.godinu.
Članak 5.
Zadužuje se općinski načelnik Općine Kistanje da
pripremi prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi, te da isti dostavi Općinskom vijeću
Općine Kistanje na donošenje u roku od 30 dana od
dana donošenja ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:810-01/20-01/26
URBROJ:2182/16-01-20-1
Kistanje, 23.ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v.r.
___________________

PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v.r.
___________________

IV.
OPĆINA PIROVAC
1. OPĆINSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
8/09,15/10,4/13,2/18 i 7/2020), a u svezi sa posljedicama prouzrokovanim epidemijom COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 , u svrhu pomoći građanima i gospodarstvu , na prijedlog Općinskog načelnika
Općine Kistanje , Općinsko vijeće Općine Kistanje na
hitnoj sjednici održanoj dana 23.ožujka 2020.godine
donosi

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Utorak, 24. ožujka 2020.

1

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. pročišćeni tekst, 137/15. - ispravak, 123/17. i 98/19.) i
članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 20. sjednici, od
11. ožujka 2020. godine, donosi

Utorak, 24. ožujka 2020.
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STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Pirovac
Članak 1.
U Statutu Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), u
članku 20. stavku 3. riječi: «središnjeg ureda državne
uprave» zamjenjuju se riječima: «istog tijela».
Članak 2.
U članku 26. stavku 3. iza riječi: «u roku od 60»
dodaje se riječ: «dana».

riječi: «središnje tijelo državne uprave» u određenom
broju i padežu zamjenjuju se riječima: «tijelo državne
uprave» u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 9.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2182/11-01-20-1
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

Članak 3.
U članku 47. stavku 3. podstavku 23. riječ: «preneseni» zamjenjuje se riječju: «povjereni».
Članak 4.
U članku 50. podstavku 1. riječi: «predstojnika
ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji»
zamjenjuju se riječima: «nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt».
Članak 5.
U članku 55. stavku 1. riječi: «obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu»
zamjenjuju se riječima: «Općini povjerenih poslova
državne uprave».
Članak 6.
U članku 90. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3.
i 4. koji glase:
«Upravno tijelo Općine u obavljanju povjerenih
poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima
u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovoga članka
može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave
u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.».
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6., mijenjaju se i glase:
«Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju
se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne
akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom
Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno
obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine.».
Članak 7.
Članak 92. mijenja se i glasi:
«Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.».
Članak 8.
U cijelom tekstu Statuta Općine Pirovac («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.)

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________
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Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja
(«Narodne novine», broj 102/17. i 32/19.) i članka 32.
Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 20. sjednici, od 11. ožujka
2020. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se minimalni uvjeti i
način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog
razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Pirovac.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće
značenje:
1. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih
životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih životinja,
2. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala
od vlasnika i on je traži,
3. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži
zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za
te životinje,
4. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik
svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog
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više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te
životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,
5. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu
ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku,
6. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u
daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili ﬁzička
osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili
privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
7. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim
sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište,
8. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe
za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek
služi za obavljanje drugih poslova osim proizvodnje,
9. slobodnoživuće mačke su mačke rođene u divljini te koje nemaju vlasnika niti posjednika,
10. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju
napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava
potrebna skrb i pomoć,
11. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih
državnih tijela.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.
Posjednik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja («Narodne novine», broj
102/17. i 32/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom
Odlukom,
2. kućnim ljubimcima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini sukladno Prilogu 1., koji se nalazi
u privitku i čini sastavni dio ove Odluke, te zaštitu od
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za
obitavanje,
3. označiti mikročipom psa i cijepiti protiv bjesnoće,
4. onemogućiti bijeg i kretanje psa iz prostorija,
nastambi ili prostora u kojemu je smješten bez nadzora,
5. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa,
6. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te
osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i
ozlijeđenih životinja,
7. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu
ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi,
8. redovito održavati čistim prostor u kojem borave
kućni ljubimci.
Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,
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2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na
način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah,
3. držati i postupati s kućnim ljubimcima na način
koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece
te životinja.
Zabranjeno je:
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava
na životinje,
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog
kretanja izvan tog prostora,
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo,
5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na
adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji
čuvaju neki objekt ili imovinu te je posjednik dužan
osigurati njihov svakodnevni nadzor, kao i uvjete
držanja koji ne smiju ugrožavati zdravlje i sigurnost
ljudi i životinja.
Posjednik psa mora odgovarajućim odgojem i/ili
školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i
kretanje psa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju psa posjednik ne smije koristiti metode
koje kod psa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili
strah.
Posjednik životinje dužan je omogućiti komunalnom redaru nadzor nad provođenjem ove Odluke, dati
mu zatražene osobne isprave, podatke i dokumentaciju, omogućiti mu ulazak i pregled prostora i prostorija,
kao i ostale informacije o predmetnom nadzoru, omogućiti očitavanje mikročipa psa, odnosno na njegov
zahtjev posjednik je dužan samostalno očitati čip na
psu za kojega komunalni redar ocjeni da bi mogao biti
opasan, a prema uputama komunalnog redara.
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim
zgradama i obiteljskim kućama
Članak 4.
Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima
zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje
onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da
ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih
nekretnina.
Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice,
dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja
nužde i zadovoljenja dnevnih ﬁzičkih aktivnosti.
Članak 5.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati
držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici
obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih
nekretnina.

