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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
1

Na temelju članka 20. stavka 2., članka 22. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne
novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), članku 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“,broj 69/17 i 107/20), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru KLASA:934-01/20-01/139, URBROJ:2182/1-04-20-2 od 17. studenog 2020. godine i članka 32. Statuta
Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 08/09 i 04/13, 3/18 i 4/20),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 20. online sjednici, od 14. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma – sidrište
u uvali Tratinska, otok Žirje
I.
U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Tratinska, otok Žirje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/13 i 14/16), članak 2. mijenja se i glasi:
„Predmet koncesije je pomorsko dobro, sidrište u uvali Tratinska na otoku Žirje postavljeno kao jedno polje
u obliku izlomljenog pravokutnika širine 100 m, a po dužini dimenzija 323m + 224m prateći približno obalu
sa jugozapadne strane uvale, orjentirano u smjeru jugoistoka, površine 48.264 m2. Sidrišno polje sadržava 30
plutača, a određeno je u HTRS96/TM koordinatnom sustavu kako slijedi:
TOČKA
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

E koord
HTRS96/TM
(m)
429315,32
429514,31
429565,55
429527,01
429535,40
429477,55
429423,24
429279,07
429315,30
429272,79

N koord
HTRS96/TM
(m)
4836431,27
4836176,88
4835991,35
4835980,71
4835950,33
4835934,35
4836131,01
4836315,31
4836343,65
4836398,00

u svemu prema graﬁčkoj podlozi koja čini prilog ove Odluke, a ne objavljuje se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko korištenje i postavljanje sidrenog sustava radi obavljanja djelatnosti u nautičkom turizmu isključivo prema odredbama Lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/20-01/000003,
URBROJ:2182/01-08/3-20-0009 od 19.10.2020. godine, pravomoćna 13.11.2020. godine, izdana od Upravnog
odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Šibenika.“
II.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Koncesija se daje na rok do 04. rujna 2031. godine.“
III.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno
plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu. Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
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- stalni dio u iznosu od 1,15 kn/m2 zauzetog pomorskog dobra, a što iznosi 55.503,60 kuna (pedesetpettisućapetstotrikune i šezdesetlipa) godišnje;
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 2 (dva) % ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome tri
mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promjeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke
za kunu, u odnosu na euro i to +/-2%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni
tečaja.
Način i rokovi plaćanja naknade za koncesiju utvrdit će se ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.“
IV.
U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja koja je sastavni dio Ponude iz 2013. godine i Studiji
gospodarske opravdanosti proširenja kapaciteta sidrišta u uvali Velika Stupica na otoku Žirje, iz studenog 2020.
godine, zaprimljenoj 17. studenog 2020. godine pod KLASA:934-01/20-01/139, URBROJ:363-20-1.“
U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti koja je sastavni dio Ponude iz 2013. godine i Studiji gospodarske opravdanosti proširenja kapaciteta sidrišta u uvali Velika Stupica na otoku Žirje, iz studenog 2020. godine, zaprimljenoj 17. studenog 2020. godine pod KLASA:934-01/20-01/139, URBROJ:363-20-1, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja
odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.“
V.
Ovlaštenik koncesije dužan je u koncesionirano pomorsko dobro uložiti 577.500,00 kuna, u roku od 3 (tri)
mjeseca od dana sklapanja Aneksa ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, sukladno Lokacijskoj dozvoli KLASA:UP/I-350-05/20-01/000003, URBROJ:2182/01-08/3-20-0009 od 19.10.2020. godine, pravomoćna
13.11.2020. godine, izdana od Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada
Šibenika i u opsegu opisanom u Studiji gospodarske opravdanosti proširenja kapaciteta sidrišta u uvali Tratinska
na otoku Žirje, iz studenog 2020. godine, zaprimljenoj 17. studenog 2020. godine pod KLASA:934-01/20-01/139,
URBROJ:363-20-1.
VI.
Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Davatelju
koncesije dostavit garanciju banke radi dobrog izvršenja posla na iznos od 28.875,00 kuna, što je 5,0% od
ponuđene vrijednosti investicije koja iznosi 577.500,00 kuna, s rokom važenja šest mjeseci dužim od planiranog
roka završetka investicije, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv, te jednu bjanko
zadužnicu na iznos do 100.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke i bjanko zadužnicu iz prethodnog stavka gubi sva
prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti Aneks Ugovora iz točke VII. ove Odluke.
VII.
Ovlašćuje se župan da na temelju ove odluke s Ovlaštenikom koncesije sklopi Aneks Ugovoru o koncesiji u
roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
VIII.
Ova odluka dostavit će se na suglasnost Vladi Republike Hrvatske.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti iz točke VIII. ove Odluke.
KLASA: 934-01/20-01/148
URBROJ:2182/1-01-20-1
Šibenik, 14. prosinca 2020.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
___________________
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2. ŽUPAN
5

Na temelju članka 11. stavka 4. i 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj
158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13, 3/18 i 4/20), župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja za 2021. godinu
I.
Uslijed izvanrednih događaja izvršit će se sanacija pomorskog dobra u slijedećim gradovima/općinama, na
lokacijama:
Rb.

Grad/Općina

Iznos/kuna

Namjena

1.
Grad Šibenik

Sanacija betonskih mola i šetnice na području Gradske
350.000,00 četvrti Jadrija u iznosu od 40.000,00 kn,
sanacija betonske šetnice i plaže na području Gradske
četvrti Zablaće u iznosu od 40.000,00 kn,
sanacija obale na području naselja Raslina u iznosu od
40.000,00 kn,
sanacija betonske rive na području naselja Žaborić u
iznosu od 40.000,00 kn,
sanacija betonske šetnice na otoku Krapnju u iznosu od
50.000,00 kn,
sanacija betonske šetnice na predjelu Marin na otoku
Zlarinu u iznosu od 50.000,00 kn,
sanacija betonske šetnice odnosno plaže u uvali Muna na
otoku Žirju u iznosu od 40.000,00 kn,
sanacija šetnice na otoku Kapriju u iznosu od 50.000,00
kn.

