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I.                                           
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

76
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske 

Županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske Župani-
je”, broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21-pročišćeni 
tekst), Županijska skupština Šibensko-kninske župani-
je, na 13. sjednici, od 13. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju 22. rujna 

Danom hrvatskih branitelja
Šibensko-kninske županije

1. Ovom Odlukom određuje se Dan hrvatskih bran-
itelja Šibensko-kninske županije u  spomen na Do-
movinski rat i branitelje Šibensko-kninske županije.

2. Dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske 
županije obilježava se 22. rujna.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije”. 

KLASA: 024-05/22-01/18
URBROJ: 2182-01-22-1
Šibenik, 13. rujna 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Stipe Petrina, v.r.

___________________

77
Na temelju članka 5. Poslovnika Županijske 

skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13, 
6/18, 5/21, 6/21 i  21/21-pročišćeni tekst)  Mandat-
na komisija Županijske skupštine Šibensko-kninske 
županije na 13. sjednici, od 13. rujna 2022. godine, 
podnosi

IZVJEŠĆE
o mirovanju mandata vijećnika Joška Šupe 
i početku vijećničkog mandata zamjenika 

vijećnika Ivana Bašića 

I.
Utvrđuje se da je vijećnik  Joško Šupe pisanim 

podneskom zaprimljenim  1. kolovoza   2022. godine 

na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o lokalnim 
izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 
98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), stavio svoj mandat u 
mirovanje iz osobnih razloga.

II.
Podneskom zaprimljenim dana 25. kolovoza 2022. 

godine politička stranka Socijaldemokratska partija 
Hrvatske SDP,  za zamjenika vijećnika određuje Ivana 
Bašića.

III.
Sukladno navedenom, a na temelju članka 81  stav-

ka 3.  Zakona o lokalnim izborima, Mandatna komisija 
smatra da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za 
mirovanje vijećničkog mandata Joška Šupe i poče-
tak vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Ivana 
Bašića,  od  1. kolovoza  2022. godine.

KLASA: 006-01/22-01/9
URBROJ: 2182-01-22-1
Šibenik, 13. rujna 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNICA 
MANDATNE KOMISIJE    

Dijana Kulaš, v.r.
___________________

78
Na temelju članka 5. Poslovnika Županijske sk-

upštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“ broj 8/09, 4/13, 6/18, 5/21, 
16/21 i 21/21-pročišćeni tekst), Mandatna komisija 
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, na 
13. sjednici,  od  13. rujna 2022. godine, podnosi

IZVJEŠĆE
o podnošenju ostavke Tonija Turčinova na 
dužnost vijećnika Županijske skupštine i 
početku vijećničkog mandata Jelene Kaić

I.
Podneskom zaprimljenim 7. rujna 2022. godine  

Toni Turčinov (Kandidacijska lista grupe birača - Mar-
ko Jelić) obavijestio je predsjednika Županijske skupš-
tine da podnosi ostavku na dužnost vijećnika Župani-
jske skupštine.

II.
Člankom 80. stavkom 1. točka 1.  Zakona o lo-

kalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 
121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21., u daljnjem 
tekstu: Zakon) je propisano da članu predstavničkog 
tijela mandat prestaje ako podnese ostavku danom 
dostave pisane ostavke  sukladno pravilima o dostavi 
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propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a stavkom 2. Zakona propisano je da pisana ostavka člana 
predstavničkog tijela podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena na-
jkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice predstavničkog tijela. Pisana ostavka člana predstavničkog 
tijela treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Sukladnu članku 81. stavku 4. Zakona propisano je da člana predstavničkog tijela izabranog na kandidaci-
jskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Slijedom navedenog, Jelena Kaić započinje s obnašanjem dužnosti vijećnika.

KLASA: 006-01/22-01/8
URBROJ: 2182-01-22-1
Šibenik, 13. rujna 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNICA 
MANDATNE KOMISIJE    

Dijana Kulaš, v.r.
___________________

2. ŽUPAN

59
Na temelju članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-

vi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 26. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 
93/14, 127/17 i 98/19) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21 - pročišćen tekst), nakon savjetovanja sa sindikalnim povjere-
nikom, župan Šibensko-kninske županije, donosi 

PRAVILNIK 
o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama službenika i namještenika 

u upravnim tijelima Šibensko-kninske županije

Članak 1.
U Pravilniku o pravima i obvezama službenika i namještenika u upravnim tijelima šibensko-kninske županije 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/15, 5/17, 11/19, 17/21, 18/21 i 8/22) (u nastavku teksta: 
Pravilnik), u članku 37. stavak 2. se briše.