Utorak, 24. ožujka 2020.
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Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne
površine
Članak 6.
Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje
kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na
životinjsku vrstu te na način koji ne ugrožava zdravlje
i sigurnost ljudi i životinja.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas
mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: «OPASAN
PAS».
Članak 15.
Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu te uz nadzor
posjednika.

Članak 7.
Kućni ljubimci mogu se kretati javnim površinama isključivo uz nadzor posjednika, na povodcu ili uz
primjenu druge opreme koja onemogućava nekontrolirano kretanje kućnih ljubimaca javnim površinama.

Članak 16.
Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu
kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere
propisane Pravilnikom.

Članak 8.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora.

Ukoliko posjednik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik
te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za
daljnje postupanje.

Članak 9.
Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, uređenim
parkovnim površinama, neograđenim sportskim terenima, neograđenom dvorištu škole i dječjeg vrtića te na
drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja
zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez
dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Zabranjeno je kupanja pasa u moru na svim
uređenim i neuređenim plažama osim na onima koje
su označene kao plaže za kupanje pasa.
Članak 10.
Iz sigurnosnih razloga prometa, žitelja i drugih
životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da
samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i
nadzora posjednika.
Članak 11.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za
čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 12.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove
Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.
Postupanje s opasnim psima
Članak 13.
Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere
propisane Pravilnikom o opasnim psima («Narodne
novine», broj 117/08. – u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Članak 14.
Posjednik opasnog psa mora držati u zatvorenom
prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u
kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 17.
Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ako je
uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.
Članak 18.
Na području Općine Pirovac propisuje se trajna
sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja mačaka, osim u slučaju kada posjednik uzgajivač
mačaka ima rješenje o registraciji uzgoja od nadležnog
tijela.
Posjednik psa dužan je držati pod kontrolom razmnožavanje psa i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje, a u slučaju postupanja protivno ovoj odredbi, primjenjuje se odredba iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 19.
U slučaju postupanja protivno članku 18. ove
Odluke komunalni redar izreći će usmeno upozorenje
posjedniku da je obvezan provesti trajnu sterilizaciju.
Ukoliko posjednik zanemari usmeno upozorenje, u
roku od 8 dana kaznit će se novčanom kaznom propisanom člankom 33. ove Odluke.
Slobodnoživuće mačke
Članak 20.
Na javnim površinama može se dozvoliti postavljanje hranilišta za slobodnoživuće mačke (u daljnjem
tekstu: hranilišta).
Odluku o lokacijama hranilišta te načinu, izgledu i
uvjetima postavljanja hranilišta donosi općinski načelnik na prijedlog komunalnog redara.
Nije dozvoljeno hranjenje slobodnoživućih mačaka i ostalih životinja te ostavljanje hrane na javnim
površinama izvan označenih hranilišta.
III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I
NAPUŠTENIMŽIVOTINJAMA
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Članak 21.
Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i
izgubljenih životinja, životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika i privremeno
oduzetih životinja, osigurava sklonište za životinje (u
daljnjem tekstu: sklonište) s kojim Općina Pirovac ima
sklopljen ugovor za obavljanje usluga skloništa.
Članak 22.
Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od 3 dana
od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu, a u roku od 14 dana od dana gubitka
psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika
kućnih ljubimaca.
Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka
vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje
životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može
udomiti.
Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja
od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
Članak 23.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora
u roku od 3 dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.
Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Pirovac ima potpisan ugovor objavljen je na službenim
mrežnim stranicama općinske uprave.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora
pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište.
Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik
odmah ne može doći po životinju.
Članak 24.
Sve troškove skloništa za primljenu životinju ﬁnancira Općina Pirovac.
Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje,
dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu
koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka
vraćanja posjedniku.
IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Članak 25.
S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat
će se sukladno važećim propisima o zaštiti životinja,
zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.
V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Članak 26.
Općina Pirovac će prema obvezi utvrđenoj Zakonom poticati razvoj svijesti svojih žitelja, posebice
mladih, o brizi i zaštiti životinja.
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Članak 27.
Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako
to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati
pružanje pomoći.
Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim
životinjama mora organizirati i ﬁnancirati Općina
Pirovac.
Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne
životinje, troškove snosi posjednik.
Članak 28.
Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje
donacije, prošnju te izlagati ih na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje
u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog
tijela Općine Pirovac.
Članak 29.
Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju zakonom propisane
uvjete za prodaju kućnih ljubimaca.
VI. NADZOR
Članak 30.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar
je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika
ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja
rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.
Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti
kada uoči postupanje protivno ovoj Odluci te prema
prijavi ﬁzičkih ili pravnih osoba.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni
ljubimci,
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
6. očitati mikročip,
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu
prijavu nadležnim tijelima,
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta
u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja
prekršajnog postupka ili naplate kazne,
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,
10. izdati obvezni prekršajni nalog,
11. upozoravati i opominjati ﬁzičke i pravne osobe,
12. narediti ﬁzičkim i pravnim osobama otklanjanje prekršaja,
13. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.
O postupanju koje je protivno odredbama ove
Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni
redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
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U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara
predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može,
kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno
rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te najkasnije u roku od 8 dana od donošenja usmenog rješenja
dostaviti pisano rješenje.
Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac
nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da
životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima
bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim
strahom,
2. posjednik nije označio mikročipom psa u zakonskom roku, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće
te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi
(putovnica kućnog ljubimca),
3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja
mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju,
ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg
gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija
veterinarske inspekcije,
4. posjednik drži više od 9 pasa ili mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor
o zbrinjavanju tih pasa i mačaka, odnosno ukoliko ima
više od 20 pasa i mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu
udomljavanja, a ne udovoljava uvjetima propisanim za
osnivanje skloništa i nisu odobreni kao sklonište,
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom, a drži opasnog psa,
6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku
pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu
bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca,
7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva,
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak
kućnog ljubimca,
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,
10. posjednik koristi životinju za predstavljanje te
u zabavne i druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela Općine Pirovac.
Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili
državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje
na mučenje ili ubijanje životinja.
U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan,
prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja
obavijest o poduzetim mjerama.
Komunalni redar dužan je bez odgode obavijestiti
policiju kada utvrdi situaciju u kojoj postoji opasnost
da odgoda u postupanju ugrozi zdravlje i sigurnost ljudi ili životinja te sigurnost imovine.
Članak 31.
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti
žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje
rješenja.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo Šibensko-kninske županije nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog
gospodarstva.
VII. NOVČANE KAZNE
Članak 32.
Sredstva naplaćena za počinjene prekršaje u skladu
s ovom Odlukom prihod su Općine Pirovac i koriste
se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih
životinja.
Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi
ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu
svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.
Članak 33.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke,
novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. postupi protivno odredbama članka 3. ove
Odluke,
2. postupi protivno odredbama članka 4. ove
Odluke,
3. postupi protivno odredbama članka 5. ove
Odluke,
4. postupi protivno odredbama članaka 6. i 7. ove
Odluke,
5. postupi protivno odredbama članka 8. ove
Odluke,
6. postupi protivno odredbama članka 9. ove
Odluke,
7. postupi protivno odredbama članka 10. ove
Odluke,
8. postupi protivno odredbama članka 11. ove
Odluke,
9. postupi protivno odredbama članaka 13., 14. i
15. ove Odluke,
10. postupi protivno odredbama članka 17. ove
Odluke,
11. postupi protivno odredbama članka 20. stavka
3. ove Odluke,
12. postupi protivno odredbama članaka 22. i 23.
ove Odluke,
13. postupi protivno odredbama članka 25. ove
Odluke,
14. postupi protivno odredbama članka 27. ove
Odluke,
15. postupi protivno odredbama članka 28. ove
Odluke,
16. postupi protivno odredbama članka 29. ove
Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 750,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se ﬁzička osoba obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz
stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00
kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i
ﬁzička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.
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VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 7/06.).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 363-01/20-01/18
URBROJ: 2182/11-01-20-1
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

učinkovitosti na sustav javne rasvjete, putem modela
ESIF krediti za javnu rasvjetu, a sve sukladno uvjetima određenim Odlukom o dugoročnom kreditnom
zaduženju Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 14/19.).
Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine iznosit će 4.020.000,00 kuna.
Tijekom 2020. godine ne predviđa se izdavanje
jamstava Proračuna po bilo kojoj osnovi.».
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-08/19-01/03
URBROJ: 2182/11-01-20-2
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________

PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(«Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i
članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 20. sjednici, od
11. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Pirovac
za 2020. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac
za 2020. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 20/19.), članak 1. mijenja se i glasi:
«Ovom Odlukom uređuju se način izvršavanja Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), njegov sadržaj, upravljanje prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna,
opseg zaduživanja Općine Pirovac, upravljanje postojećim dugom kao i ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna.».
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
«Temeljem dugoročnog kreditnog zaduženja realiziranog tijekom 2017. godine, Proračunom je predviđeno plaćanje glavnice i kamata za treću godinu otplate kredita.
Proračun će se tijekom 2020. godine dodatno zadužiti uzimanjem kredita na domaćem tržištu novca i
kapitala u iznosu od 3.500.000,00 kuna za realizaciju kapitalnog projekta K200006 – Mjere energetske
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Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti
od požara («Narodne novine», broj 92/10.) i članka
32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 20. sjednici, od 11. ožujka
2020. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara
za područje Općine Pirovac
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite od požara za područje Općine
Pirovac, na temelju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Općine Pirovac, a
po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju nadležne službe Policijske uprave šibensko-kninske.
Članak 2.
Elaborati iz članka 1. ove Odluke izrađeni su po
ovlaštenom izrađivaču „Zast“ d.o.o. Split, prilažu se
uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio, ali nisu predmetom objave u službenom glasilu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 214-01/20-01/01
URBROJ: 2182/11-01-20-5
Pirovac, 11. ožujka 2020.
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OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o ﬁnanciranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(«Narodne novine», broj 29/19. i 98/19.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 20. sjednici, od 11. ožujka 2020. godine,
donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za ﬁnanciranje političkih stranaka u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje ﬁnanciranje političkih stranaka koje imaju
najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun).
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje ﬁnanciranje političkih stranaka u Općinskom vijeću osigurana su Proračunom,
u ukupnom iznosu od 11.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana
Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna
broju mjesta njezinih članova prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.
Članak 4.
Općinsko vijeće ima 11 članova, od čega je 5 žena (45,45%) i 6 muškaraca (54,55%) te se utvrđuje da u sastavu Općinskog vijeća nema podzastupljenosti jednog spola u smislu članka 9. Zakona o ﬁnanciranju političkih
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma («Narodne novine», broj 29/19. i 98/19.).
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se u godišnjem iznosu, kako slijedi:

