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ŽUPANIJA

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

20
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 93/93 i 117/93) i članka 16. Statuta
Županije šibenske ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije", broj 8/94 i 4/95), Žup
anijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 2. sjednici, od 17. lipnja 1997. godine,
donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta
Županije šibenske

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93 i 117/93) i članka 14. Statuta
Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 8/94 i 4/95),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 2. sjednici, od 17. lipnja 1997. godine,
donosi
POSLOVNIK
o izmjenama Poslovnika Županijske
skupštine Županije šibenske
Članak 1.
U Poslovniku Županijske skupštine Župa
nije šibenske ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 10/94) u cijelom tekstu riječi
"Županija šibenska", zamjenjuju se
riječima "Šibensko-kninska županija".

Članak 1.
U Statutu Županije šibenske ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/94 i
4/95) u cijelom tekstu riječi "Županija šiben
ska", zamjenjuju se riječima "Šibensko-kninska županija".
Članak 2.
U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Županijsko poglavarstvo broji 15 člano
va".
Članak 3.
Ova statutarna odluka stupa na snagu dan
om donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".

Članak 2.
U članku 11. stavak 2. briše se, a stavak 3.
postaje stavak 2.
Članak 3.
U članku 12. stavak 2. briše se, a stavak 3.,
4. i 5. postaje stavak 2., 3. i 4.
Članak 4.
Ove izmjene stupaju na snagu danom dono
šenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
KLASA: 012-04/97-01/1
UR.BROJ. 2182/1-01-97-1
Šibenik, 17. lipnja 1997.

KLASA: 012-03/97-01/1
UR.BROJ: 2182/1-01-97-1
Šibenik, 17. lipnja 1997.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

____________________
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Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj
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samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93 i 117/93) i članka 16. i 43. stavak
2. Statuta Šibenko-kninske županije ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/94.
i 4/95), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 2. sjednici, od 17. lipnja 1997.
godine, donosi
ODLUKU
o naknadama dužnosnicima, vijećnicima i
Članovima radnih tijela Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se naknade dužno
snicima i drugim korisnicima kojima se sred
stva za rad osiguravaju u Županijskom prora
čunu.
Članak 2.
Nositeljima izvršne vlasti u poslovima samou
pravnog djelokruga Županije pripada naknada
u vrijednosti koeficijenata:
1. ŽUPAN
2,00
2. PODŽUPAN
1,50

Petak, 18. srpnja 1997.

SKUPŠTINE
6. ČLANOVI RADNIH TIJELA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZA
NAZOČNOST PO SJEDNICI

1,50
0,30

Članak 5.
Naknada troškova prijevoza utvrđuje se u
visini cijena prijevoza sredstvima javnog prometa,
za svaku nazočnost sjednici Skupštine i njezi
nog radnog tijela.
Naknadu troškova u slučaju upućivanja na
službena putovanja dužnosnici ostvaruju pre
ma nastalim troškovima sukladno važećim pro
pisima.
Članak 6.
Mjesečna naknada dužnosnik utvrđuje se
kao rezultat pripadajućeg koeficijenta i osnov
ice koja je jednaka osnovici koja služi za
obračun plaće dužnosnika i djelatnika u tijeli
ma državne uprave.
Članak 7.
Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju
se u Proračunu Županije, a njihovu isplatu
vrši Tajništvo.

Članak 3.
Djelatnici Županijskih ureda koji povremeno
obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga
Županije, imaju pravo na naknadu koju odre
di župan, ovisno o okviru i opsegu obavljenog
posla.
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog
članka sklapa se zaseban ugovor sukladno
važećim propisima.
Članak 4.
Koeficijenti za određivanje naknade dužno
snicima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa utvrđuju se u slijedećim vrijed
nostima:
1. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
2,50
2. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
1,80
3. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG
POGLAVARSTVA
3,00
4. ČLAN ŽUPANIJSKOG
POGLAVARSTVA
2,00
5. VIJEĆNICI ŽUPANIJSKE

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju
važiti Odluka o naknadama vijećnicima i članovi
ma radnih tijela Županijske skupštine Župa
nije šibenske ("Službeni vijesnik Županije šiben
ske", broj 10/94 i 2/96) i Odluke o naknada
ma članovima Županijskog poglavarstva Župa
nije šibenske ("Službeni vjesnik Županije šiben
ske", broj 10/94).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se od 01. lipnja 1997. godine,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šiben
sko-kninske županije".
KLASA: 402-08/97-01/1
UR.BROJ: 2182/1-01-97-1
Šibenik, 17. lipnja 1997.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

Petak, 18. srpnja 1997.
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Na temelju članka 19. Statuta Šibenskokninske županije ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 8/94 i 4/95), Župa
nijska skupština Šibensko-kninske županije, na
2. sjednici, od 17. lipnja 1997. godine, donosi
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dužnost, sukladno Zakonu o izborima članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samou
prave i uprave.
KLASA: 021-01/97-01/2
UR.BROJ: 2182/1-01-97-1
Šibenik, 17. lipnja 1997.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

RJEŠENJE
o prestanku vijećničkog mandata i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika
vijećnika

PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________
MLADENU ABRAMCU prestaje mandat
vijećnika prije isteka vremena na koje je izab
ran, podnošenjem ostavke.
GORDANA ŠARIĆ počinje obnašati Vijeć
ničku dužnost, sukladno Zakonu o izborima
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave i uprave
KLASA: 021-01/97-01/3
UR. BROJ: 2182/1-01-97-1
Šibenik, 17. lipnja 1997.

2. TAJNIŠTVO

1

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stačić, v.r.

____________________

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom
utvrđene su pogreške u Proračunu Županije
šibenske za 1997. godinu ("Službeni vjesnik
šibensko-kninske županije", broj 13/96, od 20.
prosinca 1997. godine), te se daje
ISPRAVAK
Proračuna Županije šibenske
za 1997. godinu

24

U članku 1. umjesto naznačene godine "1999"
treba stajati "1997".

Na temelju članka 19. Statuta Šibenskokninske županije ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 8/94 i 4/95), Župa
nijska skupština Šibensko-kninske županije, na
2. sjednici, od 17. lipnja 1997. godine, donosi

U članku 3. u tabelarnom dijelu Skupina
040 20 040 20 Lovozakupnina, umjesto iznosa
"70.100" treba stajati "71.000".

RJEŠENJE
o prestanku vijećničkog mandata i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika
vijećnika
VINKU MARIĆU prestaje mandat vijećnika
prije isteka vremena na koje je izabran, pod
nošenjem ostavke.
ANKA VEROVIĆ počinje obnašati Vijećničku

U članku 4. iza iznosa pozicije broj 19.
stavlja se crta i umjesto zbroja "300.000",
stavlja se zbroj "30.000".
U članku 4. iza iznosa pozicija broj 46.
briše se crta, a iza iznosa pozicije broj 51.
stavlja se crta.
U članku 4. iza pozicije broj 51. dodaju se
izostavljene pozicije broj 52. 53. i 54., koje
glase:
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"200 60 IZDACI ZA ZDRAVSTVO
52. 200 60 090 00
Izdaci zdravstvene zaštite
za neosigurane osobe
1.000.000
53. 200 60 090 01
Izdaci zdravstvene zaštite
za seljačka domaćinstva
600.000
54. 200 60 090 02
Izdaci mrtvozorničke službe
62.000
U istom članku
umjesto "1.760.000"
a iza pozicije 91.
IZDACI, umjesto
"13.279.000".

zbroj iza pozicije broj 67.
treba glasiti "2.060.000" .
UKUPNO KAPITALNI
iznosa "12.100.000", iznos

KLASA: 400-06/97-01/5
UR.BROJ: 2182/1-03/01-97-1
Šibenik, 19. lipnja 1997.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
TAJNICA
Suzana Malenica, dipl.iur., v.r.

____________________

II
GRAD

DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

Petak, 18. srpnja 1997.

tornom planiranju ("Narodne novine", broj 30/
94) i članka 25. Statuta Grada Drniša ("Službeni
vjesnik Županije šibenske", broj 7/94), Grads
ko vijeće Grada Drniša, na 8 . sjednici, od
13. prosinca 1995. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru
i Programa mjera o unapređenju stanja u
prostoru
USVAJA se IZVJEŠĆE o stanju u prostoru
u Gradu Drnišu (Unešić, srpanj 1995. god
ine), i donosi

PROGRAM MJERA ZA UNAPRJEĐENJE
STANJA U PROSTORU GRADA DRNIŠA
(Unešić, srpanj 1995. godine).
Usvojeno dvogodišnje Izvješće o stanju u
prostoru Grada Drniša (Unešić, srpanj 1995.g.)
i donesen dvogodišnji Program mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Grada Drniša
(Unešić, srpanj 1995.g.) objavit će se u "Služ
benom vjesniku Županije šibenske".
Klasa: 350-01/95-01/4
Ur.broj: 2182-06-95-01
Drniš, 13. prosinca 1995. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ivica Pamuković, v.r.

17
Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pros-

____________________

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
UVOD
Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94 obvezao je jedinice lokalne
samouprave i uprave da izrađuju i donose dvogodišnje izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem
tekstu: Izvješće i dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (U daljnjem
tekstu: Program mjera), bez čega više nema
izrade i donošenja dokumenata prostornog
uređenja.
Grad, kao jedinica lokalne samouprave i uprave dužna je racionalno gospodariti prostorom.

Petak, 18. srpnja 1997.
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Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti lokalne samouprave su:
a) Prostorni planovi
- Prostorni plan uređenja Grada
- Generalni plan uređenja
- Detaljni plan uređenja
Prostorni plan uređenja grada donosi Gradsko vijeće po pribavljenoj suglasnosti županijskog
zavoda o njegovoj usklađenosti s prostornim planom Županije, odnosno s prostornim planom
višeg reda koji je na snazi. Županijski zavod dužan je dostaviti suglasnost u roku od 60 dana
od dostave prijedloga prostornog plana uređenja. O prijedlogu prostornog plana provodi se
javna rasprava. Način i postupak javne rasprave utvrđuje se Statutom općine ili se određuje
u Programu mjera.
Generalni plan uređenja i detaljne planove uređenja donosi Gradsko vijeće bez zakonske
obveze pribavljanja suglasnosti županijskog zavoda. Potreba izrade utvrđuje se Programom
mjera, a način i postupak izrade i donošenja utvrđuje se Statutom grada.
b) Drugi planovi prostornog uređenja koje mogu donositi predstavnička tijela jedinice
lokalne samouprave i uprave
Članak 29. Zakona, omogućuje jedinici lokalne samouprave i uprave da, osim izrijekom
navedenih, izrađuje i donosi i druge prostorne planove i dokumente prostornog uređenja.
Drugi planovi prostornog uređenja koje mogu donositi predstavnička tijela jedinice lokalne
samouprave i uprave su:
- prostorni planovi za određivanje načina i uvjeta prostornog uređenja (regulacija,
sanacija, obnova) za manja naselja,
- prostorni planovi za određivanje (detaljnijeg izvedbenog) načina uređivanja prostora
dijelova naselja, određenih prostornih cjelina i građevina, ako je to od važnosti za provjeru
kvalitete prostornog rješenja i usaglašavanje interesa vlasnika/korisnika zemljišta.
c) Ostali dokumenti prostornog uređenja koje donose poglavarstva jedinica lokalne
samouprave i uprave
- prostorno-urbanističko-arhitektonska idejna rješenja ili projekti (ovisno o zahvatu
prostoru)
- stručne podloge za definiranje, provjeru kvalitete ili izbor alternativnih rješenja,
određeno prostornim planom šireg područja da je izrada takovog dokumenta od
za razvoj, uređenje ili afirmaciju određenih cjelina i lokacija na području jedinice
samouprave i uprave.