Članak 2.
U članku 44.b stavak 1. se mijenja i glasi:
„Svi službenici i namještenici svake 3 godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1200,00 

kuna, po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koje će se obavljati u zdravst-
venim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada. Iznimno, službenici i 
namještenici koji koriste korekcijska pomagala imaju pravo na pregled vida svake dvije godine.“

Članak 3.
Članak 47. mijenja se i glasi:
„Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla u visini cijene  mjesečne 

karte mjesnog odnosno međumjesnog javnog prijevoza.
Službenik i namještenik koji ima manje od 2 km od mjesta prebivališta do mjesta rada, nema pravo na nak-

nadu troškova prijevoza na posao i sa posla.
Udaljenost se u smislu ovoga članka utvrđuje na temelju kartografske podloge Google Maps putem stranice 

https://www.google.com/maps i to kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfal-
tom), a u slučaju računanja udaljenosti iz stavka 2. ovoga članka, kao pješačka ruta sa suvremenom pješačkom 
stazom koja omogućava sigurno kretanje pješaka.

Prebivalište službenika i namještenika u smislu ovoga članka je prebivalište sukladno Zakonu o prebivalištu.
Uvjet iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na službenike i namještenike koji imaju tjelesno oštećenje 

od 100 %, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60 %, a koje je utvrđeno rješenjem na-
dležnog tijela.
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Službenicima i namještenicima s navršenih 60 godina, ako im je udaljenost od njihovog prebivališta do mjes-
ta rada manja od dva kilometra, poslodavac će naknaditi troškove prijevoza za kupljenu mjesečnu kartu, samo 
gdje takav prijevoz postoji.

Ako službenik i namještenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni javni prijevoz, 
stvarni se izdaci utvrđuju u visini cijene mjesečne karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

Ako mjesni odnosno međumjesni javni prijevoz nije organiziran, naknada troškova prijevoza na posao i sa 
posla utvrđuje se u visini cijene mjesečne karte prijevoza odnosno do visine cijene mjesečne karte prijevoza  koja 
je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz na području Šibensko-kninske 
županije.

Naknada za troškove prijevoza na posao i sa posla isplaćuje se mjesečno za prethodni mjesec, prilikom isplate 
plaće s tim da se neće isplatiti za dane godišnjeg odmora, privremene spriječenosti za rad, rodiljnog i roditeljskog 
dopusta  i za druge dane kada službenik i namještenik nije u obvezi dolaska na posao. 

Podatke iz ovoga članka pribavlja Upravni odjel za fi nancije, proračun i javnu nabavu, radi isplate pripada-
juće naknade.“                               

Članak 4.
Ovaj Pravilnik će se objaviti  u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu 1. listo-

pada 2022.   

KLASA: 110-03/15-01/2
URBROJ: 2182-06-22-7
Šibenik, 1. rujna 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________

60
Na temelju članka 35.  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, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. 
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 
5/21 i 21/21 – pročišćeni tekst), župan Šibensko-kninske županije donosi 

PRAVILNIK 
o dopuni  Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufi nanciranje troškova 

prijevoza vlakom redovitih studenata s područja Šibensko-kninske županije 

Članak 1.
U članku 4. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufi nanciranje troškova prijevoza vlakom 

redovitih studenata s područja Šibensko – kninske županije „Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije 6 /22) 
dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka u periodu od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. tijekom provođenja 
pilot projekta povoljnijeg prijevoza redovitih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kn 
(9,95€) omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza na području RH, a kojeg provodi Vlada RH 
temeljem zaključka od 19. rujna 2022., Šibensko-kninska županija će redovitim studentima, u periodu provođen-
ja pilot projekta sufi nancirati 50% iznosa od navedene jedinstvene cijene mjesečne karte.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

KLASA: 604-01/22-01/1
URBROJ: 2182-06-22-2 
Šibenik,  28. rujna 2022.  
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ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________