Naziv političke stranke

Hrvatska narodna stranka-LD – HNS

Broj izabranih
članova
prema
konačnim
rezultatima
izbora
3

Ukupan
iznos
financiranja

muški
spol

ženski
spol

1

2

3.000,00

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

4

2

2

4.000,00

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

3

2

1

3.000,00

Hrvatska seljačka stranka – HSS

1

1

-

1.000,00

Članak 6.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
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KLASA: 006-01/20-01/01
URBROJ: 2182/11-01-20-1
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________
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Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 92/10.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 20. sjednici, od 11. ožujka 2020. godine, donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac za 2020. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan), donosi se radi unapređenja i učinkovitije zaštite od požara na području odnosne
lokalne jedinice.
II. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 2.
Vatrogasne intervencije na području Općine Pirovac vrši vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Pirovac (u daljnjem tekstu: DVD Pirovac), koja raspolaže sa sljedećim ljudskim i materijalno-tehničkim
resursima:
– 2 profesionalno zaposlena vatrogasca s položenim stručnim ispitima za vatrogasce s posebnim ovlastima i
odgovornostima,
–1 zapovjedno terensko vozilo, 1 navalno vozilo, 1 autocisterna i 1 šumsko vozilo,
– tijekom ovogodišnje požarne sezone formirat će se interventne grupe u dvije smjene po 3 vatrogasca adekvatno opremljena s propisanom opremom.
Sukladno ugovornom odnosu između Općine Pirovac i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta –
Ravnateljstva za robne zalihe, iz sredstava robnih zaliha Republike Hrvatske, DVD-u Pirovac je ustupljena na
korištenje dodatna višenamjenska autocisterna za vodu, na razdoblje od 4 godine.
III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 3.
Ovim Provedbenim planom predlažu se organizacijske i tehničke mjere nužne za unapređenje zaštite od
požara na području Općine Pirovac, sukladno stanju utvrđenom u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za područje Općine Pirovac i Planu zaštite od požara za područje Općine Pirovac, kako slijedi:
1. Mjere zaštite objekata
Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Pirovac pri projektiranju građevina
obvezno je primjenjivati mjere zaštite od požara, odnosno posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara.
Sve nove i adaptaciju starih objekata projektirati prema zahtjevima za vatrootpornost nosivih i pregradnih
zidova i konstrukcija te opremiti eventualno potrebnim instalacijama za dojavu i gašenje požara. U starim dijelovima naselja – povijesna jezgra Pirovca preporuča se ne projektirati i izvoditi objekte u kojima se odvijaju
djelatnosti koje koriste zapaljive plinove i tekućine.
Lokali i skladišta preporuča se da budu nisko požarno opterećeni i to ograničiti na 500 MJ/m2 u prodajnom i
skladišnom prostoru. Zapaljive i opasne tvari skladištiti u okviru dozvoljenih normativa.
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Prilikom adaptacije objekata smanjiti požarno opterećenje zamjenom gorivih stropnih i krovnih konstrukcija
negorivim ili ugradnjom vatrootpornih pregrada te opremiti potrebnim instalacijama za dojavu i gašenje požara.
Zaštitu čeličnih, drvenih i ostalih vatroneotpornih nosivih elemenata konstrukcije izvršiti premazima i zaštitnim oblogama. Premazima i oblogama se postiže veća vatrootpornost koju treba dokazati atestima. Neotporni
armirano betonski ili drugi elementi mogu se zaštititi i ojačati na vatrootpornost zaštitnim žbukama ili oblogama.
Vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije uskladiti sa standardom DIN 4102 ili rezultatima ocjenske
metode.
Posebnu pažnju posvetiti evakuaciji. Evakuacijske putove i izlaze osvijetliti svjetiljkama protupanične rasvjete.
Djelatnike u pravnim osobama osposobiti za provođenje mjera zaštite od požara.
2. Mjere zaštite šuma i otvorenih prostora
Na području Općine Pirovac najveće površine zauzimaju otvorena šikara, niska dalmatinska smreka te nisko
raslinje u odnosu na manje šumske površine alepskog bora i panjača hrasta crnike. U novije vrijeme, došlo je do
obnove autohtone vegetacije sađenja i širenja borovih kultura.
Zaštita šumskih površina provodi se sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara («Narodne
novine», broj 33/14.).