2.
Grad Vodice

200.000,00 Sanacija obalnog zida rive- plažnog pojasa u naselju
Srima.

3.
Općina Bilice

Sanacija plaža u zaseocima Mikulandre, Šparadići,
Vrulje i na plaži Kalauzovac u iznosu od 50.000,00 kn,
200.000,00 sanacija betonske rive u Vruljama u iznosu od 50.000,00
kn, sanacija mula u uvali Stubalj (mulo Kardinala
Alojzija Stepinca) i mula u uvali Vrulje (Burino mulo) u
iznosu od 100.000,00 kn.

4.
Općina Pirovac

200.000,00 Nastavak sanacije obalnog zida u uvali Vrilo- FAZA III.

Općina Tribunj

200.000,00 Sanacija plaže Bristak.

Općina Tisno

200.000,00 Sanacija obale u uvali Zdraće u naselju Betina.

Općina
Murter-Kornati

Sanacija područja od plaže Podvrške do kampa Slanica
200.000,00 na otoku Murteru, rive u Zavraću na predjelu Jersani na

5.
6.
7.
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otoku Murteru i područja uvale Bizikovica i Dragišina na
otoku Žutu.
8.
Općina Primošten

200.000,00 Sanacija šetnice na potezu Tepli bok - Podadrage.

9.
Grad Skradin

300.000,00

Sanacija pomorskog dobra na dijelu k.č. 148/5 k.o.
Skradin.

II.
Sredstva za sanaciju pomorskog dobra iz točke I. osigurana su u proračunu Šibensko-kninske županije za
2021. godinu (razdjel 07, Glava 070-01 – Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Program:1020 –
Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost: A1020-02 - sanacija pomorskog dobra) i transferirat će se na
proračune gradova/općina.
III.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da s gradovima i općinama na čijem području su nastupili
izvanredni događaji, zaključi sporazume o zajedničkom ﬁnanciranju sanacija pomorskog dobra na lokacijama i
u iznosima iz točke I. ove odluke.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 402-07/20-01/3
URBROJ: 2182/1-06-21-15
Šibenik, 18. veljače 2021.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec.,v.r.
___________________

6

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) župan Šibensko-kninske županije
donosi

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Šibensko-kninske županije za 2021. godinu
I.
Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Šibensko-kninske županije za 2021. godinu kao u tablici koja
je sastavni dio ovog Plana.
Plan prijma u službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Šibensko-kninskoj županiji, planirani
prijam na neodređeno vrijeme, broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina i planirano zapošljavanje.
II.
U Šibensko-kninskoj županiji zaposleno je 151 službenika i 3 namještenika na neodređeno vrijeme.
Planira se zapošljavanje ukupno 12 službenika na neodređeno vrijeme, s radnim iskustvom.
Ne planira se zapošljavanje vježbenika.
III.
U Šibensko -kninskoj županiji ukupno je zaposleno 3 pripadnika nacionalnih manjina.
Planira se zapošljavanje 3 pripadnika nacionalnih manjina.
U Šibensko-kninskoj županiji bilo je zaposleno 1 osoba s invaliditetom. Planira se zapošljavanje 1 osoba s
invaliditetom.

Ponedjeljak, 22. veljače 2021.
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IV.
U upravnim tijelima Šibensko-kninske županije radna mjesta će se popunjavati prema ovom Planu, u skladu
sa Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije, vodeći računa o potrebama upravnih tijela u skladu s osiguranim ﬁnancijskim sredstvima za plaće zaposlenih.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 112-01/21-01/2
URBROJ:2182/1-06-21-1
Šibenik, 22. veljače 2021.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec.,v.r.
___________________
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II.
GRAD SKRADIN
GRADSKO VIJEĆE
1

Na temelju članka 14. stavak 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj
147/14, 123/17 i 118/18) i članka 32. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/09, 5/13, 3/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 26. sjednici, od 10. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Grada Skradina u sustav urbanog područja
Grada Šibenika
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost Grada Skradina za ulazak u sustav urbanog područja Grada Šibenika.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 910-03/21-01/1
URBROJ:2182/03-02-21-1
Skradin, 10. veljače 2021.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.
___________________

2

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97,47/99,
35/08 i 127/19) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09,
5/13, 3/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 26. sjednici, od 10. veljače 2021.g., donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Skradin
1. Gradsko vijeće Grada Skradina daje prethodnu suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Skradin u tekstu kojeg
je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Skradin na sjednici održanoj 25. siječnja 2021.g.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 601-01/21-01/2
URBROJ: 2182/03-02-21-2
Skradin, 10. veljače 2021.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.
___________________
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3

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19), članka 10. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Skradin („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 12/19) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 10/09, 5/13, 3/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 26. sjednici, od 10. veljače 2021.g., donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića Skradin
1. Gradsko vijeće Grada Skradina daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Skradin u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Skradin na sjednici održanoj
25. siječnja 2021.g.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 601-01/21-01/3
URBROJ: 2182/03-02-21-2
Skradin, 10. veljače 2021.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.
___________________

4

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 6. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Skradin („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 12/19) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 10/09, 5/13, 3/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 26. sjednici, od 10. veljače 2021.g.,
donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece
u Dječji vrtić Skradin
1. Gradsko vijeće Grada Skradina daje prethodnu suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece
u Dječji vrtić Skradin u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Skradin na sjednici održanoj 25.
siječnja 2021.g.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 601-01/21-01/4
URBROJ: 2182/03-02-21-2
Skradin, 10. veljače 2021.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Nadija Zorica, v.r.
___________________
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III.
OPĆINA BISKUPIJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1