u
ako je
interesa
lokalne

Izvješće sadrži opće stanje u korištenju prostora, starih i novih potreba za zauzimanjem
prostora, pokrivenost prostornim planovima te njihove karakteristike i ocjenu.
Programom mjera utvrđuju se opći ciljevi Grada Drniša u odnosu na korištenje prostora,
potrebe izrade prostornih planova i dokumenata prostornog uređenja za razdoblje od dvije
godine, te njihov sadržaj i način donošenja.
Nakon usvajanja Izvješća i Programa mjera po predstavničkom tijelu jedinice lokalne samo
uprave i po njegovoj objavi u službenom glasniku Grada, izrada odnosno izmjena i/ili dopuna
prostorno-planske dokumentacije koja je procijenjena potrebnom, može započeti.
Ukoliko se pokaže potreba za izmjenom i dopunom Izvješća i Programa mjera, potrebno je
donijeti odluku o tome te provesti navedeni postupak.
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IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Narodne novine", broj 90/92 i 58/93.) utvrđene su županije, gradovi i
općine, njihov naziv i područje.
Grad Drniš kao jedinica lokalne samouprave i uprave nalazi se u okviru XV Županije
šibenske kao drugi grad u Županiji šibenskoj.

GRAD
DRNIŠ

PARČIĆ

MJESTA KOJA ULAZE U SASTAV
DRNIŠ
BADANJ
BOGATIĆ MILJEVAČKI
BRIŠTANE
DRINOVCI
KANJANE
KADINA GLAVICA
KAOČINE
KARALIĆ
KRIČKE
KLJUČ
LIŠNJAK
MIOČIĆ
NOS KALIK
PAKOVO
SELO
POKROVNIK
RADONIĆ
SEDRAMIĆ
SIVERIĆ
ŠIRITOVCI
ŠTIKOVO
TEPLJUH
TRBOUNJE
VELUŠIĆ
ŽITN1Ć

1. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA DRNIŠA PROSTORNIM PLANOVIMA,
PROJEKTIMA, IDEJNIM RJEŠENJIMA I STUDIJAMA OD ZNAČAJA ZA GRAD
1.1. PROSTORNI PLAN BIVŠE OPĆINE DRNIŠ
PROSTORNI PLAN OPĆINE DRNIŠ
("Službeni vjesnik Općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 12/78, 14/74)
ELABORAT GRANICA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA
("Službeni vjesnik Općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 4/88, 11/88. 15/88 i 1/90)
PROSTORNI PLAN OPĆINE DRNIŠ, IZMJENE I DOPUNE 1989 - NIJE
DONESEN
OSNOVA KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - svibanj 1993. ODLUKA O
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PROSTORNOM UREĐENJU - NIJE IZRAĐENA
1.2. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN
Generalni urbanistički plan Grada Drniša - ("Službeni vjesnik Općina Drniš, Knin i
Šibenik broj 17/86)
Izmjene i dopune djela GUP-a Drniša ("Službeni vjesnik Općina Drniš, Knin i
Šibenik broj 1/90).
1.3. PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN
PUP Novog centra Drniša
"Službeni vjesnik Općina Drniš, Knin i Šibenik 1983. godine).
Izmjene i dopune - 1989. godine
PUP djela skladišno prodajne zone IV u Drnišu (lokacija Mesoprometa). "Službeni
vjesnik Općina Drniš, Knin i Šibenik" broj 1/90.
PUP dijela industrijske zone XI Drniš - 1989. godine.
1.4. PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA
PROSTORNI PLAN NACIONALNOG PARKA "KRKA" ("Narodne novine", 1/90).
1.5. PROJEKTI I INFRASTRUKTURE
1. VODOOPSKRBNI SUSTAV "ĆIKOLA"
- Izvedbena dokumentacija izrađena 1990. - Hrvatska vodoprivreda
2. IDEJNO RJEŠENJE PROČISTAČA OTPADNIH VODA DRNIŠA
1.6. STUDIJE I OSTALA ISTRAŽIVANJA
1. DEPONIJ OTPADNIH TVARI - Geološki istražni radovi za izbor lokacije
- Institut za geološka istraživanja, Zagreb studeni 1989. godine.
2. PROGRAM RAZVITKA I OBNOVE "DRNIŠ, OBNOVA I RAZVOJ"
Unešić / Zagreb 1992.
3. Studija potencijalnosti mineralnih sirovina područja Drniša
Rudno bogatstvo šireg prostora Drniša
Prethodno izvješće o mineralnim sirovinama drniškog područja
Prijedlog aktiviranja rudarske djelatnosti u području Drniša i prijedlog zapošljavanja
raspoloživih kadrova i potrebne opreme u eksploataciji mineralnih sirovina
neposredno po povratku u Drniš
Zadar, ožujak-travanj 1995.
4. PROJEKT POVRATKA STANOVNIŠTVA - Stručni tim za izradu programa
obnove (sanacije) posljedica ratnog razaranja te programa gospodarskog razvoja
- Unešić, ožujak 1992. godine.
1.7. PLANOVI U IZRADI
Odluka o izradi PUP-a dijela zone V-B Drniš (Balek) lokacija individualnog
stanovanja ("Službeni vjesnik Općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 1/90).
Odluka o izradi PUP-a za lokacije male privrede ("Službeni vjesnik Općina Drniš,
Knin i Šibenik", broj 7/89).
2.KONCEPCIJSKA OBILJEŽJA PROSTORNOG RAZVITKA TEMELJEM POSTOJEĆIH
PROSTORNIH PLANOVA
Područje Grada Drniša spada u jedno od najnerazvijenijih područja Republike Hrvatske.
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Činjenica je da je jedini prostorno planski dokument za cijeli prostor Grada Drniša PPO Drniš
iz 1978. godine s izmjenama i dopunama iz 1984. godine te i ta činjenica pokazuje kako je
tekao razvoj ovog područja. Stagnacija je bila prisutna na ovim prostorima, a stanovništvo se
od rata prema ovamo prepolovilo. Stanje se donekle popravlja izradom GUP-a 1986. godine,
koji obuhvaća prostor Grada Drniša, te je temeljem njega izrađeno nekoliko Provedbenih
urbanističkih planova (Hladnjača Mesoprometa, Građa Solin, Kolodvor).
Problem individualne stambene izgradnje, pokušan je riješiti uređenjem Dadića ograde i
izradom PUP-a Balek, ali taj problem na žalost nije okončan.
Prometna povezanost kako samog gradskog središta tako i ostalih naselja je nezadovoljavajuća
te je nužno pristupiti izradi južnog ulaza u Grad Drniš kao i modernizaciji prometnice ŠibenikTromilja.
Stanje komunalne infrastrukture je nezadovoljavajuće.
Prirodni resursi nisu u potpunosti iskorišteni: poljoprivreda, NP "Krka", mineralne sirovine.
Analizirajući prostorno plansku dokumentaciju ne možemo biti zadovoljni kako je ovaj
prostor tretiran. Nova valorizacija prostornih mogućnosti treba biti osnova za budući razvitak
i izradu nove, odnosno dopunu postojeće prostorno planske dokumentacije.

3. STANJE RAZORENOSTI PODRUČJA GRADA DRNIŠA
Komisije za procjenu ratne štete utvrdit će točan broj oštećenih i uništenih stambenih i
gospodarskih objekata, štetu na industrijskim objektima, infrastrukturi, kulturnim objektima
kao i štetu na prirodnoj baštini. U ovom momentu se može reći da je preko 80% stambenih
objekata V i VI kategorije oštećenja. Crkve su uništene a kulturni objekti opljačkani i razoreni.
Industrijski objekti su razoreni ratnim razaranjima, a oprema opljačkana. Štete na infrastrukturi
su velike.
U protekle četiri godine, sustavno pljačkajući i uništavajući imovinu prognanih Hrvata,
neprijatelj je počinio materijalnu štetu koja se cijeni na više od 80% društvenog bogatstva.
U takvoj
situaciji, kako u smislu gospodarske tako i demografske obnove, potrebno je
utvrditi novu politiku i strategiju razvitka te utvrditi načine i uvjete planiranja, uređivanja i
zaštite prostora.
4. OSNOVNA KONCEPCIJA PROSTORNOG RAZVITKA
Koncepcija prostornog razvoja temelji se na sagledavanju prirodnih
mogućnosti cijelog područja Grada te geoprometnom položaju.

uvjeta i

razvojnih

Osnovni elementi razvojne strategije su:
1. Potpunije korištenje prirodnih resursa
(NP "Krka", poljodjelstvo, rudna nalazišta vodni potencijal).
2. Potpunije korištenje povoljnog geoprometnog položaja u regiji i na važnim prometnim
koridorima.
3. Bolje korištenje postojećih kapaciteta gospodarstva i proizvodnih potencijala.
Vodoprivreda
Zagađenost naročito iz Drniša utječu preko Čikole na prirodne vrijednosti Krke i na
kvalitetu pitke vode za stanovništvo.
Traži se visoki stupanj pročišćavanja uz rigoroznu kontrolu funkcioniranja uređaja, kako za
otpadne vode naselja, tako i za proizvodne pogone i stočnu farmu.
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Elektroprivreda
Predviđena je mogućnost izgradnje dviju hidroelektrana na Čikoli.
Poljoprivreda
U Petrovom polju preporuča se poljoprivredna proizvodnja bez već upotrebe
kemijskih sredstava koja bi mogla ugroziti vodu.
Geoprometni položaj
Područjem Grada Drniša prolaze koridori tzv. "velike prometne infrastrukture":
- trasa autoceste Zagreb-Split
- pravac glavne željezničke pruge prvog reda.
Veliku ulogu u prometnom smislu ima i aerodrom "Pokrovnik" te je nužno ubrzati
radove na njegovoj izgradnji.
Ulaganje u infrastrukturu je prioritet i uz otvaranje novih industrijskih radnih
mjesta čini okosnicu razvojne strategije.
Potrebno je što prije temeljito preispitati rentabilnost i ekonomičnost eksploatacije
postojećih prirodnih izvora (boksit, ugljen, kamen). Prirodni resurs minerala na
području Općine mogu osigurati dugogodišnju eksploataciju, industrijsku preradu i
zaposlenost.
Korištenje voda rijeke Krke mora biti u skladu sa principima zaštite i korištenja
NP. Program razvitka, uređenja i korištenja NP "Krka" ali i drugih atraktivnih
lokaliteta treba biti u funkciji razvitka turizma šireg područja.
Posebno je važna valorizacija poljoprivrede koja ima značajnu ulogu u daljnjem
razvoju jer su potencijalne mogućnosti poljoprivrede obzirom na klimatske i pedološke
predispozicije značajne ali zahtjevaju primjenu agromelioracijskih mjera.
Za sva naselja Općine karakteristično je dvojno domaćinstvo koje se izgrađuje
osloncem na kombinaciju industrija/poljoprivreda ili usluge/poljoprivreda. Prostorni
izraz te strukture je tendencija k periferiji te izgradnja individualne kuće s okućnicom.
Nema posebnog razloga da se ta struktura planski ne legitimira, osim u najužem
centralnom području lokalnog središta.
Mali proizvodni pogoni su pogoni za preobrazbu. Oni ne zahtjevaju velika
početna ulaganja, ekologijski ne opterećuju ambijent a ni zahtjevane koncentracije
radne snage ne nadmašuju mogućnost lokalne ponude. Posebna je povoljna okolnost
što mali pogoni mogu nastati kao izraz privrednog samoorganiziranja lokalnog
stanovništva.
Grad Drniš kao gradsko središte te kao drugi grad u Županiji šibenskoj treba
razvijati kao gradsko središte s upravnim funkcijama kao i mogućnošću razvitka
radnih i uslužnih funkcija. Tu se predviđa razvijanje središnjih funkcija vezanih za
ulogu središta Grada iz domene uprave, obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne
zaštite ali i raznih financijskih, trgovinskih, obrtničkih i drugih institucija.