Značajne poljoprivredne površine na području Općine Pirovac nalaze se na dugodolini od naselja Kašića do
naselja Putičanje s povremenim vodotokom (ponornica), ukupne površine od oko 1.110 ha.
U cilju unapređenja zaštite od požara na poljoprivrednim površinama potrebno je:
– sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem,
– uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine,
– uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve najkasnije u roku od 15 dana,
– osigurati neophodnu opremu i sredstva za gašenje pri spaljivanju otpada kod vlasnika poljoprivrednog
zemljišta.
3. Mjere zaštite u prijenosu i distribuciji energenata
Mjere zaštite u prijenosu i distribuciji električne energije se odnose na održavanje trase dalekovoda zamjenom dotrajalih nosača, odvodnika prenapona, izolatora i vodiča te zamjenom neeﬁkasnih zaštita vodova. Potrebno
je voditi računa i o zategnutosti vodova u pojedinim rasponima.
Nadalje je potrebno redovito održavati prosjeke na trasama dalekovoda (čistiti od niskog raslinja u širini od
10 m ispod 35 KV odnosno 5 m ispod 10 KV dalekovoda, te sjeći stabla koja bi prilikom požara mogla pasti na
žice dalekovoda).
Prilikom rekonstrukcija preporučiti zamjenu dalekovodne mreže (nadzemna) prema mogućnostima kabelskom (podzemna).
Provjeravati funkcionalnost i ispravnost svih upravljačkih i signalnih strujnih krugova i opreme, zamjenjivati
neispravnu, oštećenu ili dotrajalu opremu.
4. Mjere zaštite kod prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
Mjere zaštite kod prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, što se prvenstveno odnosi na prijevoz državnom cestom D8 (naselje Pirovac) i državnom cestom D59 (naselje Putičanje), provode se na način da svako
vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tvari koje prevozi, a sukladno Europskom
sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).
Organiziranu intervenciju u slučaju akcidenta treba provoditi uz unutarnje i vanjsko blokiranje mjesta nesreće. Sve osobe koje rade u zoni 1 – opasna zona moraju koristiti
osobna zaštitna sredstva odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 – zona pripremnog prostora izvoditi
pripremne radnje za intervenciju te samu intervenciju.
U svim slučajevima i bez prethodne procjene o mogućnostima savladavanja opasnosti, obavezno pozvati
policiju.
5. Mjere osiguravanja vatrogasnih pristupa
Prometnice i javne površine na području Općine Pirovac potrebno je održavati prohodnima radi nesmetanog
pristupa i osiguranja površine za rad vatrogasnih vozila i tehnike.
Potrebno je težiti izvedbi vatrogasnih pristupa slijedećih karakteristika:
– ravni, stalno prohodni, s izlazom na kraju, za jednosmjerno kretanje širine najmanje 3 m,
– ravni, stalno prohodni, slijepi a duži od 100 m (bez izlaza na kraju), širine najmanje 3 m, s okretištem na
kraju za sigurno okretanje vatrogasnih vozila.
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Uspon ili pad vatrogasnog prilaza ne smije prelaziti 12% nagiba, a površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim
maksimalnim nagibom od 10 % u bilo kojem smjeru
površine.
6. Mjere zaštite od požara u akvatoriju
Zaštitu lučkih objekata te plovila na vezu na području naselja Pirovac treba provoditi sukladno važećim
propisima uz osiguranje minimalne opreme za gašenje
i spašavanje.
U sustavu protupožarne zaštite u Marini Pirovac
određuju se sljedeće mjere:
– osim glavnog ulaza, izvodi se alternativni kolni
pristup za interventna vozila,
– obvezno se izvodi mreža požarnih hidranata,
– međusobne udaljenosti građevina moraju
biti takve da u slučaju požara sprečavaju njegovo
prenošenje s građevine na građevinu,
– projektna dokumentacija za građenje mora se temeljiti na propisima koji sprečavaju nastanak i širenje požara te nastanak eksplozija i smanjuje njihove
neželjene posljedice,
– glavni i sekundarni lukobran moraju biti širine
koja omogućava nesmetan pristup vatrogasnim vozilima.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Potrebno je kontinuirano provoditi promidžbu radi
upoznavanja građana, a posebice školske djece, za što
bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u sprječavanju nastanka požara.
Prepušta se DVD-u Pirovac upozoravanje građana
i turista o zabrani paljenja vatre na otvorenom tijekom
požarne sezone.
Članak 5.
Sredstva za provedbu mjera utvrđenih ovim Provedbenim planom osigurana su u Proračunu Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022.
godinu.
Članak 6.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 214-02/20-01/01
URBROJ: 2182/11-01-20-1
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________