61
Temeljem članka 48. 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, 137/15,123/17,98/19 i 144/20), član-
ka 50. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09, 4/13, 
3/18, 4/20 , 5/21 i 21/21), a sukladno odredbama 
Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 , 
70/17 i 98/19) i članka 3. stavak 2. Uredbe o kriteriji-
ma, mjerilima i postupcima fi nanciranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)  
te Zakona o kulturnim vijećima i fi nanciranju javnih 
potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22, župan 
Šibensko-kninske, donosi 

                           
                                                         

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika

o fi nanciranju programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge 

na području Šibensko-kninske županije

Članak 1.
Iza članka 7. Pravilnika o fi nanciranju programa 

i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području Šibensko-kninske županije 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 1/19, 
u daljnjem tekstu: Pravilnik) dodaje se članak 7 a koji 
glasi: 

„1) Sredstva za fi nanciranje javnih potreba u kultu-
ri dodjeljuju se na temelju javnog poziva ( u daljnjem 
tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na službenim 
mrežnim stranicama davatelja sredstava najkasnije do 
1. listopada za sljedeću proračunsku godinu.

2) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka može se 
objaviti za provedbu jednokratnih, jednogodišnjih i 
višegodišnjih programa i projekata.

3) Javni poziv otvoren je za prijavu programa i pro-
jekata najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja.

4) Prijave na javni poziv podnose se na propisan-
im obrascima koje izrađuje davatelj fi nancijskih sred-
stava.

5) Posebni javni pozivi mogu se raspisivati i tije-
kom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i 
sredstvima proračuna Šibensko-kninske županije.

6) Javnim pozivom iz stavka 1. i 5. ovog članka 
defi niraju se područja javnih potreba u kulturi, priorite-
ti i ciljevi, postupak dodjele fi nancijskih sredstava, uv-
jeti i kriteriji za dodjelu fi nancijskih sredstava, način 
prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak 
podnošenja prigovora postupanje s prijavama nakon 

provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odo-
brenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, 
način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.“.

Članak 2.
Članak 14. Pravilnika mijenja se i glasi: 
„Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se 

u elektronskom ili papirnatom obliku preporučenom 
poštom ili osobno (predaja u pisarnici Šibensko-knin-
ske županije), s naznakom naziva javnog natječaja, na 
adresu sjedišta Šibensko-kninske županije, te sadržava 
obvezne obrasce koji moraju biti vlastoručno potpisani 
od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i ov-
jereni službenim pečatom udruge.“.   

                                                                              
Članak 3.

Članak 17. Pravilnika mijenja se i glasi: “Ocje-
na ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja/poziva 
ne smije trajati duže od 30 dana od dana isteka roka 
za podnošenje prijava na natječaj/poziv, nakon čega 
predsjednik/ca povjerenstva nadležnog upravnog tijela 
Županije donosi odluku koje se prijave upućuju u dal-
jnju proceduru, Povjerenstvu za ocjenjivanje odnosno 
Kulturnom vijeću Šibensko-kninske županije, a koje 
se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvje-
ta natječaja/poziva.

                                                                                       
Članak 4.

Iza članka 19. Pravilnika dodaje se Članak 19.a 
koji glasi:“ Kulturno vijeće Šibensko-kninske župani-
je  (dalje u tekstu: Kulturno vijeće) stručno vrednuje 
i ocjenjuje programe i projekte prijavljene u sklopu 
javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kultu-
ri, te nakon provedenog postupka  dostavlja županu 
svoj prijedlog koji sadrži popis  programa i projekata s 
predloženim iznosom potpore.

Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, koji ma 
savjetodavni karakter, župan donosi odluku o dodjeli 
fi nancijskih sredstava.

Odluka o dodjeli fi nancijskih sredstava iz stavka 
1. ovog članka donosi se u roku od 90 dana od dana 
donošenja proračuna Šibensko-kninske županije.

Odluka o dodjeli fi nancijskih sredstava za posebne 
javne pozive raspisane tijekom godine donosi se u 
roku od 60 dana od dana završetka javnog poziva.

Odluka o dodjeli fi nancijskih sredstava objavlju-
je se na službenim stranicama davatelja fi nancijskih 
sredstava.

Članak 5.
 Iza članka 19.a dodaje se članak 19.b koji glasi: 

“Odluka o dodjeli fi nancijskih sredstava je akt poslo-
vanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na pos-
tupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao 
pravnom lijeku u upravnom postupku.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u 
roku od odam dana od dana dostave odluke o dodjeli 
fi nancijskih sredstava.