5. ANALIZA POSTOJEĆE PROSTORNE PLANSKE DOKUMENTACIJE
5.1. PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
Prostorni plan bivše Općine Drniš
Područje Grada Drniša pokriveno je Prostornim planom bivše Općine Drniš koji
je na snazi od 1978. godine s izmjenama i dopunama od 1984. godine, te je taj plan
zamjenjivao sve druge prostorno-planske dokumente.
Prostorni plan bivše Općine Drniš, Izmjene i dopune koji je izrađen 1989. godine,
dokument je koji bi na određeni način popunio prazninu i nedostatak. Nije usvojen,

Broj 6 - Strana 12

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Petak, 18. srpnja 1997.

bio je u postupku donošenja u trenutku izbijanja rata. U okviru tog plana izrađene su nove
granice građevinskog područja koje su i usvojene:
Badanj, Karalić, Ključ, Siverić, Širitovci, Tepljuh, Trbounje, Velušić, Drniš - "Službeni vjesnik
općina Drniš, Knin i Šibenik", brj 4/88).
Kričke, Pokrovnik, Radonić, Sedramić, Žitnić - "Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i
Šibenik", broj 11/88.
Bioćić, Bogatić Miljevački, Brištani, Drinovci, Kanjani, Kadina glavica, Kaoćine, Lišnjak,
Miočić, Nos Kalik, Parčić, Štikovo - "Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 1/
90.
Pakovo selo - "Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 15/88.
Elaborat PPO, izmjene i dopune i svi separatni dijelovi tog elaborata trebaju i dalje
poslužiti kao osnovica za izradu prostorno-planskih dokumenata, uz uvažavanje nove situacije
naročito u pogledu nove teritorijalno-političke podjele.
Osnova korištenja i zaštite prostora
Temeljem Uredbe o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike
Hrvatske ("Narodne novine", broj 44/92, 77/72) Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, bivše
Općine Drniš i Urbanistički institut Hrvatske - Zagreb sklopili su ugovor o izradi Osnova
korištenja i zaštite prostora, te Odluke o prostornom uređenju bivše Općine Drniš, osnova
korištenja i zaštite prostora izrađena je u svibnju 1993. godine. Provedena je javna rasprava po
jedinicama lokalne samouprave ali postupak donošenja Odluke o prostornom uređenju Općine
nije okončan. Bez obzira na naprijed navedeno, Osnova korištenja i zaštita prostora je važan
dokument koji treba poslužiti svim jedinicama lokalne samouprave kao podloga za izradu
dokumenata prostornog uređenja.
Generalni urbanistički plan
Generalni urbanistički plan Grada Drniša izradio je "Plan" Zagreb 1986. godine. I prije
izbijanja domovinskog rata ukazala se potreba za izradom novog GUP-a. Kroz analizu stanja
u prostoru Grada i novih gospodarskih i društvenih odnosa potrebno je preispitati granice
obuhvata GUP-a, te temeljem njega izrada novih provedbenih odredbi kao i izrada urbanističkih,
odnosno sanacionih planova za određene zone poglavito za staru gradsku jezgru.
Provedbeni urbanistički planovi
PUP novog centra Drniša - 1983. godine
Izmjene i dopune 1989. godine
PUP obuhvaća središnji dio grada u površini od 18 ha. Preispitati obuhvat tog PUP-a te u
duhu novih gospodarskih i društvenih odnosa istražiti mogućnost izrade planova u kategoriji
drugi prostorni planovi.
PUP Hladnjača - izradio je Urbanistički institut Hrvatske 1990. godine i odnosi se na
proširenje postojećih kapaciteta.
PUP Građa - izradio je Urbanistički institut Hrvatske 1990. godine za proširenje postojećih
kapaciteta Građe-Solin u industrijskoj zoni.
Prostorni plan Nacionalnog parka "Krka"
Nacionalni park "Krka" dijelom obuhvaća prostor Grada Drniša. PPNP "Krka" je jedini noviji
prostorno planerski dokument po kojem i dalje treba postupati.
Projekti infrastrukture
1. Vodoopskrbni sustav "Čikola"
Vodoopskrbni sustav "Čikola" - izvedbenu dokumentaciju izradila je 1990. godine Hrvatska
vodoprivreda. Za opskrbu naselja na području Petrova polja u gradnji je bio novi vodovod sa
zahvatom na izvoru Čikole.
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2. Idejno rješenje prečišćavanja otpadnih voda
Investicijom "Zaštita voda rijeke Krke" bilo je osigurano od E E Z oko 20 mil. DEM
namjenskih sredstava da se riješi problem otpadnih voda Grada Drniša.
Studije i ostala istraživanja
1. Deponij otpadnih tvari - Geološki istražni radovi za izbor lokacije izradio je Institut za
geološka istraživanja, studeni 1989. godine.
Na području Grada Drniša predložene su tri lokacije: Lišnjak-Čuline, Miočić, Miočić-Parćić.
Potrebno nastaviti radove za izbor lokacije za deponij komunalnog otpada.
2. "Drniš, obnova i razvoj" Unešić/Zagreb 1992. godine izradio je stručni tim za izradu
okvirnog programa obnove i sanacije posljedica ratnog razaranja te programa gospodarskog
razvoja Općine Drniš. Pregledno prikazuje sređene i prihvaćene programe i projekte obnove i
razvitka Općine Drniš od poljodjelstva, prometa, turizma, energetike, rudarstva i školstva.
3. Studija potencijalnosti mineralnih sirovina područja Drniša. Program obnove rudarske
djelatnosti na području Općine. Rudno bogatstvo šireg prostora Drniša. Predhodno izvješće o
mineralnim sirovinama drniškog područja, Prijedlog aktiviranja rudarske djelatnosti u području
Drniša i prijedlog zapošljavanja raspoloživih kadrova i potrebne opreme u eksploataciji
mineralnih sirovina neposredno po povratku u Drniš izradio je Josip Jurić, dipl. ing. geol.,
stručni suradnik za poslove rudarstva Općine Oklaj. Navedene materijale treba koristiti kao
osnovicu za različite gospodarske programe na kojima se mogu temeljiti razni proizvodni
kapaciteti za dugogodišnju rudarsku ekspoloataciju i industrijsku preradu.
4. Projekt povratka stanovništva
Izradio Stručni tim za izradu okvirnog programa obnove (sanacije) posljedica ratnog
razaranja te programa gospodarskog razvoja Općine Drniš, ožujak 1992. godine. Elaborat sa
svim separativnim djelovima iz područja poljodjelstva, turizma, prometa, mineralnih i ener
getskih resursa, trgovinske djelatnosti, zdravstvene zaštite trebaju poslužiti u prelaznom periodu
povratka pučanstva kao i osnovica budućem razvoju.
Planovi u izradi
PUP - Balek. Odluka o izradi PUP-a dijela zone V-B (Balek) "Službeni vjesnik općina Drniš,
Knin i Šibenik" 1/90).
Plan nije donesen iako je prijedlog PUP-a izrađen prije rata. Plan je potrebno kritički
analizirati te potom donijeti odluku o završetku ili izradi novog dokumenta.
PUP male privrede - Odluka o izradi PUP-a lokacija za malu privredu "Službeni vjesnik
općina Drniš, Knin i Šibenik" broj 7/89. S obzirom da se ukazala potreba za više lokacija za
male proizvodne pogone u industrijskoj zoni Drniša, pristupilo se izradi tog plana ali on nije
donesen. Kroz izradu Detaljnog plana industrijske zone Grada Drniša treba riješiti lokacije za
malu privredu.

3.2. ZAŠTITA VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA
Temeljem važećeg Prostornog plana Općine Drniš, Prostornog plana NP "Krka" i Generalnog
plana Grada Drniša vođena je zaštita prostora kako na osnovu utvrđenih granica građevinskog
područja tako i na planiranim infrastrukturnim koridorima.
Učinjeni su napori za rješavanje problema deponiranja otpada na području cjele bivše
Općine Drniš kao i problema otpadnih voda Grada Drniša. Te aktivnosti treba nastaviti do
konačnog rješenja.
Građevinska područja za sva naselja u Gradu skromnije su utvrđena i to predstavlja
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prepreku zadovoljavanju prirodnih potreba naselja kako u smislu demografske tako i gos
podarske obnove te ih u tom smislu revidirati.
Za prostor Grada Drniša možemo, osim za Čikolu nizvodno od Drniša, reci da je sačuvan
i predstavlja dobru osnovu budućem razvitku što se može pripisati ne nekoj izrazitoj brizi za
prostor, već jednostavno zapostavljanja ovog prostora u prošlosti.
Činjenicu da su na području Grada Drniša velika ležišta minerala treba
respektirati i
iskoristiti u pozitivnom smislu, ali i istovremeno ne upasti u pogreške koje su do
sada
načinjene. Za eksploataciju minerala do sada nikad nisu rađene studije o utjecaju na okolinu
kao ni projekti sanacije, o čemu u ubuduće treba voditi računa, jer prostor kao potrošnu
kategoriju s jedne strane i resurse s druge treba izrazito pažljivo i odgovorno koristiti i trošiti.
Područje NP "Krka" kao i sanitarne zone zaštite za zahvat vode treba pažljivo analizirati i
utvrditi koji su to sadržaji i aktivnosti koje su kompatibilne i mogu istovremeno egzistirati na
ovom području.
Problem deponiranja otpadnog građevinskog materijala koji će nastati raščišćavanjem ruševina
treba riješiti istraživanjem područja iskopa boksitnih sirovina koji bi se, ako zadovoljavaju
ostalim parametrima (prvenstveno nepropusnosti tla, odnosno sanacije jama u tom smislu)
mogli koristiti kao deponije. Posebna pogodnost je i jalovina koja bi se koristila kao prekrivno
sredstvo. Problem odlaganja agresivnih otpadnih tvari treba riješiti na razini Dalmacije iznalaženjem
pogodnih lokacija.
Generalni urbanistički plan grada Drniša nije adekvatno riješio zaštitu poljoprivrednog
zemljišta, te kroz izradu prostornog plana uređenja to treba riješiti.