Utorak, 24. ožujka 2020.
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Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine»,
broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16.
i 98/19.), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne
novine», broj 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.) i članka
32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 20. sjednici, od 11. ožujka
2020. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
1. Lidija Bralić, razrješuje se dužnosti članice Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Pirovac, te se umjesto nje za predstavnicu upravnog odjela
nadležnog za poslove pomorstva Šibensko-kninske
županije, imenuje Tea Lokas.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 119-01/20-01/01
URBROJ: 2182/11-01-20-2
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13. i 6/18.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 20.
sjednici, od 11. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog
načelnika za razdoblje
od 1. 07. – 31. 12. 2019. godine
1. Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika
za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2019. godine.
2. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio, ali nije predmetom objave u službenom
glasilu.
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3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 022-05/20-01/01
URBROJ: 2182/11-01-20-2
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13. i 6/18.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 20.
sjednici, od 11. ožujka 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe
za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2019. godine
1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna
Općine Pirovac za 2019. godinu za razdoblje od 1. 07.
– 31. 12. 2019. godine.
2. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov
sastavni dio, ali nije predmetom objave u službenom
glasilu.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 402-10/19-01/06
URBROJ: 2182/11-01-20-2
Pirovac, 11. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
mr. oec. Zvonimir Dobrović, v. r.
___________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK
1

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine», broj 80/13.,
153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 31. stavka 4.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana
i programa na okoliš («Narodne novine», broj 3/17.) i
članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službe-