Na temelju članka 42. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 34. st. 3.
Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine” br. 47/09), komunalni redar Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Biskupija, postupajući po službenoj dužnosti protiv nepoznatih osoba u postupku provedbe nadzora nad primjenom odredaba Odluke o komunalnom redu Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 16/19), dana 10. veljače 2021. godine donio je

ZAKLJUČAK
1. Nepoznatim suvlasnicima ruševne kuće (Treskavica Jovanu p. Miška, Uzdolje; Jelić Ilinki ž. Save, Biočić;
Rajić Milanu Krstinom, Velušić; Treskavica Milenku pok. Koste, Polača; Treskavica Iki, Mirkovci i Jelić Ilinki,
Silaš; ), koja se nalazi u Čenićima, Uzdolje, pored državne ceste DC33/002, upisane kao zgr. k.č. 238/1 K.O.
Uzdolje kod Područnog ureda za katastar Šibenik, Odjel za katastar nekretnina Knin, postavlja se privremeni
zastupnik u osobi odvjetnika Roberta Grgića, Dr. Franje Tuđmana 11, 22300 Knin, radi zaštite njihovih prava i
interesa u postupku uklanjanja dijela navedene ruševne kuće.
2. Privremeni zastupnik zastupati će nepoznate suvlasnike iz točke 1. u postupku uklanjanja dijele ruševne
kuće koja se nalazi u Čenićima, Uzdolje, pored državne ceste DC33/002, upisane kao zgr. k.č. 238/1 K.O. Uzdolje kod Područnog ureda za katastar Šibenik, Odjel za katastar nekretnina Knin.
3. Ovlast privremenog zastupnika traje do opoziva, okončanja postupka iz točke 1. izreke ovog zaključka ili
dok se u postupak ne uključe suvlasnici ruševne kuće iz točke 1. izreke ili njihovi opunomoćenici.
4. Poziva se privremeni zastupnik da prihvati povjerenu mu dužnost i da je obavlja savjesno i po zakonu.
5. Ovaj zaključak biti će objavljen u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, internetskim stranicama
Općine Biskupija, te na oglasnoj ploči općine Biskupija na adresi Trg Ivana Meštrovića br.2, Orlić, 22300 Knin.
KLASA: UP/I-363-04/20-01/13
URBROJ: 2182/17-03-21-14
Orlić, 10. veljače 2021.

OPĆINA BISKUPIJA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KOMUNALNI REDAR
Milenko Simić, v.r.
___________________

IV.
OPĆINA CIVLJANE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
18

Temeljem članka 35. zakona o lokalnoj i područnoj 8regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj33/01,
60/01, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 95. stavak 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 32. Statuta Općine
Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 3/11, 4/13, 5/13, 9/17, 2/18 i 4/20), Općinsko
vijeće Općine Civljane na svojoj 26. sjednici održanoj dana 04. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade

Ponedjeljak, 22. veljače 2021.
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Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i način provedbe utvrđivanja komunalne naknade uslijed nastupanja
posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koji se
nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš,
narušava gospodarstvu aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja epidemije
bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS-COV 2.
Članak 2.
Slijedom utvrđenja iz članka 1. ove Odluke, radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom odobrava se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za mjesec siječanj, veljaču, ožujak,
travanj, svibanj i lipanj 2021.godine sve poduzetnike s područja Općine Civljane.
Poduzetnici iz stavka 1. ovog članka smatraju se pravne osobe (trgovačka društva) kao i ﬁzičke osobe-obrtnici.
Članak 3.
Ova Odluka predstavlja osnovu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade kako je to određeno člankom
2. stavak 1. ove Odluke slijedom čega nije potrebno podnositi posebne zahtjeve niti donositi posebna rješenja.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“
KLASA: 021-01/21-01/2
URBROJ: 2182/13-02-21-2
Civljane, 04. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
___________________

19

Temeljem članka 10. stavka 1. i članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 28/10), i članka 32. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09,
3/11, 4/13, 5/13, 9/17, 2/18 i 4/20), na prijedlog Općinskog načelnika Općine Civljane, Općinsko vijeće Općine
Civljane, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 04. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU
o koeﬁcijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeﬁcijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.
Članak 2.
Koeﬁcijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane
utvrđuje se sukladno odredbama Uredbe o klasiﬁkaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14) za svako radno mjesto, usklađeni
sa Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeﬁcijenata složenosti poslova u državnoj službi „Narodne novine“,
broj: 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/07, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07,
58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,
124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 15/19 i
73/19) te sa odredbom članka 16. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
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Poštujući odredbe o klasiﬁkacijskim rangovima, koeﬁcijenti iznose kako slijedi:
Red.br.

Potkategorija
radnog
mjesta

Razina
radnog
mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasi
fikac
ijski
rang

Koeficijent

1

2

3

4
Radna mjesta 1.kategorije

5

6

1.

Glavni
rukovoditelj

Pročelnik upravnog odjela

1.

1,800

4.

1,523

6.

1,164

8.

0,970

9.

0,970

11.

0,854

2.

Viši savjetnik

3.

Viši stručni
suradnik

4.

Stručni
suradnik

5.

Viši referent

6.

Referent

7.

Namještenici
II.
potkategorije
Namještenici
II.
potkategorije

8.

Radna mjesta II. kategorije
Viši savjetnik za opće,
upravno-pravne poslove i
društvene djelatnosti
Viši stručni suradnik za opće,
upravno-pravne poslove i
društvene djelatnosti
Radna mjesta III. kategorije
Stručni suradnik za
računovodstvo,
knjigovodstvo i blagajnu
Viši referent za EU projekte,
gospodarstvo i imovinu
Referent – komunalni redar
Radna mjesta IV. kategorije

1.

Vozač cisterne

11.

0,776

2.

Pomoćni radnik

13.