4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Analizirajući mjere koje su provođene posljednjih godina dolazi se do zaključka da se
potrebne mjere za unapređenje stanja u prostoru nisu u cijelosti provodila to se naročito
odnosi na slijedeće:
- Građevinska područja za sva naselja su skromno utvrđena
- Zemljišta nisu komunalno opremana niti najminimalnijom komunalnom infrastrukturom
- Studije o utjecaju na okolinu kao i projekti sanacije za eksploataciju mineralnih sirovina
nisu izrađivane
- Problem deponiranja komunalnog otpada nije okončan
- Problem otpadnih voda grada Drniša i industrijskih zagađivača nije riješen

Analizirajući provedbu dokumenata prostornog uređenja daju se slijedeće preporuke:
PROSTORNI PLAN BIVŠE OPĆINE DRNIŠ
Plan se ocjenjuje kao dijelom primjenjiv ali nedostatan za potrebe Grada Drniša. Postojeći
plan bi trebalo nadopuniti u Skladu s navedenim potrebama te revidirati građevinska područja
kao i utvrditi poslovno-proizvodne zone koje se ocjenjuju realne za realizaciju u narednom
dvogodišnjem razdoblju.
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA DRNIŠA
Plan se ocjenjuje kao djelom primjenljiv, ali nedostatan za potrebe drugog grada u Županiji
šibenskoj. Postojeći plan bi trebalo dopuniti u skladu s navedenim potrebama, a poglavito u
smislu obnove stare gradske jezgre, zaštita poljoprivrednog zemljišta, kulturne i prirodne
baštine.
PROVEDBENI URBANISTIČKI PLANOVI
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Potrebno je pristupiti pripremama za izradu detaljnih planova uređenja za poslovno proiz
vodne zone u naseljima Pakovo Selo, Miljevci, Siverić i industrijskoj zoni Drniša kao i za zone
stambene izgradnje u Dadića ogradi.
Na osnovu iznesenog treba pristupiti izradi izmjena i dopuna PP bivše općine Drniš, te na
taj način stvoriti preduvjete za izradu prostornog plana Grada.
Naročitu pažnju i dalje treba posvetiti zaštiti poljoprivrednog zemljišta, prirodne i kulturne
baštine i vodozaštitnog područja, te u tom smislu analizirati i istražiti:
- Prometnu infrastrukturu (povezivanje grada s ostalim dijelovima Županije - modernizacija
ceste Šibenik - Drniš, unutrašnjosti Republike Hrvatske kao i vezu s morem, te nastaviti
radove na izgradnji aerodroma Pokrovnik).
- Elektroopskrbu - izgradnja TS 110/30/10 kV Drniš
- Program i analizu korištenja i mogućnosti poljoprivrede
- Utvrditi zone, sadržaje i prioritete od interesa za Općinu s naglaskom na poslovnoproizvodne zone
- Program i analizu korištenja i mogućnosti eksploatacije mineralnih sirovina
- Analizu mogućnosti uključivanja u širu turističku ponudu Županije šibenske

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94) i
članka 53. Statuta Grada Drniša, Gradsko vijeće, na 10. sjednici, od 13. 12. 1995. godine,
donosi
PROGRAM MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU GRADA DRNIŠA
Na osnovu Izvješća o stanju u prostoru za područje Grada Drniša te nakon provedenih
analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, vrednovanja koncepcijskih postavki
prostornih planova te donošenja ocjena o nedostacima dokumentacije prostornog uređenja,
ocjenjuje se potrebnim u slijedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje
slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru:
1. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA
Izrada Prostornog plana uređenja Grada propisana je Zakonom o prostornom uređenju.
Ocjenjuje se potrebnim izrada tog osnovnog dokumenta za uređenje cjelokupnog prostora
jedinice lokalne samouprave s obzirom da je Prostorni plan bivše Općine Drniš ocijenjen kao
prihvatljiv (na snazi do 1999. godine, prema odredbama zakona o prostornom uređenju), ali
nedostatan. Prostorni plan bi se trebao izrađivati istovremeno s izradom Izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine Drniš (OPP) i biti detaljnija razrada osnovne koncepcije razvitka u
prostoru uz uvažavanje potreba Grada Drniša.
Pristupanje izradi Prostornog plana uređenja Grada ocjenjuje se kao prioritet.
1.2. GENERALNI PLAN UREĐENJA
Generalni plan uređenja temeljem Zakona o prostornom uređenju donosi se za naselja
preko 10.000 stanovnika, obzirom da je grad Drniš drugi grad u Županiji šibenskoj kao i Grad
značajan kulturno-povijesnih vrijednosti, ocjenjuje se potrebnim izrada tog dokumenta za
uređenje cjelokupnog prostora samog gradskog središta Drniša tim više što će se u budućnosti
interes za gradnjom u samom Gradu Drnišu pojačati te je potrebno utvrditi načine i
modalitete obnove i izgradnje u prostornom i zaštitarskom smislu. Poseban problem predstavlja
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činjenica da je gradsko središte Drniša pretrpjelo velika oštećenja. Svako ponuđeno rješenje
sanacije i obnove mora biti usmjereno ka očuvanju identiteta naselja što bi značilo da bi
dosadašnju izgradnju svakako trebalo rekonstruirati.
Pristupanje izradi Generalnog plana uređenja Grada Drniša ocjenjuje se kao prioritet.
1.3. PROSTORNI PLAN UREĐENJA NASELJA
Prostorni plan uređenja naselja Siverić
Potrebno je pristupiti izradi prostornog plana uređenja naselja Siverić, jer sve ukazuje da će
se u budućnosti interes za gradom na ovom području pojačati te je potrebno utvrditi načine
i modalitete izgradnje u prostornom i zaštitarskom smislu.
Izrada Prostornog plana uređenja naselja ne ocjenjuje se kao jedan od prioriteta prostornog
uređenja.
1.4. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA
Nakon što se kroz izradu Izmjena i dopuna prostornog plana bivše Općine Drniš, Gene
ralnog plana uređenja Grada Drniša utvrde poslovno-proizvodne zone, zone stambene izgradnje
te zone od interesa za Općinu potrebno je za te zone prići izradi detaljnih planova uređenja.
Izrada Detaljnog plana uređenja poslovno-proizvodne zone u naselju Pakovo Selo i Miljevci,
kao i izrada detaljnog plana uređenja stambene zone u Dadića ogradi, ocjenjuju se kao
prioritet.
1.5. DRUGI PROSTORNI PLANOVI
U svrhu obnove stare gradske jezgre kao i kulturno-povijesnih objekata predlaže se izrada
detaljnog izvedbenog načina planiranja a u svrhu zadržavanja identiteta grada Drniša (urbanističkoarhitektonsko idejna rješenja).
U svrhu izgradnje poslovno-proizvodnih objekata u industrijskoj zoni u Drnišu predlaže se
izrada regulacijskog plana kao i izrada regulacijskog plana za stambenu zonu u Dadića ogradi.
1.6. DONOŠENJE PUP-a BALEK
Nakon provedene analize Prijedloga PUP-a potrebno je provesti postupak donošenja plana
prema ovom Programu.
1.7. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNIH PLANOVA
1.7.1. PROSTORNI PLAN BIVŠE OPĆINE DRNIŠ
Prostorni plan bivše Općine Drniš na snazi je do 1999. godine. Ocjenjuje se potrebnim
pristupiti izradi izmjena i dopuna ovog planskog dokumenta prije svega zbog revizije građevinskog
područja, utvrđivanja kriterija i smjernica za izgradnju izvan građevinskog područja kao i
odredaba za provođenje prostornog plana.
Izmjene i dopune Prostornog plana bivše Općine Drniš ocjenjuje se kao prioritet za
stvaranje preduvjeta za pristupanje izradi Prostornog plana uređenja Grada Drniša.
1.8. IZRADA DRUGIH PROSTORNIH PLANOVA I OSTALIH DOKUMENATA
PROSTORNOG UREĐENJA
U cilju što ravnomjernijeg gospodarskog razvitka na području Grada potrebno je izraditi:
- Program gospodarskog razvitka
- Program razvitka poljoprivrede
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- Program razvitka turizma
1.9. SADRŽAJ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
- Detaljni sadržaj dokumenata prostornog uređenja čija izrada je propisana u zakonu o
prostornom uređenju, odredit će se Pravilnik o sadržaju, obveznim prostornim pokazateljima i
standardima, te mjerilima kartografskih prikaza prostornih planova, koji će donijeti Ministar
prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, a na osnovi članka 31. stavak 2. Zakona.
Međutim, vrsta, sadržaj i način donošenja "drugih prostornih planova" i "drugih dokume
nata prostornog uređenja", utvrđuje se planovima šireg područja, odnosno ovim Programom
mjera (članak 29. Zakona o prostornom uređenju).
1.10. STRUČNE PODLOGE ZA LOKACIJSKE DOZVOLE
Za složenije pojedinačne stambene, stambeno-poslovne, poslovne, infrastrukturne i druge gra
đevine koje se nalaze unutar građevinskih područja a nisu obuhvaćeni detaljnim planovima
uređenja, odnosno regulacijskim planovima potrebno je izrađivati Stručne podloge za lokacijske dozvole. Stručne podloge donosi Poglavarstvo Grada Drniša.
1.11. GEODETSKO KATASTARSKE PODLOGE
Za izradu dokumenata potrebno je pripremiti geodetske podloge. Područje grada Drniša je
osnovnom državnom kartom M 1 : 5 000 za koje su aerofotogeometrijska snimanja vršena u
periodu 1982.-1986. 1986. godine koje su korištene i pri izradi građevinskih područja.

2. NAČIN DONOŠENJA I PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
Načini
prostora,
provoditi
rasprave,

i prava sudjelovanja stanovnika u uređenju prostora Grada, odnosno planiranja
Zakonom o prostornom uređenju nije regulirano, nego se samo određuje da će se
putem javnih rasprava i uvida. Definiranje načina provođenje javnog uvida i javne
te prava i obveza subjekata ostavljeno je jedinicama lokalne samouprave.