Odluka iz stavka 2. ovog članka dostavlja se jav-
nom objavom na mrežnim stranicama davatelja fi -
nancijskih sredstava.
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Dostava se smatra obavljenom istekom osmog 
dana od dana objave na mrežnim stranicama davatelja 
fi nancijskih sredstava.

Davatelj fi nancijskih sredstava dužan je odgovoriti 
na prigovor iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana 
od dana podnošenja prigovora.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik  stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u  „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 402-02/22-01/8
URBROJ: 2182-06-22-2 
Šibenik,  28. rujna 2022.  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-knin-

ske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- 
pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o izvršenju Pro-
računa Šibensko-kninske županije za 2022. godinu 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 
24/21) i točke IV. Financiranje lučke infrastrukture u 
tablici 2. članka 4. Plana upravljanja pomorskim do-
brom Šibensko-kninske županije za 2022. godinu ( 
KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-21-1 
od 1.12.2021., KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 
2182-06-22-3 od 22.2.2022, KLASA: 934-01/21-
01/15, URBROJ: 2182-06-22-5 od 22.4.2022. i KLA-
SA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-22-7 od 
30.8.2022.) župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava 
Županijskog proračuna za 2022. godinu

I.
Točka I. Odluke o raspodjeli sredstava Županijskog 

proračuna za 2022. godinu KLASA: 342-05/22-03/2, 
URBROJ: 2182-06-22-3 od 31. ožujka 2022. godine 
mijenja se i glasi:

„Dio novčanih sredstava Županijskog proračuna za 
2022. godinu, R-60000, Glava 60001 Upravni odjel 
za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Program: 1020 
– Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost: 
A 1020-03 - Izgradnja i održavanje lučke podgradn-
je, stavka 52601 - kapitalne donacije, raspoređuje se 
Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije za:

- Luku Šibenik, Vrnaža - za zaštitu produljenja 
zapadnog dijela – ponton, u iznosu od 1.050.000,00 
kuna.“

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 342-05/22-03/2
URBROJ: 2182-06-22-34
Šibenik,  31. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-knin-

ske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- 
pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o izvršenju Pro-
računa Šibensko-kninske županije za 2022. godinu 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 
24/21) i točke IV. Financiranje lučke infrastrukture u 
tablici 2. članka 4. Plana upravljanja pomorskim do-
brom Šibensko-kninske županije za 2022. godinu ( 
KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-21-1 
od 1.12.2021., KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 
2182-06-22-3 od 22.2.2022, KLASA: 934-01/21-
01/15, URBROJ: 2182-06-22-5 od 22.4.2022. i KLA-
SA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-22-7 od 
30.8.2022.) župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava 
Županijskog proračuna za 2022. godinu

I.
Točka I. Odluke o raspodjeli sredstava Županijskog 

proračuna za 2022. godinu KLASA: 342-05/22-03/2, 
URBROJ: 2182-06-22-19 od 25. travnja 2022. godine 
mijenja se i glasi:

„Dio novčanih sredstava Županijskog proračuna za 
2022. godinu, R-60000, Glava 60001 Upravni odjel 
za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Program: 1020 
– Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost: 
A 1020-03 - Izgradnja i održavanje lučke podgradn-
je, stavka 52601 - kapitalne donacije, raspoređuje se 
Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije za:

- Luku Jezera - za izgradnju pomorske infrastruk-
ture, u iznosu od 450.000,00 kuna.“

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 342-05/22-03/2
URBROJ: 2182-06-22-35
Šibenik, 31. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
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ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-knin-

ske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- 
pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o izvršenju Pro-
računa Šibensko-kninske županije za 2022. godinu 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 
24/21) i točke IV. Financiranje lučke infrastrukture u 
tablici 2. članka 4. Plana upravljanja pomorskim do-
brom Šibensko-kninske županije za 2022. godinu ( 
KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-21-1 
od 1.12.2021., KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 
2182-06-22-3 od 22.2.2022, KLASA: 934-01/21-
01/15, URBROJ: 2182-06-22-5 od 22.4.2022. i KLA-
SA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-22-7 od 
30.8.2022.) župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava 
Županijskog proračuna za 2022. godinu