ni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i
6/18.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o neprovođenju strateške procjene
utjecaja na okoliš Urbanističkog plana
uređenja Vrulje
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Pirovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana
uređenja Vrulje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 13/18.), na temelju koje je u suradnji
s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne
poslove Šibensko-kninske županije, proveden postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Urbanističkog plana uređenja Vrulje (u daljnjem tekstu: Urbanistički plan).
Članak 2.
Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta te obuhvat Urbanističkog plana utvrđeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Vrulje
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
12/18.) (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi Urbanističkog plana), kako slijedi:
1. razlozi za donošenje
Područje Vrulje čini dužobalni dio naselja Pirovac
te u tom smislu vrlo atraktivan prostor za (buduću)
gradnju. Prostor je djelomično devastiran neplanskom
gradnjom.
Urbanističkim planom bi se osigurali prostorno
planski preduvjeti za uređenje prostora te omogućilo
izdavanje akata za gradnju.
2. ciljevi i programska polazišta
Područje u obuhvatu Urbanističkog plana s obzirom na svoju poziciju u prostoru i namjenu kontaktnog
prostora, može biti formirano kao kvalitetna rezidencijalna zona naselja Pirovac. U izgrađenom i neizgrađenom dijelu zone, mogu se graditi samostojeće stambene
i stambeno poslovne građevine.
Uvjeti gradnje određeni Prostornim planom uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 20/06., 2/14., 10/18. i 13/18. –
pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Prostorni plan),
za područje Vrulja određuju viši prostorni standard od
ostalog dijela prostora na kojem se planira gradnja, a
činjenica da se radi o većim dijelom neizgrađenom području, uvjeti za uređenje pojasa od 50 m od obalne
crte i ograničenju sadržaja koji se tu mogu graditi,
određuju i karakter budućeg uređenja.
Urbanističkim planom treba deﬁnirati propisani
postotak zelenila, od čega dio u javnom režimu korištenja. Na cijelom dužobalnom potezu uz lungo-mare
treba planirati značajnije površine uređenih plaža za
stanovnike i turiste iz zone i okruženja.
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3. obuhvat
Urbanistički plan obuhvaća dio naselja Pirovac
između državne ceste D8 i mora, koje graniči na istočnoj strani sa planiranom ugostiteljsko turističkom zonom Pirovac, a na zapadnoj strani sa sportsko-rekreacijskom zonom R2, površine od cca 11,3 ha.
Područje obuhvata Urbanističkog plana u cijelosti
se nalazi unutar obuhvata zaštićenog obalnog područja
mora.
Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja
na okoliš Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
pribavio je mišljenja tijela i osoba utvrđenim Odlukom o izradi Urbanističkog plana, kao i mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Šibensko-kninske županije o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 35103/18-01/29, URBROJ: 2182/1-15-19-5, od 20. svibnja 2019. godine), koja čine sastavni dio ove Odluke, ali
nisu predmetom objave u službenom glasilu.
U roku su zaprimljena mišljenja sljedećih tijela:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanje
Šibenik,
- Ministarstvo državne imovine,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u
Šibeniku,
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško
planiranje, Odjel za razvoj i
planiranje,
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica
Split,
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse,
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
slivove južnoga Jadrana.
Članak 4.
Primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja Urbanističkog plana na okoliš iz
Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš («Narodne novine»,
broj 3/17.) i navedenih mišljenja nadležnih tijela, utvrđeno je da Urbanistički plan neće imati vjerojatno
značajan utjecaj na okoliš zbog svojih karakteristika
i ograničenog područja utjecaja zahvata. Uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode iz
važećeg Prostornog plana ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost,
stoga Urbanistički plan vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.
Za Urbanistički plan ne očekuju se značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže obzirom da se ne nalazi unutar lokaliteta ekološke mreže. Mogući utjecaji pojedinih zahvata mogu se ublažiti planskim smjernicama te mjera-
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ma ublažavanja utjecaja na razini zahvata kada budu
poznati prostorni smještaj i obilježja zahvata.
Slijedom navedenog u stavcima 1. i 2. ovoga članka, za planirani Urbanistički plan ne treba provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Vrulje
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
8/19.).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 351-01/18-01/16
URBROJ: 2182/11-02-20-20
Pirovac, 9. ožujka 2020.
OPĆINA PIROVAC
NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.
___________________