2.1. OSNIVANJE GRADSKOG SAVJETA ZA PROSTORNO UREĐENJE
U svrhu što kvalitetnijeg rješavanja prostornog uređenja, kao i što kvalitetnijeg sudjelovanja
svih korisnika prostora u kreiranju i provođenju prostorne politike, predlaže se konstituiranje
gradskog savjeta za prostorno uređenje.
U Gradski savjet trebaju ući stručni, znanstvenici, politički, javni i drugi djelatnici s
cjelokupnog područja Grada. Savjet osniva Gradsko Poglavarstvo.
Osnovna funkcija Savjeta je davanja mišljenja, prijedloga te ocjena prijedloga dokumenata
prostornoga uređenja i drugih dokumenata određenih Zakonom o prostornom uređenju kao i
ostalih aktivnosti koje se provode u svrhu što kvalitetnijeg i svrsishodnijeg prostornog
uređenja.
2.2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA ZA KOJE SE PROVODI JAVNA
RASPRAVA
Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" 30/94) obvezatno je provođenje javne
rasprave za Prostorni plan uređenja Grada. Generalni plan uređenja i Prostorni plan bivše
općine Drniš, za Detaljne planove uređenja provedba javne rasprave po zakonu o prostornom
uređenju nije obvezna. Programom mjera je predviđena slijedeća procedura:
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Postupak provođenja javne rasprave i javnog uvida, kao i prava i obveze učesnika treba
definirati Odlukom koja se temelji na Statutu Grada. Potrebno je provesti slijedeće aktivnosti:
Prethodna stručna rasprava:
Provodi se nakon dovršetka izrade dokumenata, a unutar Upravnog odjela i Gradskog
savjeta za prostorno uređenje i Županijskog ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne
poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, kako bi se ocijenio Prijedlog dokumenta i eventualno
doradio prije davanja u daljnju proceduru.
Javna rasprava i javni uvid:
Provode se obvezno za sve dokumente za koje je to predviđeno zakonom. Prostorni plan
bivše Općine Drniš, Prostorni plan uređenja Grada i Generalni plan uređenja u trajanju do
30 dana, a za Detaljne planove uređenja i druge planove i dokumente nižeg ranga, ukoliko
se to pokaže opravdanim, u trajanju od 15 dana.
Javnost se obavještava putem sredstva javnog informiranja, a kada je to moguće direktno,
zainteresiranima je potrebno dostaviti obavijest s naznakom trajanja, mjesta javnog uvida, te
vremena i mjesta održavanja stručnih rasprava, kao i stručnih službi kojima se može obratiti
za pomoć i tumačenje..
Nakon provođenja javnog uvida i javne rasprave, stručne službe koje ju provode dužne su
izraditi Izvješće o održanoj javnoj raspravi, a u suradnji sa izrađivačem, Upravnim odjelom
Grada te Gradskim savjetom za prostorno uređenje.
Izvješće treba obuhvatiti sve primjedbe i prijedloge, njihovu obradu, određenje izrađivača o
primjedbama i prijedlozima te njihovu eventualnu odredbu o prijedlogu plana.
Davatelje primjedbi i prijedloga obvezno je pismenim putem obavijestiti o usvajanju ili
odbacivanju prijedloga.

3. ORGANIZACIJSKE I DRUGE MJERE ZA SREĐIVANJE STANJA U PROSTORU
3.1. MJERE ZA PROVOĐENJE USVOJENIH DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA
Da bi se zadovoljila kontinuirana potreba za građevinskim zemljištem, Fond za komunalno
gospodarstvo odnosno njegov slijednik trebao bi vršiti pripremu i uređenje građevinskog
zemljišta čiji je vlasnik Grad (aktivnosti koje nisu provedene ili su bile u malom obimu).
Daljnji postupak je prodaja građevinskog zemljišta putem natječaja radi izgradnje individu
alnih stambenih objekata, te objekata gospodarstva. Prema zakonskoj regulativi otkupljivati
građevinska zemljišta po tržišnim cijenama na prostorima koji su obuhvaćeni detaljnim
planovima uređenja (posebno se odnosi na Industrijsku zonu) zemljišta komunalno uređivati i
otvarati natječajne postupke za dodjelu tog zemljišta da se stvore prostorne pretpostavke za
oživljavanje i izgradnje novih objekata proizvodnih djelatnosti, prerađivačkih i ostalih što će
odrediti samo tržište kapitala.
3.2. MJERE ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
3.2.1. Priprema zemljišta za izgradnju
Za zemljište koje se planira urediti treba izraditi detaljne planove uređenja kao prvi korak
pripreme za njegovo uređenje. Obzirom na rok od dvije godine potrebno je napraviti plan
uređenja građevinskog zemljišta za privođenje planiranoj namjeni.
3.2.2. Potreba uređenja zemljišta
U komunalno opremanje građevinskog zemljišta potrebno je uključiti:
Komunalno opremanje građevinskog zemljišta vršit će se po fazama kako slijedi:
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Prethodni radovi (ishođenje lokacijske dozvole: izrada projektne dokumentacije za dobivanje
građevinske dozvole te ishođenje građevinske dozvole): utvrđivanje cijene komunalnog opre
manja zemljišta na temelju troškovnika; utvrđivanje prioriteta faza izvođenja: utvrđivanje izvora
financiranja; utvrđivanje najpovoljnijeg izvoditelja radova na temelju ponuda; izvođenje radova:
ishođenje uporabne dozvole po dijelovima građevine (faznosti) te prodaja građevinskog zemljišta.
a) Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dijelu zemljišta koje se bez dodatnih ulaganja
mogu privesti namjeni trebalo bi započeti po usvajanju programa mjera.
b) Izrada izvedbene dokumentacije za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture trebala bi
započeti po usvajanju Prostornog plana uređenja Grada.
c) Natječajni postupci za prodaju građevinskog zemljišta mogu započeti nakon realizacije
točke a).
d) Daljnje aktivnosti glede otkupa zemljišta i daljnje izgradnje komunalne infrastrukture i
davanje zemljišta na natječaj ostvaruje se nakon realizacije točke b).
3.3. IZGRADNJA KOMUNALNIH UREĐAJA ZAJEDNIČKE POTROŠNJE
U cilju što kvalitetnijeg rješavanja komunalnih problema potrebno je izraditi:
- Program odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- Program opskrbe pitkom vodom i razvitka razvodne mreže po naseljima
- Program rekonstrukcije niskonaponske mreže
- Program rekonstrukcije, modernizacije i održavanja nerazvrstanih cesta
- Program razvitka telefonije
- Plan uređenja groblja
- Plan uređenja tržnice
- Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava
3.4. OSTALE MJERE I AKTIVNOSTI
3.4.1. Studije i istraživanja (Iniciranje izrade)
- Studije o podobnosti lokacija za deponiju komunalnog i građevinskog materijala
S obzirom da se očekuje veća količina građevinskog materijala koja će nastati raščišćavanjem
ruševina, potrebno je istražiti koje su lokacije podobne za njegovo deponiranje. Predlaže se
ovaj postupak obaviti zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave na području bivše
Općine Drniš, a eventualno za cijelu Županiju.
- Studija prostornih mogućnosti i podobnosti lokacija u cilju uključivanja u širu turističku
ponudu Županije šibenske
- Utvrđivanje zona od posebnog interesa za Grad u cilju zaštite prostora
3.4.2. Odluka o financiranju komunalne i prometne infrastrukture
Za izgradnju građevina u zoni užeg gradskog središta, Gradsko vijeće bi trebalo donijeti
posebnu odluku o obvezi investitora za financiranje izgradnju komunalne i prometne infrastruk
ture te urbane opreme u tom području, koje će se plaćati prilikom ishođenja građevinske
dozvole. Grad će izdvajati također sredstva za uređenje zone užeg središta u dvostrukom
iznosu od onoga koje treba izdvojiti investitor.
3.4.3. Izrada prostorne evidencije nekretnina
Grad raspolaže odnosno raspolagat će nakon završene aukcije s određenim brojem nekret
nina. S toga je potrebno napraviti prostornu evidenciju svih nekretnina na svim pokazateljima
i elementima za utvrđivanje vrijednosti i namjene kako bi bila izvršena adekvatna priprema za
prodaju istih ili zamjenskih gradilišta. Sredstva od prodaje nekretnina upotrijebila bi se za
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izgradnju komunalne infrastrukture i otkup građevinskog zemljišta te izvođenje radova koji su
u interesu Grada.
Na temelju prostorne evidencije nekretnina po utvrđivanju njihove vrijednosti potrebno je
napraviti program korištenja nekretnina i program otkupa građevinskog zemljišta neophodnog
za provođenje i realizaciju prostornih planova.
3.4.4. Otkup poljoprivrednog zemljišta
Sve poljoprivredno zemljište koje je bilo u korisništvu bivše općine pripalo je državi te ona
i raspolaže sa njim. Grad bi trebao utvrditi način otkupa poljoprivrednog zemljišta u površini
koju je potrebno zasebno utvrditi i predložiti. Fond poljoprivrednog zemljišta koristio bi se kao
zamjensko zemljište za građane vlasnike zemljišta koji bi to tražili umjesto novčane isplate kod
privođenja namjeni poljoprivrednih površina unutar prostornih planova.
3.4.5. Problem sukcesije
Sukcesiju između novonastalih jedinica lokalne samouprave i uprave potrebno je izvršiti u što
moguće kraćem roku. Neriješena sukcesija koči gospodarski razvoj svih novonastalih jedinica
lokalne uprave i samouprave. Do konačnog određivanja novog titulara vlasništva, onemogućen
je sam promet nekretninama.
Klasa: 350-01/95-01/5
Ur.br.: 2182-06-95-01
Drniš, 13. prosinca 1995.
GRADSKO VIJEĆE GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ivica Pamuković, v.r.

____________________
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da Šibenika, a te aktivnosti će se financirati iz
sredstava Proračuna Grada Šibenika, u okviru
raspoloživih sredstava, u ukupnom iznosu od
700.000,00 kuna.
II. OBLICI POMOĆI

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibe
nika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske župa
nije", broj 4/94), Gradsko vijeće Grada Šibe
nika, na 2. sjednici, od 11. lipnja 1997. god
ine, donosi
PROGRAM
pomoći najugroženijim žiteljima Grada Šibe
nika
I. UVODNI DIO
Grad Šibenik u 1997. godini osigurati će
posebnu pomoć najugroženijim žiteljima Gra

1. POMOĆ OBITELJIMA SOCIJALNO
UGROŽENIH INVALIDA DOMOVINSKOG
RATA
Program ima za cilj pomoći obiteljima koje
se, uz spoznaje o drugim izvorima pomoći,
ipak nalaze u poziciji socijalno ugroženih.
METODOLOGIJA:
HVIDR-a (Podružnica Šibenik) izraditi će
popis korisnika uz pojedinačna obrazloženja,
dostaviti Upravom odjelu za društvene djelat
nosti Grada Šibenika na uvid, te potom reali
zirati program uz tromjesečno izvješće.

Petak, 18. srpnja 1997.
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FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program
70.000,00 kn.
TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.
2. POMOĆ OBITELJIMA PALIH
BRANITELJA U DOMOVINSKOM
RATU
Program ima za cilj pomoći obiteljima pogi
nulih branitelja koje se, uz spoznaje o drugim
izvorima pomoći, ipak nalaze u poziciji soci
jalno ugroženih.
METODOLOGIJA:
HVIDR-a (Podružnica Šibenik) izradit će po
pis korisnika uz pojedinačna obrazloženja,
dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelat
nosti Grada Šibenika na uvid, te potom rea
lizirati program uz tromjesečno izvješće.
FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit
70.000,00 kn.

će za

ovaj

program

TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.

3. POMOĆ U KUĆI ODRASLIM I
STARIJIM OSOBAMA ("TREĆA
ŽIVOTNA D O B " )
Program ima za cilj pomoći osobama nes
posobnim za samostalni život, a u njihovim
stanovima. Uvjet je da osoba nije sposobna
samostalno se brinuti o sebi i da nema mo
gućnosti primati pomoć nekog od članova obi
telji (bračni drug, djeca, ...).
METODOLOGIJA:
Specijalizirana ustanova - UDRUGA "FA
UST VRANČIĆ" izradit će popis korisnika
sa pojedinačnim obrazloženjima, dostaviti Up
ravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada
Šibenika na uvid, te potom realizirati program
uz tromjesečno izvješće.
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4. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM
OBITELJIMA SA TROJE I VIŠE DJECE
PRIORITET:
Spomenute obitelji koje uz to imaju samo
jednog zaposlenog ili su podstanari.
METODOLOGIJA:
Specijalizirana ustanova
UDRUGA
" FAUST VRANČIĆ" izradit će popis koris
nika sa pojedinačnim obrazloženjima, dostaviti
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada
Šibenika na uvid, te potom realizirati program
uz tromjesečno izvješće.
FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program
90.000,00 kn.
TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.