0,601

Članak 3.
Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o koeﬁcijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane, KLASA: 021-02/20-01/1, URBROJ: 2182/13-01-20-2 od
15.10.2020. godine, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 14/20).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 021-02/21-01/1
URBROJ: 2182/13-01-21-1
Civljane, 04. veljače 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v.r.
___________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK
2

Temeljem članka 9. stavak 2., a u vezi sa člankom 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 28/10), i članka 46. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 3/11, 4/13, 5/13, 9/17, 2/18 i 4/20), Općinski načelnik Općine Civljane, dana 04. veljače
2021. godine, donosi
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ODLUKU
o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Civljane koja ne smije biti veća od osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane čini umnožak koeﬁcijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 2.
Osnovica za obračun i isplatu plaće službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Civljane iznosi 6.044,51 kunu bruto.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o osnovici za obračun plaće i službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane, KLASA: 022-04/20-01/1, URBROJ: 2182/13-02-20-1, od 15.
listopada.2020. godine („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“) broj: 14/20.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“
KLASA: 022-02/21-01/1
URBROJ: 2182/13-02-21-1
Civljane, 04. veljače 2021.
OPĆINA CIVLJANE
NAČELNIK
Petar Preočanin, v.r.
___________________

3

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 46. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/9, 3/11, 4/13, 5/13, 9/17, 2/18 i 4/20), slijedom prijedloga pročelnika po
ovlaštenju načelnika u obavljanju poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane, a u skladu s Proračunom Općine Civljane za 2021. godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21),
Općinski načelnik Općine Civljane, dana 10. veljače 2021. godine utvrđuje slijedeći

PLAN PRIJAMA
u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Civljane za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane za 2021. godinu.
Članak 2.
Plan prijama u službu sadrži.
1. Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.
2. Potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane za rad na
neodređeno vrijeme u 2021. godini.
3. Potreban broj vježbenika za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane u 2021. godini.
4. Plan prijama u službu pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno odredbama
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
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Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na neodređeno vrijeme zaposleno je ukupno jedan službenik i jedan namještenik.
Članak 4.
U 2021. godini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane planiran je prijam u službu na neodređeno
vrijeme dva (2) službenika (m/ž):
- 1 izvršitelj za radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu (VŠS)
- 1 izvršitelj za radno mjesto Viši referent za EU projekte, gospodarstvo i imovinu (VŠS)
Članak 5.
U 2021. godini u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane primit će se vježbenik:
- 1 izvršitelj za radno mjesto Referent-komunalni redar (SSS) (m/ž)
Članak 6.
Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja putem oglasa koji se
objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje, te sukladno čl. 18. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).
Članak 7.
Plan prijama u službu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“, a objavit će se na internetskoj stranici www.civljane.hr.
KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2182/13-02-21-1
Civljane, 10. veljače 2020.

OPĆINA CIVLJANE

___________________

NAČELNIK
Petar Preočanin, v.r.

V.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
4

Na temelju članka 5.stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine“ broj
79/07., 113/08., 43/09., 22/14., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.) i članka 46. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije “ broj 8/09., 15/10., 4/13., 2/18. i 3/20.) na prijedlog Zavoda za javno
zdravstvo Šibensko-kninske županije od prosinca 2020.godine, načelnik Općine Kistanje donosi

ODLUKA
o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca
i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti
za Općinu Kistanje u 2021.godini
I.
Usvaja se Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje u 2021.godini, izrađen od Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Službe za epidemiologiju ,od prosinac 2020.g., koji će se provesti sukladno planiranimi osiguranim
ﬁnancijskim sredstvima u Proračunu Općine Kistanje za 2021.g., od strane ovlaštene pravne osobe.
II.
Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene
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važnosti za Općinu Kistanje u 2021. godini, je sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije “ i na web stranici Općine Kistanje www. kistanje.hr
KLASA:500-01/21-01/2
URBROJ:2182/16-02-21-2
Kistanje, 01.veljače 2021.
OPĆINA KISTANJE
NAČELNIK
Goran Reljić, v.r.
___________________

5

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) i Pravilnika
o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16), Načelnik Općine
Kistanje, dana 10.veljače 2021. godine donosi

PLAN
vježbi civilne zaštite za 2021. godinu
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne
zaštite kako bi se oformio eﬁkasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa
zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama,
stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od
drugih jedinica lokalne samouprave.
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S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike
Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere ﬁzičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera,
posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera određenih od
strane Stožera civilne zaštite RH. Stoga je sukladno prethodno navedenom potrebno uzeti u obzir navedene epidemiološke mjere prilikom planiranja određenih aktivnosti sustava civilne zaštite.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u ,,Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 810-05/21-01/3
URBROJ: 2182/16-02-21-1
Kistanje,10. veljače 2021.
OPĆINA KISTANJE
NAČELNIK
Goran Reljić, v.r.
___________________

VI.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
1

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), općinski načelnik Općine Pirovac
donosi

PLAN
prijma u službu Općine Pirovac za 2021. godinu
I.
Ovim Planom ne određuje se prijam službenika i namještenika u službu Općine Pirovac u 2021. godini.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/19., 12/20. i 16/20.) predviđeno je ukupno 10 radnih mjesta, te je popunjeno svih
10 radnih mjesta, kako slijedi:
– 7 službenika na neodređeno vrijeme,
– 2 službenika na određeno vrijeme za ugovoreno vrijeme trajanja provedbe EU projekta,
– 1 namještenik na neodređeno vrijeme.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 112-01/21-01/02
URBROJ: 2182/11-02-21-1
Pirovac, 18. siječnja 2021.
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OPĆINA PIROVAC
NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.
___________________