I.
Točka I. Odluke o raspodjeli sredstava Županijskog 

proračuna za 2022. godinu KLASA: 342-05/22-03/2, 
URBROJ: 2182-06-22-9 od 31. ožujka 2022. godine 
mijenja se i glasi:

„Dio novčanih sredstava Županijskog proračuna za 
2022. godinu, R-60000, Glava 60001 Upravni odjel 
za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Program: 1020 
– Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost: 
A 1020-03 - Izgradnja i održavanje lučke podgradn-
je, stavka 52601 - kapitalne donacije, raspoređuje se 
Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije za:

- Luku Murter, centar - za izradu dokumentacije 
(revizija i izvedbeni projekt), u iznosu od 150.000,00 
kuna.“

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 342-05/22-03/2
URBROJ: 2182-06-22-36
Šibenik, 31. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-knin-

ske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- 
pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o izvršenju Pro-
računa Šibensko-kninske županije za 2022. godinu 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 
24/21) i točke IV. Financiranje lučke infrastrukture u 
tablici 2. članka 4. Plana upravljanja pomorskim do-
brom Šibensko-kninske županije za 2022. godinu ( 
KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-21-1 
od 1.12.2021., KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 
2182-06-22-3 od 22.2.2022, KLASA: 934-01/21-
01/15, URBROJ: 2182-06-22-5 od 22.4.2022. i KLA-
SA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-22-7 od 
30.8.2022.) župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava 
Županijskog proračuna za 2022. godinu

I.
Točka I. Odluke o raspodjeli sredstava Županijskog 

proračuna za 2022. godinu KLASA: 342-05/22-03/2, 
URBROJ: 2182-06-22-7 od 31. ožujka 2022. godine 
mijenja se i glasi:

„Dio novčanih sredstava Županijskog proračuna za 
2022. godinu, R-60000, Glava 60001 Upravni odjel 
za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Program: 1020 
– Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost: 
A 1020-03 - Izgradnja i održavanje lučke podgradn-
je, stavka 52601 - kapitalne donacije, raspoređuje se 
Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije za:

- Luku Tisno, riva zapadno od mosta - za sanaciju 
i rekonstrukciju rive, u iznosu od 400.000,00 kuna.“

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 342-05/22-03/2
URBROJ: 2182-06-22-37
Šibenik, 31. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________

66
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 
144/20) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske župani-
je („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
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broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- pročišćeni 
tekst), župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o raspodjeli 

sredstava Županijskog proračuna 
za 2022. godinu

I.
Odluka o raspodjeli sredstava Županijskog pro-

računa za 2022. godinu KLASA: 342-05/22-03/2, 
URBROJ: 2182-06-22-6 od 31. ožujka 2022. godine 
stavlja se izvan snage.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 342-05/22-03/2
URBROJ: 2182-06-22-38
Šibenik, 31. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 
144/20) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske župani-
je („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- pročišćeni 
tekst), župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke Odluke o 

raspodjeli sredstava Županijskog proračuna 
za 2022. godinu

I.
Odluka o raspodjeli sredstava Županijskog pro-

računa za 2022. godinu KLASA: 342-05/22-03/2, 
URBROJ: 2182-06-22-8 od 31. ožujka 2022. godine 
stavlja se izvan snage.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 342-05/22-03/2
URBROJ: 2182-06-22-39
Šibenik, 31. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________

68
Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-knin-

ske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- 
pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o izvršenju Pro-
računa Šibensko-kninske županije za 2022. godinu 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 
24/21) i točke IV. Financiranje lučke infrastrukture u 
tablici 2. članka 4. Plana upravljanja pomorskim do-
brom Šibensko-kninske županije za 2022. godinu ( 
KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-21-1 
od 1.12.2021., KLASA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 
2182-06-22-3 od 22.2.2022, KLASA: 934-01/21-
01/15, URBROJ: 2182-06-22-5 od 22.4.2022. i KLA-
SA: 934-01/21-01/15, URBROJ: 2182-06-22-7 od 
30.8.2022.) župan Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava Županijskog 

proračuna za 2022. godinu

I.
Dio novčanih sredstava Županijskog proračuna za 

2022. godinu, R-60000, Glava 60001 Upravni odjel 
za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Program: 1020 
– Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost: 
A 1020-03 - Izgradnja i održavanje lučke podgradn-
je, stavka 52601 - kapitalne donacije, raspoređuje se 
Lučkoj upravi Šibensko-kninske županije za:

- Bilice – Stubalj – radovi na izgradnji lukobrana, u 
iznosu od 1.300.000,00 kuna.