5. POMOĆ OBITELJIMA S DJECOM KOJA
IMAJU TEŠKOĆE U RAZVOJU
Program ima za cilj pomoći obiteljima čiji
najmlađi članovi nisu u stanju zadovoljavati
psihološko-socijalne potrebe, a dijelom su i
rezultat obiteljskih socijalnih prilika.
PRIORITETI:
Obitelji sa spomenutom djecom, a bez os
novnih sredstava za život, zanemarene i
odbačene mlađe osobe, obitelj sa izraženim
teškoćama u funkcioniranju.
METODOLOGIJA:
Specijalizirana ustanova - UDRUGA "FA
UST VRANČIĆ" u suradnji s Centrom za
socijalni rad - izradit će popis korisnika sa
pojedinačnim obrazloženjima, dostaviti Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Šibeni
ka na uvid, te potom realizirati program uz
tromjesečno izvješće.
FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program
90.000,00 kn.

FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program
90.000,00 kn.

TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.

TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.

6. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM
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UMIROVLJENICIMA GRADA ŠIBENIKA
Program ima za cilj pomoći umirovljenicima
najtežeg materijalnog položaja.
METODOLOGIJA:
Specijalizirana ustanova (Matica umirovljenika
RH-Gradska organizacija Šibenik) izradit će
popis korisnika sa pojedinačnim obrazloženjima,
dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelat
nosti Grada Šibenika na uvid, te potom real
izirati program.
FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program
80.000,00 kn.
TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.

7. POMOĆ U REALIZACIJI PUČKE
KUHINJE "CARITAS"
METODOLOGIJA:
Specijalizrana humanitarna organizacija nas
tavit će realizaciju programa uz tromjesečno
izvješće.
FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program
150.000,00 kn.
TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.

vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 550-01/97-01/1
URBROJ: 2182/01-97-2
Šibenik, 11. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. socioog, v.r.

____________________
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibe
nika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske župa
nije", broj 4/94) i članka 6. i 31. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/
94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 2.
sjednici, od 11. lipnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJA
o dopuni Rješenja o imenovanjima Odbora
za izbor i imenovanja
Rješenje o imenovanju Odbora za
imenovanja - Klasa: 119-02/97-01/5,
2182/01-97-2, od 21. svibnja 1997.
dopunjuje se na način da se za članove
imenuju i:

Klasa: 119-01/97-01/13
Urbroj: 2182/01-97-1
Šibenik, 11. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

FINANCIRANJE:
Grad Šibenik izdvojit će za ovaj program
60.000,00 kn.

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

TRAJANJE: Tijekom 1997. godine.

III. ZAVRŠNI DIO
Ovaj Program objaviti će se u "Službenom

izbor i
Urbroj:
godine,
Odbora

1. Ljubica Pravdić i
2. Ante Lučev.

8. INTERVENTNE SITUACIJE
Cilj programa je pomoći sugrađanima (uz
predočenje dokaza) koji se nađu u trenutnim
teškoćama zbog bolesti, potrebnog odlaska na
liječenje, nesreće i sličnih situacija.

Petak, 18. srpnja 1997.

____________________
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibe-

Petak, 18. srpnja 1997.
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nika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske župa
nije", broj 4/94) i članka 32. Poslovnika Grad
skog vijeće Grada Šibenika ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 10/94), Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 2. sjednici, od 11.
lipnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJA
o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za
statutarno-pravna pitanja

4. Ivana Parat,
5. Boško Jurišić,
6. Ozren Slavica,
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za člana
za člana
za člana

Jedan član Odbora imenovati će se naknad
no.
Klasa: 119-02/97-01/18
Urbroj: 2182/01-97-1
Šibenik, 11. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

Rješenje o imenovanju Odbora za statutar
no-pravna pitanja - Klasa: 119-02/97-01/1, Urbroj: 2182/01-97-1, od 21. svibnja 1997. god
ine, dopunjuje se na način da se za članove
Odbora imenuju i:

PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

1. Ljubica Pravdić i
2. Milan Arnautović.
Klasa: 119-01/97-01/14
Ur.broj: 2182/01-97-1
Šibenik, 11. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibe
nika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske župa
nije", broj 4/94) i članka 35. Poslovnika Grad
skog vijeća Grada Šibenika ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 10/94), Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 2. sjednici, od 11.
lipnja 1997. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju odbora za

15

nazive ulica i trgova

Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibe
nika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske žup
anije" broj 4/94) i članka 36. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/
94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 2.
sjednici, od 11. lipnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za priznanja
U Odbor za priznanja imenuju se:
1. Nikola Rak,
za predsjednika
2. Jakov Terzanović, za člana
3. Božidar Čatlak, za člana

U Odbor za nazive ulica i trgova imenuju
se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivica Poljičak,
za
Josip Grubišić,
za
Neda Klarić,
za
Zoran Sekso,
za
Darko Skračić,
za
Boško Jurišić,
za
Jadranka Giljanović

predsjednika
člana
člana
člana
člana
člana
Perak, za člana

Klasa: 119-02/97-01/17
Urbroj: 2182/01-97-1
Šibenik, 11. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
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PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

Petak, 18. srpnja 1997.

Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/
94), Gradsko vijeće Grada Šibenika ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/
94), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 2.
sjednici, od 11. lipnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
imenovanju Odbora
za prigovore i pritužbe

17
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibe
nika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske župa
nije", broj 4/94) i članka 34. Poslovnika Grad
skog vijeća Grada Šibenika ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 10/94), Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 2. sjednici, od 11.
lipnja 1997. godine, donosi

U Odbor za prigovore i pritužbe imenuju
se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za međugradsku
suradnju
U Odbor za međugradsku suradnju imenuju
se;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jozo Topić,
Ante Mikulandra,
Petar Škender,
Dubravko Burić,
Bore Karega,
Stipe Lacmanović,
Ivan Ninić,

za
za
za
za
za
za
za

predsjednika
člana
člana
člana
člana
člana
člana

Zoran Sekso,
za predsjednika
Dubravko Burić, za člana
Krešimir Škugor, za člana
Leo Lokas,
za člana
Ante Lučev,
za člana
Jadranka Giljanović Perak.

Jedan član Odbora imenovati će se naknad
no.
Klasa: 119-01/97-01/15
Urbroj: 2182/01-97-1
Šibenik, 11. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

____________________

Klasa: 119-02/97-01/16
Urbroj: 2182/01-97-1
Šibenik, 11. lipnja 1997.,
GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Jakov Terzanović, dipl. sociolog, v.r.

GRAD VODICE

____________________
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Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibe
nika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske žup
anije", broj 4/94) i članka 33. Poslovnika

GRADSKO VIJEĆE
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Temeljem članka 98. Statuta Općine Vodice
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
2. sjednici, od 5. lipnja 1997. godine, donosi

Petak, 18. srpnja 1997.
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IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Općine Vodice
Članak 1.
U Statutu Općine Vodice ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj: 6/94) naziv
Statuta se mijenja i glasi:
"STATUT GRADA V O D I C A "
Članak 2.
Članak 2. i mijenja se i glasi:
"Grad je jedinica lokalne samouprave.
Naziv grada je: Grad Vodice.
Sjedište Grada je u Vodicama, ulica Juričev
I. Cote 10."
Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Grad ima grb i zastavu.
Grb Grada Vodica ima oblik štita uokviren
ultramarin plave boje što simbolizira Jadran
sko more. U grbu dominiraju dvije boje: zlat
no žuta i plava.
- zlatno žuta boja nalazi se u gornjem
dijelu i simbolizira maslinovo ulje,
- plava boja se nalazi u donjem dijelu i
simbolizira vodu i more.
U centru štita narisana je kruna bunara,
simbol vode po kojem je Vodice dobilo ime.
Iznad krune bunara su zaštitne zidine i kule
minulog vremena. Ispod krune bunara je crve
na greda, simbol vina, ispod čega su dvije
jedna ispod druge postavljene valovite bijele
linije.
U srcu štita, u sredini bunara urisana je
crkvica Sv. Križ iz 1421. godine, simbol pri
padanja vjeri i kršćanstvu.
Zastavu Grada Vodica čini jedna boja:
- ultramarin plava (60%) simbol mora.
U sredini zastave je grb Grada. Grb je
smješten u strogom centru zastave, s tim da
zauzima 2/3 širine zastave. Zastava je omjera
1:2. Izvornik grba i zastave, reljef i podloga u
boji, čuvaju se u gradskoj upravi Grada Vodi
ca".
Članak 4.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Grad ima pečat.
Pečat ima oblik kruga promjera 3,5 cm.
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Unutar kruga nalazi se tekst: Republika
Hrvatska, Šibensko-kninska županija, Grad Vo
dice i naziv tijela Grada.
U sredini pečata je grb Republike Hrvat
ske."
Članak 5.
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a.
koji glasi:
"Grad je samostalan u odlučivanju u poslovi
ma iz svog samoupravnog djelokruga, u skladu
s Ustavom, zakonom i ovim Statutom, a po
dliježe samo nadzoru zakonitosti svog rada."
Članak 6.
Iza članka 22. mijenja se naziv poglavlja,
koja sada glasi:
"IV. GRADSKO VIJEĆE I NJEGOVA
TIJELA
1. Položaj, djelokrug i ustrojstvo grad
skog vijeća."
Članak 7.
Članak 27. mijenja se i sada glasi:
"Gradsko vijeće broji 20 članova.
Mandat članovima gradskog vijeća traje četiri
godine.
Članovima gradskog vijeća može prestati
mandat i prije isteka roka iz stavka 1. ovog
članka, u skladu sa zakonom.
Funkcija člana gradskog vijeća je počasna.
Članovi gradskog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi."
Članak 8.
Članak 19. mijenja se i glasi:
"U gradskom vijeću osigurava se zastup
ljenost pripadnika etničkih i nacionalnih zajed
nica ili manjina srazmjerno njihovom udjelu u
ukupnom pučanstvu grada."
Članak 9.
Brišu se članci 30, 31, 32, 33 i 34.
Članak 10.
Članak 35. mijenja se i glasi:
"Gradsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika. Predsjednik gradskog vijeća
saziva sjednice i predsjedava sjednicama grad
skog vijeća i zastupa to tijelo.
Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjed-
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nika detaljnije su uređeni Poslovnikom grad
skog vijeća".
Članak 11.
Iza članka 35. dodaje se novi članak 35a,
koji glasi:
"Gradsko vijeće donosi odluke većinom,
ukoliko je na sjednici nazočna većina članova
gradskog vijeća.
Statut, proračun i završni račun donose se
većinom glasova svih članova gradskog vijeća.
Na sjednici Gradskog vijeća glasuje se jav
no, ako Gradsko vijeće ne odluči da se o ne
kim pitaj ima glasuje tajno".
Članak 12.
Iza članka 35a. dodaje se članak 35b. koji
glasi:
"Unutarnje ustrojstvo i način rada grad
skog vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom
gradskog vijeća."
Članak 13.
Iza članka 41. mijenja se naziv poglavlja,
koje sada glasi:
" V. GRADONAČELNIK"
Članak 14.
Članak 42. mijenja se i glasi:
"Gradonačelnik, u okviru prava i dužnosti
grada, nositelj je izvršne vlasti u gradu.
Gradonačelnik je odgovoran nadležnim orga
nima za ustavnost i zakonitost poslova koji su
u njegovom djelokrugu, kao i za ustavnost i
zakonitost akata i rada gradskog poglavarstva i
upravnih tijela i službi.
Gradonačelnik zastupa grad."
Članak 15.
Članak 43. mijenja se i glasi:
"Gradonačelnika bira gradsko vijeće većinom
glasova svih vijećnika, na način i po postupku
utvrđenim u Poslovniku, u skladu sa ovim
Statutom".
Članak 16.
Članak 44. mijenja se i glasi:
"Gradonačelnik ima jednog zamjenika.
Zamjenik gradonačelnika zamjenjuje grado
načelnika kada je zbog duže odsutnosti ili