2

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2021. godini
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Godišnjim planom uređuje se:
– plan redovnog upravljanja i sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
– popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Pirovac i
– mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz podstavka 2. ovoga članka.
Članak 2.
Ovaj Godišnji plan je usklađen s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske
županije za 2021. godinu, temeljem izdane potvrde upravnog tijela Šibensko-kninske županije nadležnog za
poslove pomorstva.
II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA I SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM
DOBROM
Članak 3.
U smislu ovoga Godišnjeg plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i
očuvanju pomorskog dobra u općoj uporabi, te će se sredstva naknada za izdana koncesijska odobrenja utrošiti
za:
– godišnju članarinu za Plavu zastavu plaže Lolić,
– održavanje plaža Lolić i Starine,
– sanacija obalnog zida – uvala Vrilo,
– suﬁnanciranje fonda za djelovanje u slučaju opasnosti za morski okoliš ili obalu,
– naknade za rad članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.
Članak 4.
Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu članka 3. ovoga Godišnjeg plana koristit će se sredstva naknada za izdana koncesijska odobrenja u procijenjenom iznosu od 200.000,00 kuna.
III. POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
Članak 5.
Na području Općine Pirovac mogu se obavljati sljedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na
pomorskom dobru:
1. iznajmljivanje sredstava,
2. ugostiteljstvo i trgovina,
3. komercijalno-rekreacijski sadržaji.
Članak 6.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu članka 5. podstavka 1. ovoga Godišnjeg plana mogu se obavljati
iznajmljivanjem sljedećih sredstava:
– brodica na motorni pogon,
– jedrilica, brodica na vesla,
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– skuter,
– sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma, skije, padobran i sl.),
– daska za jedrenje, sandolina, pedalina i slično,
– podmornica,
– pribor i oprema za ronjenje, kupanje i slično.
Članak 7.
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u smislu članka 5. podstavka 2. ovoga Godišnjeg plana mogu se obavljati
sa sljedećim sredstvima:
– pripadajuća terasa objekta,
– ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i slično),
– kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2 i slično.
Članak 8.
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja u smislu članka 5. podstavka 3. ovoga Godišnjeg plana mogu
se obavljati sa sljedećim sadržajima:
– aqua park i drugi morski sadržaji,
– suncobrani, ležaljke,
– zabavni sadržaji.
IV. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 9.
Za obavljanje djelatnosti u smislu članaka 6., 7. i 8. ovoga Godišnjeg plana, određuju se mikrolokacije na
pomorskom dobru na području Općine Pirovac, kako slijedi:
OBALNI POJAS
LOLIĆ i CENTAR

OBALNI POJAS
STARINE i STARA RIVA

DJELATNOST: Iznajmljivanje sredstava
01.
02.
01.
Brodica na motorni pogon
02.

- na dijelu k.č. 13294/1
(gat - hotel Miran)
- na dijelu k.č. 13294/1
(gat - hotel Miran)

03.
04.
05.
06.
07.
08.

Jedrilica, brodica na vesla

-

/
09.

03.
Skuter

04.

-

/

-

/

05.

- na dijelu k.č. 13294/1
(gat - hotel Miran)

Daska za jedrenje, sandolina,
pedalina i sl.

06.
07.
08.
08.a

- ispred k.č. 610/1
- ispred k.č. 610/1
- ispred k.č. 342
- ispred k.č. 601/4

Pribor i oprema za ronjenje,
kupanje

09.

- na dijelu k.č. 13298/21
(Stara riva)
- na dijelu k.č. 13298/21
(Stara riva)

- na dijelu k.č. 13294/1
(gat - hotel Miran)
- na dijelu k.č. 13294/1
(gat - hotel Miran)

Sredstvo za vuču s opremom
(banana, tuba i sl.)

Podmornica

- na dijelu k.č. 13298/21
(gat ispred Trga Rudina)
- na dijelu k.č. 13298/21
(gat ispred Trga Rudina)
- na dijelu k.č. 13298/21
(Stara riva)
- na dijelu k.č. 13298/21
(Stara riva)
- uz gat ispred k.č. *551
- uz gat ispred k.č. *551
- uz gat ispred k.č. 939/10

/
- ispred k.č. 361/1

10.
11.

- ispred k.č. *1309
- ispred k.č. 928/6

12.

- na dijelu k.č. 13298/21
(gat ispred Trga Rudina)

13.

- ispred k.č. 607/2
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DJELATNOST: Ugostiteljstvo i trgovina

Pripadajuća terasa objekta

Ambulantna prodaja
(škrinja, aparati za sladoled
i sl.)

Kiosk, prikolice, montažni
objekti do 12 m2 i sl.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

- na k.č. 579/1
- ispred k.č. 572/20
- ispred k.č. 572/20
- ispred k.č. *380/2
- ispred k.č. *574
- ispred k.č. 342
- ispred k.č. 3899/6

14.
15.
16.
17.

- ispred k.č. *260/2
- ispred k.č. *1309
- na gatu k.č. 3897
- ispred k.č. 944/3

17.
18.

- ispred k.č. 595/2
- ispred k.č. 355/2

18.

- ispred k.č. 937/4

19.
20.
21.
22.
23.

- ispred k.č. 595/2
- na k.č. 579/1
- na k.č. 579/1
- ispred k.č. 355/1
- ispred k.č. 3899/6

19.

- na dijelu gata k.č. 3897

DJELATNOST: Komercijalno-rekreacijski sadržaji
Aqua park i drugi
morski sadržaji

24.

- ispred k.č. 579/1

20.

- ispred k.č. 928/7

Suncobrani, ležaljke

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

- ispred k.č. 602/2
- ispred k.č. 595/2
- ispred k.č. 579/1
- na k.č. 579/1
- ispred k.č. 575/2
- ispred k.č. 572/22
- ispred k.č. 362/1
- ispred k.č. 361/1
- ispred k.č. 348/1

21.
22.
23.
24.

- ispred k.č. 13393
- ispred k.č. *687/2
- ispred k.č. 937/4
- ispred k.č. 944/4

Zabavni sadržaji

34.
35.

- ispred k.č. 601/4
- ispred k.č. 362/2

25.
26.