II.
Za korištenje sredstava iz točke I. ove odluke s 

Lučkom upravom Šibensko-kninske županije zaključit 
će se ugovor.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 342-05/22-03/2
URBROJ: 2182-06-22-40
Šibenik,  31. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
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ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 37. stavak 2. 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 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice 
pomorskog dobra („Narodne novine“, broj 8/04 i 82/05) te članka 50. Statuta Šibensko – kninske županije 
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj: 08/09, 04/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21 – pročišćeni tekst), 
župan Šibensko – kninske županije dana 30. kolovoza 2022. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE 
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu
(III)

Članak 1.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 22/21, 2/22 i 12/22) članak 3. stavak 2., mijenja se i glasi: 
„Za provođenje ovog Plana na pomorskom dobru Šibensko-kninske županije za 2022. godinu planiraju se 

sredstva u iznosu od 14.045.130,28 kuna.

Tablica 1. Planirana sredstva za provođenje Plana u 2022. godini:

U članku 4. u tablici 2. Rekapitulacija rashoda na pomorskom dobru u 2022. godini u točci IV. Finan-
ciranje lučke infrastrukture podtočka 3. mijenja se i glasi: „Sufi nanciranje izgradnje pomorske infrastrukture 
2.150.000,00“,  u točci V. Sanacija pomorskog dobra nastala uslijed izvanrednih događaja podtočka 1. mijenja se 
i glasi: „Sanacija obale 5.540.130,28“ i posljednji redak, mijenja se i glasi: „UKUPNO 14.045.130,28“.

U članak 8. točka 4. FINANCIRANJE LUČKE INFRASTRUKTURE, treća podtočka,  mijenja se i glasi: 
• „Za sufi nanciranje izgradnje pomorske infrastrukture planira se iznos od 2.150.000,00 kuna. Navedena 

sredstva podmirit će se iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu sa pozicije: Razdjel 070 Upra-
vni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Glava 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni raz-
voj, Program: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost A1020-03 – Izgradnja i održavanje lučke 
podgradnje sa stavke 382 Kapitalne donacije.“

U članku 9. točka 5. SANACIJA POMORSKOG DOBRA NASTALA USLIJED IZVANREDNIH DOGAĐA-
JA, prva točka, mijenja se i glasi:

Br Izvor sredstava Iznos (kn) 
1. Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja 7.045.130,28 

2. Sredstva od naknada za koncesiju za koje je davatelj koncesije 
Vlada Republike Hrvatske 

4.590.000,00 3. 
Sredstva od naknada za koncesiju za koje je davatelj koncesije 
županijska skupština 

4. 
Sredstva od naknada za koncesiju za koje je davatelj koncesije 
gradsko/općinsko vijeće  

5. 
Sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju 
vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno 
upisnik jahti 

2.400.000,00 

6. 
Sredstva od naknada koju plaćaju podnositelji zahtjeva za 
utvrđivanje granice pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze 
u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom 

10.000,00 

7. Sredstva osigurana u proračunu županije za pomorsko dobro 0,00 
UKUPNO 14.045.130,28 
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• „ Za sanaciju obale planira se iznos od 
5.540.130,28,00 kn. Navedena sredstva podmirit će 
se iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. 
godinu sa pozicije: Razdjel 070 Upravni odjel za po-
morstvo, promet i otočni razvoj, Glava 070-01 Upra-
vni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Pro-
gram: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, 
Aktivnost A1020-02 – Sanacija pomorskog dobra  sa 
stavke 363 Pomoći unutar općeg proračuna.“

Članak 2.
Izmjene ovog Plana stupaju na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije“.