Petak, 18. srpnja 1997.

drugih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti,
te obavlja druge poslove koje mu povjeri
gradonačelnik iz svojeg djelokruga.
Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik
gradonačelnika dužan je pridržavati se uputa
gradonačelnika."
Članak 17.
Članak 45. mijenja se i glasi:
"Gradonačelnik je po položaju predsjednik
gradskog poglavarstva.
Zamjenik gradonačelnika, prilikom izbora
na navedenu dužnost, gradsko vijeće istodob
no bira i za člana gradskog poglavarstva.
Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika
obavljaju dužnost profesionalno."
Članak 18.
Članak 46. mijenja se i glasi:
"Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje
poslova državne uprave, prenijetih u djelokrug
grada, ovlaštenim tijelima državne uprave."
Članak 19.
Iza članka 46. dodaje se novi članak 46a.
koji glasi:
"Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samo
upravnog djelokruga grada:
1. ima pravo zadržati od izvršenja akt grad
skog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom po
vrijeđen zakon ili drugi popis te zatražiti od
Vijeća da, u roku od 15 dana, otkloni uočene
nedostatke, a ako gradsko vijeće to ne učini,
Gradonačelnik je dužan u roku od 7 dana o
tome obavijestiti organ središnje državne up
rave, ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada
tijela jedinica lokalne samouprave.
2. obavlja i druge poslove utvrđene ovim
Statutom, u skladu sa zakonom."
Članak 20.
Iza članka 46. mijenja se naziv poglavlja,
koje sada glasi:
"VI. GRADSKO POGLAVARSTVO"
Članak 21.
Iza članka 52. mijenja se naziv poglavlja,
koja sada glasi:
"VII. AKTI G R A D A "

Petak, 18. srpnja 1997.
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Točka 1 i 2 se brišu.
Članak 22.
Članak 53. mijenja se i glasi:
" Radi izvršavanja poslova u okviru svog
djelokruga gradsko vijeće donosi odluke, kao
opće akte s kojima odlučuje, odnosno utvrđuje
pitanja iz svoje nadležnosti.
Pod odlukama u smislu stavka 1. ovog član
ka smatra se i Statut grada, gradski proračun,
završni račun, urbanistički i drugi plan, te
naredba i pravilnik, odnosno drugi odgovarajući
akt kad se odlučuje o općim stvarima, grads
ko vijeće također donosi zaključke i rješenja,
kad se odlučuje o pojedinačnim stvarima."
Članak 23.
Članak 54. mijenja se i glasi:
"Gradsko poglavarstvo u poslovima iz svog
djelokruga, donosi naredbe i upute kada odlu
čuje o općim stvarima, te zaključke i rješenja
kada odlučuje o pojedinim stvarima."
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bama riječi:
Općina, Općina Vodice, općinsko vijeće,
općinsko poglavarstvo, općinski načelnik zamje
nik načelnika zamjenjuje se riječima:
Grad, Grad Vodice, gradsko vijeće, gradsko
poglavarstvo, gradonačelnik, zamjenik grado
načelnika, sve u odgovarajućim padežima."
Članak 28.
Ovlašćuje se Odbor za Statut i poslovnik
da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada
Vodica.
Članak 29.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 012-03/97-01/2
Urbroj: 2182/04-97-5
Vodice, 5. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

Članak 24.

Članak 55. mijenja se i glasi:
"Upravni odjel Grada, kada odlučuje o
upravnim stvarima u okviru svog djelokruga,
donosi rješenja i zaključke."

____________________

Članak 25.
Iza članka 55. dodaje se novi članak 55a.
koji glasi:
"Opći akti gradskog vijeća i Gradskog pogla
varstva, objavljuju se u službenom glasilu Šibensko-kninske županije i stupaju na snagu os
mog dana od dana objave.
Iznimno gradsko vijeće može odlučiti da
pojedini akt iz stavka 1. ovog članka stupa na
snagu danom objave. Na način kao u stavku
1. ovog članka mogu se objaviti i drugi akti
gradskog vijeća i gradskog poglavarstva, kad
to ta tijela odluče."
Članak 26.
Članak 97. se briše.
Članak 27.
"U Statutu Općine Vodice ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj: 6/94) u svim odred
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Vod
ice ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske žup
anije", broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vod
ica, na 2. sjednici, od 5. lipnja 1997. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
Općinskog vijeća Općine Vodice
Članak 1.
U Poslovniku općinskog vijeća Općine Vodi-j
ce ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske župa
nije", broj 8/94), naziv Poslovnika se mijenja
i glasi:
"POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA V O D I C A "

Broj 6 - Strana 28

Petak, 18. srpnja 1997.
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Članak 2.

ODLUKU

Članak 2. se mijenja i sada glasi:
" Prvu sjednicu Vijeća saziva župan, u skladu
sa zakonom."

o kriterijima za utvrđivanje prednosti

Članak 3.
U Poslovniku općinskog vijeća Općine Vod
ice ("Službeni vijesnik Šibensko-kninske župa
nije, broj 8/94) u svim odredbama riječi: Općina,
Općina Vodice, općinsko vijeće, općinsko pogla
varstvo, općinski načelnik, zamjenik načelnika,
zamjenjuju se riječima: Grad, Grad Vodice,
gradsko vijeće, gradsko poglavarstvo, grado
načelnik, zamjenik gradonačelnika, sve u odgo
varajućim padežima.

Prigodom upisa u dječje vrtiće na području
Grada Vodica prednost imaju djeca ovim re
dom:
1. Djeca roditelja žrtava i invalida domovin
skog rata
2. Djeca u godini prije polaska u osnovnu
školu
3. Djeca iz obitelji s troje i više malodobne
djece
4. Djeca čija su oba roditelja zaposlena
5. Djeca uzeta na uzdržavanje
6. Djeca s teškoćama u razvoju
7. Djeca samohranih roditelja

Članak 4.
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da
utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika grad
skog vijeća Grada Vodica.
Članak 5.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".

pri upisu u dječji vrtić

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u "Službenom vjesniku Šiben
sko-kninske županije".
Klasa: 601-01/97-01/2
Urbroj: 2182/04-97-2
Vodice, 5. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

Klasa: 021-05/97-01/5
Urbroj: 2182/04-97-1
Vodice, 5. lipnja 1997.

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

____________________

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________
17
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Temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne
novine", broj 10/97), te na osnovi članka 13.
stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnoj samou
pravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/
92), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 2. sjed
nici, od 5. lipnja 1997. godine, donosi

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vodi
ce ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske žup
anije", broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vod
ica, na 2. sjednici, od 05. lipnja 1997. godine,
donosi
ODLUKU
o vraćanju neizgrađenog građevinskog
zemljišta bivšim vlasnicima
I.
Ovom odlukom Grad Vodice se obvezuje

Petak, 18. srpnja 1997.
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bivšim vlasnicima izvršiti povrat neizgrađenog
građevinskog zemljišta, po njihovom zahtjevu
a u postupku i aktom u skladu sa pozitivnim
propisima.

KLASA: 119-01/97-01-9
URBROJ: 2182/04-97-1
Vodice, 05. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICE
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenko-kninske županije".

____________________

KLASA: 944-05/97-01/2
URBROJ: 2182/04-97-1
Vodice, 05. lipnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

V

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO

VIJEĆE

____________________
1

18
Na temelju članka 50. Statuta Grada Vodi
ca ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske žup
anije", broj: 6/94), Gradsko vijeće grada Vod
ica, na 2. sjednici, od 05. lipnja 1997. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog poglavarstva
Grada Vodica
1. Za članove Gradskog poglavarstva grada
Vodica, biraju se:
- Gordan Alfirev, prof.
- Šime Vlašić, prof.
- Ive Ukić, dip. oec.
- Dane Šoda, dipl. ing. grad.
- Ante Juričev-Martinčev, turistički djelatnik
2. Gradonačelnik je po svom položaju pred
sjednik Gradskog poglavarstva, a dogradonačelnik
zamjenik predsjednika Poglavarstva.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku
Šibensko-kninske
županije".

Na temelju članka 10. i 20. Odluke o pri
vremenom ustrojstvu Općine Pirovac (Klasa:
021-05/97-01/1, Urbroj: 2182/11-01-97-1, od 21.
svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 1. sjednici, od 21. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije Općinskog
vijeća Općine Pirovac
1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Općine Pirovac, biraju se:
1. SREĆKO JELUŠIĆ,
2. EMIN SMOLJIĆ,
3. EDUARD BAUS,

za predsjednika,
za člana,
za člana.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom do
nošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-01/97-01/1
URBROJ: 2182/11-01-97-1
Pirovac, 21. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Diana Gović, v.r.

____________________
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Petak, 18. srpnja 1997.

RJEŠENJE

2
Na temelju članka 10. i 20. Odluke o
privremenom ustrojstvu Općine Pirovac (Kla
sa: 021-05/97-01/1; Ur.broj: 2182/11-01-97-1, od
21. svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 1. sjednici, od 21. svibnja 1997.
godine, donosi

o izboru Odbora za statut, poslovnik
i propise Općinskog vijeća
Općine Pirovac
1. U Odbor za statut, poslovnik i propise
Općinskog vijeća Općine Pirovac, biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Pirovac
1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Pirovac, biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

SREĆKO JELUŠIĆ,
EDUARD BAUS,
DENIS JAJAŠ,
ZORAN MEIĆ,
ANTE ŠPARICA,

za
za
za
za
za

predsjednika,
člana,
člana,
člana,
člana.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

DR. JAKOV ŠUPE,
RADISLAV GULAM,
JOSIP LETICA,
ŽELJKO SAVIĆ,
BORIS STRINOVIĆ,

za
za
za
za
za

predsjednika
člana,
člana,
člana,
člana.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-01/97-01/3
URBROJ: 2182/11-01-97-1
Pirovac, 21. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Petar Bašić, v.r.

KLASA: 119-01/97-01/2
URBROJ: 2182/11-01-97-1

____________________

Pirovac, 21. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Petar Bašić, v.r.