- ispred k.č. *1309
- uz gat ispred k.č. *705

Sve navedene katastarske čestice se nalaze unutar obuhvata k.o. Pirovac.
Graﬁčki prikazi mikrolokacija na pomorskom dobru iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ovoga Godišnjeg plana, ali nisu predmetom objave u službenom glasilu.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 10.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom izdavanja potvrde iz članka 2. ovoga Godišnjeg plana, a objavit
će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 934-01/20-01/13
URBROJ: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 25. studenoga 2020.
OPĆINA PIROVAC

___________________

3

NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., 118/18.
i 31/20.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite («Narodne novine», broj 126/19. i 17/20.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), općinski načelnik
Općine Pirovac donosi
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pirovac
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/17. i 7/20.), u članku 2. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:
«– Ante Čubrić – direktor trgovačkog društva Vrilo d.o.o. Pirovac, za načelnika,».
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 810-01/17-01/03
URBROJ: 2182/11-02-21-14
Pirovac, 15. siječnja 2021.
OPĆINA PIROVAC
NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.
___________________

4

Na temelju odredaba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti
podataka («Narodne novine», broj 42/18.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18. i 4/20.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi sljedeći

INTERNI PRAVILNIK
o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Općina Pirovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Internim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Općina Pirovac (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana
sa slobodnim kretanjem osobnih podataka.
Općina Pirovac (u daljnjem tekstu: Općina) obveznik je primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u
daljnjem tekstu: Uredba).
Članak 2.
U skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe, Općina je voditelj obrade osobnih podataka koja određuje svrhu i
sredstva obrade osobnih podataka te ih usklađuje s pravom Unije i nacionalnim zakonodavstvom.
Članak 3.
U skladu s Uredbom pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
- „osobni podaci“ znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi,
- „ispitanik“ pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identiﬁcirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identiﬁkatora kao što su ime, identiﬁkacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identiﬁkator
ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za ﬁzički, ﬁziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni
ili socijalni identitet tog pojedinca,
- „obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima
osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje,
organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje
prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje,
- „izrada proﬁla“ znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje
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aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca,
- „pseudonimizacija“ znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati
određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže
odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu
pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi,
- „sustav pohrane“ znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima,
bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi,
- „voditelj obrade“ znači ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili
zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu
se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.,
- „izvršitelj obrade“ znači ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje
osobne podatke u ime voditelja obrade,
- „primatelj“ znači ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju
osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima. Obrada
tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka
prema svrhama obrade.,
- „treća strana“ znači ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik,
voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade,
- „privola“ ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na
njega odnose,
- „povreda osobnih podataka“ znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja,
gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na
drugi način obrađivani,
- „usluga informacijskog društva“ znači usluga kako je deﬁnirana člankom 1. stavkom 1. točkom 2. Direktive
2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća.
Članak 4.
Voditelj obrade odgovoran je za provedbu propisa iz oblasti zaštite podataka.
Službenik za zaštitu podataka odgovoran je za svoju zadaću koju deﬁnira članak 39. Uredbe.
Svaki zaposlenik koji je ovlašten ujedno je i odgovoran za poslove prikupljanja, obrade i čuvanja podataka.
Zaposlenici ili osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka kod voditelja obrade obvezali su se na potpisivanje izjave o povjerljivosti i privatnosti te podliježu zakonskim obvezama.
Članak 5.
U skladu s načelima obrade osobnih podataka, Općina osobne podatke ﬁzičkih osoba obrađuje zakonito,
pošteno i transparentno. Osobni podaci obrađuju se u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju
obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Općina osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.
Općina osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci
obrađuju u trajanju propisanim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i Posebnim popisom s rokovima čuvanja kojeg je odobrio nadležni državni arhiv, te drugim nadležnim propisima.
Osobni podaci mogu se obrađivati u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog
istraživanja ili u statističke svrhe.
II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 6.
Načela obrade osobnih podataka - osobni podaci moraju biti:
a) zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika („zakonitost, poštenost i transparentnost”),
b) prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s
tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama („ograničavanje svrhe”),
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c) primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje
količine podataka”),
d) točni i prema potrebi ažurni: mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci
koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”),
e) čuvani u obliku koji omogućuje identiﬁkaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi
kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci
obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u
statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika („ograničenje pohrane”),
f) obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od
neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).
Općina odgovara za usklađenost sa stavkom 1. ovoga članka te mora biti u mogućnosti isto dokazati („pouzdanost”).
Članak 7.
Općina zakonito obrađuje osobne podatke i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:
- ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,
- obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev
ispitanika prije sklapanja ugovora,
- obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade,
- obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge ﬁzičke osobe,
- obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja
obrade,
- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa
jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Članak 8.
Općina od ispitanika traži privolu, dobrovoljnu suglasnost za obradu osobnih podataka koji se na njega
odnose, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju
se daje i bez nepoštenih uvjeta, radi izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti
voditelja obrade.
Ukoliko se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisan
u stavku 1. ovoga članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj, punomoćnik ili zakonski
skrbnik djeteta).
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu što ne utječe na zakonitost obrade na temelju
privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole jednako je jednostavno kao i njezino davanje.
Članak 9.
U postupku obrade osobnih podataka Općina na odgovarajući način (pisanim i izravno usmeno) ispitaniku
pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj
osnovi za obradu podataka, legitimnim interesima Općine, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka,
namjeri za predaju osobnih podataka trećim osobama u slučaju kada postoje nadležni propisi, razdoblju u kojem
će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika da se može zatražiti pristup osobnim podacima i
ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje
prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.
III. PRAVA ISPITANIKA
Članak 10.
Općina, ispitaniku pruža sve informacije u vezi s obradom u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako
dostupnom obliku. Stoga su napravljeni obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje
osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu
takvih te prava na prenosivost podataka koji su dostupni na službenoj web stranici.
Članak 11.
Općina će ispitaniku na zahtjev pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna
dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Općina obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako ispitanik podnese
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zahtjev elektroničkim putem, informacije se pružaju elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik
zatraži drugačije.
Ukoliko Općina ne postupi po zahtjevu ispitanika, Općina bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe
nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.
Članak 12.
Općina će odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva svakom ispitaniku na njegov
zahtjev i ustupiti sljedeće informacije koje ispitanik označi ili opiše u zahtjevu:
- informirati o svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama
primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama
ili međunarodnim organizacijama, ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti
pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se
od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji
se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu, ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika,
svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru,
- napraviti ispravak ili dopunu podataka,
- provesti brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni
podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način,
- provesti brisanje osobnih podatka ukoliko su se ispunjavaju uvjeti u kojima osobni podaci više nisu nužni
u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, zatim ukoliko ispitanik povuče privolu na
kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Uredbe
i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ukoliko ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom
21. stavkom 1. Uredbe te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe, ukoliko su osobni podaci nezakonito obrađeni i ukoliko su osobni podaci
prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe,
- postupiti po prigovoru ispitanika u slučajevima u kojim u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f)
Uredbe, uključujući izradu proﬁla koja se temelji na tim odredbama, voditelj obrade više ne smije obrađivati
osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze
interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, zatim ako se
osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor
na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu proﬁla u
mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom, zatim ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog
marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe. U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ ispitanik može ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim speciﬁkacijama te ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili
povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju članka 89. stavka 1. Uredbe, ispitanik na temelju svoje
posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je
obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.,
- postupiti po ograničenju obrade u slučajevima u kojim ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na
razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, voditelj obrade više
ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih
zahtjeva i ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.
Članak 13.
Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se
pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade temeljem članka 18.
stavka 1. Uredbe, Općina izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.
Članak 14.
Općina informacije pružene u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika pruža bez naknade i osigurava kopiju
osobnih podataka koji se obrađuju. Iznimno, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, Općina
će naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti.
Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik, Općina će naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. Pravo na dobivanje kopije ne smije negativno utjecati
na prava i slobode drugih.
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Članak 15.
Ispitanik koji smatra da je Općina povrijedila neko njegovo pravo zajamčeno Uredbom ima pravo podnijeti
zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu - Agenciji za zaštiti osobnih podataka, na e-mail azop@
azop.hr ili na adresu Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.
IV. SUSTAV POHRANE
Članak 16.
Općina prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:
- osobni podaci zaposlenika Općine,
- osobni podaci o članovima Općinskog vijeća,
- osobni podaci o članovima radnih tijela,
- osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa,
- osobni podaci vanjskih suradnika,
- osobni podaci stranaka koji sudjeluju u upravnim postupcima u Općini,
- osobni podaci korisnika socijalnih naknada i drugih prava Općine,
- osobni podaci o obveznicima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, poreza na
kuće za odmor, poreza na potrošnju, naknade za korištenje javnih površina,
- osobni podaci o ugovornim stranama iz ugovora o zakupu, najmu, o kupoprodaji, donaciji, stipendijama kao
i drugi ugovorni odnosi.
Članak 17.
Za osobne podatke navedene u članku 16. ovoga Pravilnika Općina vodi evidenciju
aktivnosti obrade koja mora biti u pisanom obliku, uključujući elektronički oblik.
Članak 18.
Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:
- ime i kontaktne podatke Općine, općinskog načelnika i službenika za zaštitu podataka,
- svrhe obrade,
- opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka,
- kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni,
- predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka,
- opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka.
Članak 19.
Svi zaposleni potpisuju izjavu o povjerljivosti i privatnosti kojom izjavljuju da će štititi tajnost osobnih i privatnih podataka i čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti kao
i nakon prestanka obavljanja dužnosti kako bi se zaštitili osobni podaci u skladu s Uredbom.
V. SIGURNOST OBRADE, PROCJENA UČINKA I MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Članak 20.
Za sigurnost podataka, Općina uzima u obzir rizike koji predstavljaju obradu osobnih podataka poput slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa osobnim podacima koji su
preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani, a što osobito može dovesti do ﬁzičke, materijalne ili nematerijalne štete.
Članak 21.
Ukoliko je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu,
opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Općina treba prije obrade
provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena može se
odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike.
Općina poduzima mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću Općine, a
koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Općine, osim ako je to
obvezan učiniti prema pravu Unije ili nacionalnim propisima.
VI. IZVRŠITELJ OBRADE
Članak 22.
Izvršitelj obrade je ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne
podatke u ime voditelja obrade - Općine.
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Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređena je ugovorom ili drugim pravnim aktom, koji izvršitelja obrade
obvezuje prema voditelju obrade, a u kojem se navodi predmet i trajanje obrade, priroda i svrha obrade, vrsta
osobnih podataka i kategorija ispitanika te obveze i prava Općine.
Izvršitelj obrade u obavljanju svojih prava i obveza utemeljenih ugovorom može se koristi drugim izvršiteljima obrade uz prethodno posebno ili opće pisano odobrenje Općine. U slučaju općeg pisanog odobrenja, izvršitelj
obrade obavješćuje Općinu o svim planiranim izmjenama u vezi s dodavanjem ili zamjenom drugih izvršitelja
obrade kako bi time Općini omogućio da uloži prigovor na takve izmjene.
Izvršitelji obrade dužni su Općini dostaviti ovjerenu izjavu o obvezama i povjerljivosti izvršitelja obrade.
Općina koristi e-sustave propisane nacionalnim zakonodavstvom i druge e-sustave koji olakšavaju redovan rad.
Općina na zahtjev može tražiti od izvršitelja obrade dostavu procedure/politiku čuvanja baze podataka s utvrđenim rizicima tj. dokument koji opisuje na koji način se čuvaju osobni podaci i štite e-sustavi za podatke koji
se u njih unose.
VII. ČUVANJE PODATAKA
Članak 23.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima,
u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je
poznata samo zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na
prenosive memorije.
Članak 24.
Dokumenti koji nastaju ili su zaprimljeni u elektroničkom obliku, drugi elektronički dokumenti i zapisi nastali u redovnom poslovanju i baze podataka čuvaju se i osiguravanju od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja
i gubitka prema važećim standardima i dobroj poslovnoj praksi upravljanja te zaštite sustava.
Svaki e-sustav koristi se za pohranu ili rad s elektroničkim dokumentima i zapisima, i obvezno je odrediti osobu koja ima ovlasti i odgovornost za zaštitu podataka iz svog područja rada, redovitu izradu sigurnosnih kopija
i postupak obnove podataka u slučajevima pogreške ili gubitka podataka te mogućnost izrade sigurnosnih kopija
i cjelovitu obnovu podatka u kratkom roku.
Članak 25.
Osobe zadužene za obradu osobnih podataka odgovorne su za zaštitu osobnih podataka od slučajnog gubitka
ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.
VIII. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 26.
Općina imenuje službenika za zaštitu podataka.
Službenik za zaštitu podataka ima odgovarajuću stručnu spremu, a imenuje se iz redova zaposlenika Općine.
Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka dostupni su na službenoj web stranici Općine.
Članak 27.
Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
- obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Općine i njegovih zaposlenika koji obavljaju
obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti,
- praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika
Općine ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina
izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe,
- suradnja s nadzornim tijelom,
- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno
savjetovanje iz članka 36. Uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima,
- pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu,
opseg, kontekst i svrhe obrade.
Članak 28.
Službenik za zaštitu podataka potpisuje izjavu o povjerljivosti i privatnosti službenika za zaštitu podataka
kojom izjavljuje da će štititi tajnost osobnih i privatnih podataka i čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao i nakon prestanka obavljanja dužnosti kako bi se zaštitili osobni
podaci u skladu s Uredbom.
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IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj
web stranici Općine Pirovac i dostupan je javnosti u
skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 25/13. i 85/15.).
KLASA: 004-01/20-01/01
URBROJ: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 25. studenoga 2020.
OPĆINA PIROVAC
NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.
___________________
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Na temelju odredaba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi
s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe
o zaštiti podataka («Narodne novine», broj 42/18.) i
članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 6/18.
i 4/20.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi sljedeći