KLASA:934-01/21-01/115
URBROJ:2182-06-22-7
Šibenik, 30. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o pomor-

skom dobru i morskim lukama («Narodne novine», 
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 
i 98/19), članka 7. Uredbe o postupku utvrđivanja 
granice pomorskog dobra („Narodne novine“, broj: 
8/04 i 82/05) i članka 50. Statuta Šibensko-knin-
ske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 08/09, 04/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21 
- pročišćeni tekst), župan Šibensko-kninske županije, 
donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva 

za granice pomorskog dobra

I.
U Odluci o osnivanju povjerenstva za granice po-

morskog dobra (KLASA: 934-01/108-01/1, URBROJ: 
2182/1-06-08-1 od 18. veljače 2008. godine), Odluci 
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice 
pomorskog dobra (KLASA: 934-01/12-01/47, UR-
BROJ: 2182/1-06-12-1 od 27. prosinca 2012. godine, 
KLASA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-15-2 
od 9. srpnja 2015. godine KLASA: 934-01/12-01/47, 
URBROJ: 2182/1-06-16-3 od 29. veljače 2016. godine 
KLASA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-17-4 
od 25. travnja 2017. godine KLASA: 934-01/12-01/47, 
URBROJ: 2182/1-06-17-5 od 19. prosinca 2017. go-
dine KLASA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-
18-6 od 6. travnja 2018. godine KLASA: 934-01/12-
01/47, URBROJ: 2182/1-06-18-7 od 15. lipnja 2018. 
godine, KLASA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-

06-21-9 od 18. siječnja 2021. godine i KLASA: 934-
01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-21-10 od 17. rujna 
2021. godine) u točki II. alineja prva mijenja  se na 
način da umjesto „Lidija Bralić“ treba stajati:

„Martina Rak“ 

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-knin-
ske županije“.

KLASA: 934-01/12-01/47
URBROJ: 2182-06-22-11
Šibenik, 22. kolovoza 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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Na temelju članka 14. Zakona o pomorskom dob-

ru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 15//03, 
100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 
7. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postup-
ku utvrđivanja granice pomorskog dobra (“Narodne 
novine“, broj 8/04, 82/05) i članka 50. Statuta Šibens-
ko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20), 
Župan Šibensko-kninske županije dana 17. rujna 
2021. godine, donosi 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 

Povjerenstva za granice pomorskog dobra 
 

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za granice po-
morskog dobra (KLASA: 934-01/08-01/1, URBROJ: 
2182/1-06-08-1 od 18. veljače 2008. godine, Odluci 
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice 
pomorskog dobra KLASA: 934-01/12-01/47, UR-
BROJ: 2182/1-06-12-1 od 27. prosinca 2012. godine, 
KLASA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-
15-2 od 9. srpnja 2015. godine, KLASA: 934-01/12-
01/47, URBROJ: 2182/1-06-16-3 od 29. veljače 
2016. godine, KLASA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 
2182/1-06-17-4 od 25. travnja 2017. godine, KLA-
SA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-17-5 od 
19. prosinca 2017. godine, KLASA: 934-01/12-01/47, 
URBROJ: 2182/1-06-18-6 od 6. travnja 2018. godine, 
KLASA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-18-7 
od 15. lipnja 2018. godine – pročišćeni tekst i KLA-
SA: 934-01/12-01/47, URBROJ: 2182/1-06-21-9 od 
18. siječnja 2021. godine u točki II. alineja druga mi-
jenja se na način da umjesto „Tea Lokas“ treba stajati:

„Zvonimir Namjesnik“
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Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 934-01/12-01/47
URBROJ: 2182/1-06-21-10
Šibenik, 17. rujna 2021. 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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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, 123/11, 56/16 i 98/19) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21- pročišćeni tekst), župan Šibens-
ko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događa 

za područje Općine Murter-Kornati za 2022. godinu (II.)

I.
U Odluci o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događa za područje Općine Murter-Kornati za 

2022. godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 5/22 i 10/22), točka I. mijenja se i glasi:
„Uslijed izvanrednih događaja izvršit će se sanacija pomorskog dobra na području Općine Murter-Kornati, za 

2022. godinu, u iznosu od 600.000,00 kuna i to za: 
-sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra – projekt „Uređenje postojećeg parkirališta i autobusnog stajališ-

ta.“

II.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da s Općinom Murter-Kornati zaključi izmjenu Sporazuma o 

zajedničkom fi nanciranju sanacije pomorskog dobra na lokacijama i u iznosima iz točke I. ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 

županije.“

KLASA: 342-05/22-03/10
URBROJ: 2182-06-22-11
Šibenik, 6. rujna 2022.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
dr. sc. Marko Jelić, v.r.