2

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine», broj 80/13., 153/13.,
78/15., 12/18. i 118/18.), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš («Narodne novine», broj 3/17.) i
članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i
6/18.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o neprovođenju strateške procjene utjecaja
na okoliš Izmjena i dopuna (III)
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Pirovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III)
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/18.),
na temelju koje je u suradnji s Upravnim odjelom za
zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske
županije, proveden postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III)
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem
tekstu: Izmjena i dopuna PPUO).
Članak 2.
Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta te obuhvat Izmjena i dopuna PPUO utvrđeni su
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Odlukom o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/18.) (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO), kako slijedi:
1. razlozi za donošenje
Izmjene i dopune PPUO odnose se na:
- redeﬁniranje lokacija luka,
- formiranje lokacija za sidrište,
- dopunu provedbenih odredbi o mogućim sadržajima u okviru zone rekreacije (R2), iznad državne ceste D8,
- redeﬁniranje granica građevinskih područja zona stanovanja (S) i zone mješovite namjene (M1),
- redeﬁniranje provedbenih odredbi Ugostiteljsko turističke zone Platine u smislu omogućavanja izgradnje
golf terena sa pratećim sadržajima,
- ukidanje građevinskog područja proizvodne, pretežito zanatske namjene Cvitanice, južno od planirane obilaznice,
- izmjene obuhvata groblja „Sv. Ante“,
- omogućavanje izgradnje trgovačkih centara unutar obuhvata građevinskog područja,
- deﬁniranje lokacije reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom,
- redeﬁniranje lokacije namijenjene za izgradnju sunčane elektrane,
- dopunu provedbenih odredbi za razvoj infrastrukturnog sustava (elektroenergetska mreža),
- redeﬁniranje provedbenih odredbi za gradnju građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti te
površina zemljišta namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju,
- deﬁniranje lokacije istezališta za brodice,
- preispitivanje provedbenih odredbi koje se odnose na sanaciju područja Glavičica.
2. ciljevi i programska polazišta
U okviru Izmjena i dopuna PPUO potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:
- deﬁnirati/redeﬁnirati lokacije luka, sidrišta, granica građevinskih područja, reciklažnog dvorišta, sunčane
elektrane, istezališta za brodice i slično,
- dopuniti/izmijeniti provedbene odredbe zone rekreacije (R2), Ugostiteljsko turističke zone Platine, zatim
odredbe za razvoj infrastrukturnog sustava te za gradnju građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti odnosno preispitati odredbe koje se odnose na sanaciju područja Glavičica.
3. obuhvat Izmjena i dopuna PPUO
Obuhvat Izmjena i dopuna PPUO istovjetan je obuhvatu Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 20/06., 2/14., 10/18. i 13/18. – pročišćeni tekst).
Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac pribavio
je mišljenja tijela i osoba utvrđenim Odlukom o izradi Izmjena i dopuna PPUO i mišljenje Upravnog odjela za
zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije o postupku ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš (KLASA: 351-03/18-01/30, URBROJ: 2182/1-15-19-5, od 20. listopada 2019. godine), koja
čine sastavni dio ove Odluke, ali nisu predmetom objave u službenom glasilu.
U roku su zaprimljena mišljenja sljedećih tijela:
- Hrvatski Telekom d.d.,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Šibenik,
- Ministarstvo državne imovine,
- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu,
- Plinacro d.o.o.,
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i
planiranje,
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split,
- Javna ustanova Park prirode Vransko jezero,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Šibeniku,
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana.
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Članak 4.
Primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna PPUO na okoliš iz Priloga
III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš («Narodne novine», broj 3/17.)
i navedenih mišljenja nadležnih tijela, utvrđeno je da Izmjene i dopune PPUO neće imati vjerojatno značajan
utjecaj na okoliš zbog svojih karakteristika i ograničenog područja utjecaja zahvata. Uz primjenu odgovarajućih
mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg reda ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice
okoliša i bioraznolikost, stoga Izmjene i dopune PPUO vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i
prirodu.
Za Izmjene i dopune PPUO ne očekuju se značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Mogući utjecaji pojedinih zahvata mogu se ublažiti planskim smjernicama te mjerama
ublažavanja utjecaja na razini zahvata kada budu poznati prostorni smještaj i obilježja zahvata.
Za sve zahvate koji će biti planirani Izmjenama i dopunama PPUO, a koji mogu imati značajan negativan
utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, provodit će se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Slijedom navedenog u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, za planirane Izmjene i dopune PPUO ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na
okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 16/19.).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 351-01/18-01/17
URBROJ: 2182/11-02-20-24
Pirovac, 9. ožujka 2020.
OPĆINA PIROVAC
NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.
___________________

V.
OPĆINA UNEŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
2

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), članka 6.
stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika
i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 47/16) te članka 48. Statuta Općine Unešić
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/18 i 07/18) dana 09. ožujka 2020. godine općinski načelnik Općine Unešić donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Unešić
Članak 1.
Članak 4. Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Unešić, (KLASA: 81006/17-01/99, URBROJ: 2182/07-17-8, od dana 28. lipnja 2018. godine), mijenja se i glasi:
„Na temelju provedbenog postupka i po prijedlozima nadležnih navedenih u Pravilniku o sastavu Stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 37/16) u Stožer civilne zaštite Unešić imenuju se sljedeći članovi Stožera:
1.
VALENTIN PRANIĆ, načelnik stožera, zamjenik općinskog načelnika Općine Unešić,
2.
ANKICA SLAVICA, zamjenica načelnika stožera, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Unešić,
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3.
MARIN TURK, član stožera, zamjenik zapovjednika načelnika za kriminalističku policiju PP Drniš,
4.
TOMISLAV NAKIĆ, član stožera, predstavnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Unešić,
5. VJEKOSLAV GRBEŠA, član stožera, zaposlenik Hrvatskih šuma, Šumarija Drniš,
6. ANTON VUKIČEVIĆ, član stožera, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Šibenik,
7.
MIRA GRBEŠA, član stožera, predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Drniš,
8.
BLAŽENKA TOPČIĆ, član stožera, dr. med., ordinacija opće medicine u Unešiću,
9. IVONA SLAVICA, član stožera, viši stručni savjetnik u Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Šibenik.“
Članak 2.
Sve ostale odredbe Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Unešić ostaju na
snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 810-06/20-01/01
URBROJ: 2182/07-20-2
Unešić, 09. ožujka 2020.
OPĆINA UNEŠIĆ
NAČELNIK
Živko Bulat, prof., v.r.
___________________
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