PRAVILNIK
o video nadzoru voditelja obrade
Općina Pirovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Videonadzor u smislu odredbi Zakona o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka («Narodne novine»,
broj 42/18.) odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke
koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.
Voditelj obrade je Općina Pirovac (dalje u tekstu: voditelj obrade) koja sama ili zajedno s drugima
određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM
VIDEO NADZORA
Članak 2.
Obrada osobnih podataka putem video nadzora
provodi se u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu
osoba i imovine. Video nadzorom obuhvaćene su:
- pješačka zona - Ulica P. D. Vrančića,
- centar – Trg Domovinskog rata.
Članak 3.
Voditelj obrade označit će objekt odnosno pojedine prostorije u njemu te vanjske površine objekta pod
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video nadzorom, a oznaka će biti vidljiva najkasnije
prilikom ulaska u perimetar snimanja.
Obavijest o video nadzoru sadržava sve relevantne
informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe
o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju
sljedeće informacije:
- da je prostor pod video nadzorom,
- podatke o voditelju obrade,
- podatke za kontakt putem kojih ispitanik može
ostvariti svoja prava.
Članak 4.
Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim
putem video nadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade sukladno svrsi prikupljanja podataka – komunalni redar. Navedena odgovorna osobe ne smije
koristiti snimke iz sustava video nadzora suprotno
svrsinužnoj i opravdanoj za zaštitu osoba i imovine
voditelja obrade.
Članak 5.
Sustav video nadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Voditelj obrade uspostavlja automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji sadržava vrijeme i mjesto
pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup
podacima prikupljenim putem video nadzora.
Osim voditelja obrade pristup podacima imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz
svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.
Članak 6.
Snimke dobivene putem video nadzora čuvaju se
najviše šest mjeseci, osim ako je drugim zakonom
propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom,
upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.
III. VIDEO NADZOR
Video nadzor javnih površina
Članak 7.
Praćenje javnih površina putem video nadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama
s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju
javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je
nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti
ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.
Odredbe ovoga članka ne isključuju primjenu članka 35. Opće uredbe o zaštiti podataka na sustavno
praćenje javno dostupnog područja u velikoj mjeri.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
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županije», a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Pirovac i dostupan je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 25/13. i 85/15.).
KLASA: 004-01/20-01/02
URBROJ: 2182/11-02-20-1
Pirovac, 25. studenoga 2020.
OPĆINA PIROVAC
NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.
___________________
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Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13., 6/18. i 4/20.) i članka 5.a Odluke o nerazvrstanim cestama («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/13. i 6/14.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa nerazvrstanih cesta
na području Općine Pirovac
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju Popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/17., 16/19. i 11/20.), u prilogu – Popis nerazvrstanih cesta, koji čini njezin sastavni
dio, pod naselje Pirovac mijenja se ulica oznake NC P-024, kako slijedi:

CESTA

Naselje
NC P-024

NAZIV CESTE

DULJINA
CESTE*

BROJ KATASTARSKE
ČESTICE

KATASTARSKA
OPĆINA

PIROVAC
Ulica Stjepana Radića

580,00 m

13297/19, 415/1, 415/2

k.o. Pirovac

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 340-09/17-01/03
URBROJ: 2182/11-02-21-4
Pirovac, 15. siječnja 2021.
OPĆINA PIROVAC
NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.
___________________

Stranica 28 - Broj 2

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Ponedjeljak, 22. veljače 2021.

,]GDYDþâLEHQVNRNQLQVNDåXSDQLMD7UJ3DYODâXELüD,EURM
*ODYQLXUHGQLN$QWH$O¿UHYGLSOLXUWHOID[
ZZZVLEHQVNRNQLQVND]XSDQLMDKU
7LVDN35,170$/(1,&$MGRR