___________________
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II.
OPĆINA BISKUPIJA                                                                 

1. OPĆINSKO VIJEĆE

16
Na temelju članka  32.  Statuta Općine Biskupija (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 9/09, 

4/11, 8/12, 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21),  Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 10. sjednici održanoj 12. rujna 
2022.godine, donosi

ODLUKU
o sufi nanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovne učenike srednjih škola za 

školsku 2022./2023.godinu
                                  

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način sufi nanciranja troškova međumjesnog prijevoza redovitih učenika sred-

njih škola koji maju prebivalište na području Općine Biskupija, osim za učenike koji pravo na fi nanciranje 
međumjesnog prijevoza ostvaruju po drugom pravnom osnovu odnosno preko Centra za socijalnu skrb.

Članak 2.
Pod međumjesnim prijevozom iz članka 1. ove odluke podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta do 

mjesta škole sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza.

Članak 3.
Kriteriji za ostvarivanje prva na sufi nanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola su:
- da je učenik školsku godinu 2022/2023 upisao i redovno pohađa prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje 

škole.
- da učenik pohađa najbližu srednju školu u odnosu na obrazovni program odnosno zanimanje koje je odab-

rao.

Članak 4.
Visina pomoći za namjenu iz članka 1. ove Odluke iznosi 25% mjesečne putne karte.

Članak 5.
Općina Biskupija će sklopiti ugovore o sufi nanciranju troškova prijevoza sa prijevoznicima koji obavljaju 

usluge prijevoza učenika.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
                 
KLASA:602-02/22-01/14 
URBROJ:2182-17-01-22-01
Orlić,  12. rujna  2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Dragan Vukmirović, v.r.

___________________

17
Na temelju  članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Biskupija, („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Biskupija, na prijedlog načelnika Općine 
Biskupija, na 10. sjednici, održanoj 12.rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U
o Izmjenama i dopunama Odluke  o koefi cijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija
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Članak 1.
U Odluci o koefi cijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Biskupija („Službeni vjesnik šibensko-kninske županije“, br. 7/21) u članku 2. stavku 2.treća i četvrta 
alineja mijenjaju se i glase:

„3. za referenta-komunalnog redara…………………………………….0,88
 4. za referenta-administrativnog tajnika………………………………..0,88“

Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu osmog dana 

od dana objave.

KLASA: 120-01/22-01/2
URBROJ: 2182-17-01-21-01
Orlić,  12.rujna  2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Dragan Vukmirović, v.r.

___________________

18
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 

33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 
98/19 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), 
Općinsko vijeće Općine Biskupija na 10. sjednici, održanoj dana 12.rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU 
o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Općine Biskupija za 2021. godinu

I.
Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupijaza 

2021. godinu kojeg je Općina Biskupijau obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju držav-
nom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj re-
viziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 
Šibensko - kninske županije.

II.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Biskupija, utvrđenih Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovi-
nom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14).

III.
Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupijaza 2021. godinu donosi 

Općinsko vijeće Općine Biskupija o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu a najkasnije do 30. rujna. 
 

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasnikuŠibensko - kninske župani-

je«, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Biskupijai dostupna je javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

KLASA:940-01/22-01/4
URBROJ:2182-17-01-22-01
Orlić, 12.rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
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PREDSJEDNIK
Dragan Vukmirović, v.r.

___________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK

9
Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 

32. Statuta Općine Biskupija (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 09/09, 04/11, 8/12, 04/13, 
02/18, 05/19, 03/20 i 03/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za razdoblje od 
2022. do 2028. godine (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 3/22), načelnik Općine Biskupija 
dana 06.rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom

u vlasništvu Općine Biskupija za 2023. godinu

I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2023. godi-

nu kojim se određuju: 
• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Biskupija,
• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Biskupija,
• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Biskupija.

II.
Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje donošenje Godišnjeg 

plana upravljanja imovinom do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu. 

III.
Načelnik jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imov-

inom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, 

a objavit će se na službenoj web stranici Općine Biskupija i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona 
o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15, 69/22).

KLASA:406-06/22-01/2
URBROJ:2182-17-02-22-01
Orlić,06.rujna 2022.

OPĆINA BISKUPIJA
NAČELNIK

Milan Đurđević, v.r.
___________________
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