____________________

3
Na temelju članka 10. i 20. Odluke o
privremenom ustrojstvu Općine Pirovac (Kla
sa: 021-05/97-01/1; Ur.broj: 2182/11-01-97-1, od
21. svibnja 1997. godine) Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 1. sjednici, od 21, svibnja 1997.
godine, donosi

4
Na temelju članka 10. i 18. Odluke o
privremenom ustrojstvu Općine Pirovac (Kla
sa: 021-05/97-01/1; Urbroj: 2182/11-01-97-1, od
21. svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 1. sjednici, od 21. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Pirovac
1. ŠIME GULAM, bira se za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Pirovac.
2. Ovo

rješenje

stupa

na

snagu

danom

Petak, 18. srpnja 1997.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu općine i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije"
KLASA: 119-01/97-01/4
URBROJ: 2182/11-01-97-1
Pirovac, 21. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
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6
Na temelju članka 10. i 34. Odluke o
privremenom ustrojstvu Općine Pirovac (Kla
sa: 021-05/97-01/1,. Urbroj: 2182/11-01-97-1, od
21. svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 1. sjednici, od 21. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE

PREDSJEDATELJ
Petar Bašić, v.r.

o izboru općinskog načelnika
Općine Pirovac

____________________

1. BARKA ERAK, dipl. oecc, bira se za
općinskog načelnika Općine Pirovac.
2. Dužnost općinskog načelnika imenovana
će obavljati profesionalno.

5
Na temelju članka 10. i 18. Odluke o pri
vremenom ustrojstvu Općine Pirovac (Klasa:
021-05/97-01/1; Urbroj: 2182/11-01-97-1, od svib
nja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine Pi
rovac, na 1. sjednici, od 21. svibnja 1997.
godine,
donosi
— —

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom do
nošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-01/97-01/6
URBROJ: 2182/11-01/97-1
Pirovac, 21. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Šime Gulam, v.r.

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Pirovac

____________________

1. BORIS STRINOVIĆ, bira se za potpred
sjednika Općinskog vijeća Općine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom do
nošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-01/97-01/5
URBROJ: 2182/11-01-97-1
Pirovac, 21. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJ
Petar Bašić, v.r.

____________________

7
Na temelju članka 10. i 35. Odluke o pri
vremenom ustrojstvu Općine Pirovac (Klasa:
021-05/97-01/1, Urbroj: 2182/11-01-97-1, od 21.
svibnja 1997.), Općinsko vijeće Općine Piro
vac, na 1. sjednici, od 21. svibnja 1997. godi
ne, donosi
RJEŠENJE
o izboru zamjenika općinskog načelnika
Općine Pirovac

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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1. DENIS JELUŠIĆ, bira se za zamjenika
općinskog načelnika Općine Pirovac.
2. Dužnost zamjenika općinskog načelnika
imenovani će obavljati profesionalno.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine i u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-01/97-01/7
URBROJ: 2182/11-01-97-1
Pirovac, 21. svibnja 1997.

Petak, 18. srpnja 1997.

Zečevo Rogozničko".
Članak 2.
Članak 8. mijenja se i glasi:
"Dan Općine je 10. svibnja, datum obilje
žavanja Gospe od Loreta".
Članak 3.
U članku 95. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Načelnik i zamjenik načelnika svoju funkciju
obavljaju profesionalno".
Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Šime Gulam, v.r

____________________

Ova Statutarna odluka stupa na snagu da
nom donošenja, a objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 012-03/97-01/01
Ur.br. 2182/02-01/97-01
Primošten, 16. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

VI
OPĆINA

PRIMOŠTEN

OPĆINSKO

____________________

VIJEĆE

9
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93 i 117/93) i članka 121. Statuta
Općine Primošten ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/94), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 2. sjednici, od 16.
lipnja 1997. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Primošten
Članak 1.
U Statutu Općine Primošten ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/94)
u članku 2. brišu se riječi:
"Dvornice, Jarebinjak, Oglavci, Podglavica,
Podorljak, Ražanj, Rogoznica, Sapina Doca,

10
Na temelju članka 45. zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93 i 117/93) i članka 89. Statuta
općine Primošten ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/94), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 2. sjednici, od 16.
lipnja 1997. godine, donosi
ODLUKU
o dopunama poslovnika Općinskog vijeća
Općine Primošten
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Pri
mošten "(Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 9/94) u članku 18. iza stavka

Petak, 18. srpnja 1997.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
" Prije postavljanja vijećničkih pitanja, načelnik,
zamjenik načelnika ili druga osoba koju oni
ovlaste podnijeti će izvješće o radu Općinskog
poglavarstva za razdoblje između dvije sjed
nice Općinskog vijeća".
Članak 2.
U članku 65. iza riječi "Poslovnika" doda
ju se riječi:
"najduže u trajanju od 60 minuta".

Broj 6 - Strana 33

te način obračuna i plaćanja općinskih poreza
što su vlastiti izvori prihoda Općine Primošten.
Članak 2.
Općini Primošten pripadaju sljedeći porezi:
1. porez na potrošnju
2. Porez na kuće za odmor
3. porez na reklame
4. porez na tvrtku
5. porez na korištenje javnih površina.
1. Porez na potrošnju

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 012-04/97-01/01
Ur.br. 2182/02-01/97-01

Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju
alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina,
vinjak, rakiju i žestoka pića) i bezalkoholna
pića po stopi 3%.
Članak 4.

Primošten, 16. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 32., 33., 36., 39. i 42.
Zakona o financiranju jedinica lokalne samou
prave i uprave ("Narodne novine", broj 117/
93) i članka 74. Statuta Općine Primošten
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 9/94), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 2. sjednici, od 16. lipnja 1997. godine,
donosi

Osnovica poreza na potrošnju iz Članka 3.
ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj
se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez
poreza na promet ugostiteljskih i turističkih
usluga.
Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkohol
nih pića i piva obveznik poreza obračunava i
plaća u roku 5 dana po isteku tjedna na
način propisan Zakonom o porezu na promet
proizvoda i usluga.
Obračun poreza iskazuje se u evidencijama
propisanim za obračun poreza na promet proiz
voda i usluga.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaća se u protu
vrijednosti kuna 3 DEM po četvornom metru
korisne površine kuće za odmor.

ODLUKU
o općinskim porezima
I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju stope, visina,

Članak 7.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili
dio zgrade (stan) koji se koristi sezonski ili
povremeno.
Kućom za odmor smatra se i odmaralište.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodar
ske zgrade koje služe za smještaj poljoprivred-
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nih strojeva, alata i slično.
3. Porez na reklame
Članak 8.

Petak, 18. srpnja 1997.

- pravne osobe koje zapošljavaju 30-100
djelatnika 250 DEM
- pravne osobe koje zapošljavaju više od
100 djelatnika 500 DEM
- osim robnih kuća 400 DEM
- pravne osobe s područja financija i osigu
ranja 500 DEM

Porez na reklame plaća se, godišnje, u
protuvrijednosti kuna
- na svaku istaknutu reklamu veličine do 1
m 2 100 DEM
2
- na svaku istaknutu reklamu veću od 1 m
200 DEM prema srednjem tečaju Narodne
banke Hrvatske na dan plaćanja.
- na svaku sljedeću reklamu 70 DEM
- plaćanje poreza oslobađaju se reklame
istaknute na športskim borilištima.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelat
nosti:
- samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne
igre 150 DEM
- proizvodne i uslužne djelatnosti 100 DEM
- ostali 100 DEM godišnje.

Članak 9.

Članak 14.

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

Poreza na tvrtku, odnosno naziv oslobađaju
se:
- tvrtke koje zapošljavaju 40% invalidnih
osoba
- invalidi Domovinskog rata koji samostalno
obavljaju djelatnost
- tvrtke za prvu godinu rada
- tvrtke koje su registrirane, a nisu počele
obavljati djelatnost.

Članak 10.
Ako se reklama istakne tijekom godine plaća
se srazmjerni dio poreza na reklame propisan
Člankom 8. ove Odluke.

Tijelo Općine nadležno za izdavanje odo
brenja za postavljanje reklame, dužno je nad
ležnom tijelu za financijske poslove dostaviti
primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje
reklame u roku 15 dana od dana izdavanja
rješenja.

4. Porez na tvrtku, odnosno naziv
Članak 12.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju go
dišnje, pravne i fizičke osobe koje su obvezni
ci poreza na dobit ili poreza na dohodak i to:
- pravne osobe koje zapošljavaju do 10
djelatnika 100 DEM
- pravne osobe koje zapošljavaju od 10-30
djelatnika 150 DEM

Članak 13.

Članak 15.
Tvrtkom odnosno nazivom u smislu Članka
12. ove Odluke, smatra se ime pravne i fizičke
osobe pod kojom poduzeće ili radnja posluje,
osim natpisa na klupama, stolovima i otvore
nim prodajnim mjestima na tržnici na kojima
se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih
građevinska poduzeća ističu na gradilištima, te
naziva poslovnih jedinica koje ne posluju s
trećim osobama.
Članak 16.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaća se u
roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim
je porez na tvrtku odnosno naziv utvrđen.
Ako se tvrtka upiše u registar tijekom go
dine plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku,
odnosno naziv, iz članka 12. ove Odluke.
Članak 17.
Obveznik poreza na tvrtku, odnosno naziv,
dužan je tvrtku, odnosno naziv, promjenu imena
tvrtke, odnosno naziva i svaku drugu promjenu
što utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom

Petak, 18. srpnja 1997.
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tijelu za financijske poslove u roku od 15
dana od upisa u registar, odnosno od nastale
promjene.
5. Porez na korištenje javne površine
Članak 18.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju,
godišnje, po četvornom metru, pravne i fizičke
osobe koje koriste javnu površinu, u protuvri
jednosti kuna 10 DEM po srednjem tečaju
Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja.
Članak 19.
Tijelo Općine nadležno za izdavanje odo
brenja za korištenje javne površine, dužno je
nadležnom tijelu za financijske poslove dostavi
ti primjerak rješenja o odobrenju za korištenje
javne površine u roku od 15 dana od dana
izdavanja rješenja.
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Članak 24.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o općinskim porezima ("Službeni
vjesnik Županije Šibenske" broj 5/94).
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske župa
nije".
KLASA: 410-01/97-01/01
Ur.br. 2182/02-01/97-01
Primošten, 16. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________

Članak 20.
Ako se korištenje javne površine počne tije
kom godine, plaća se srazmjerni dio poreza
na korištenje javne površine iz Članka 18. ove
Odluke.

12

evidencije zbog prikupljanja podataka potreb
nih za utvrđivanje poreza.

Na temelju članka 637. stavak 1. Zakona o
trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj
11/93) i članka 74. Statuta Općine Primošten
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije"
broj 9/94), a u svezi s člankom 4. i 31. Za
kona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 36/95), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 2. sjednici, od 16. lipnja 1997.
godine, donosi

Članak 22.

ODLUKU

Kada obveznik poreza dospjeli porez ne
plati u propisnom roku, porez se prisilno na
plaćuje po odredbama o prisilnoj naplati poreza,
prema Zakonu o porezu na dohodak.
Kod više plaćenog predujam poreza primje
njuju se odredbe o povratu iz Zakona o
porezu na dohodak.

o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o
trgovačkim društvima komunalnog poduzeća
"Bucavac" Primošten

Članak 21.
Pravne i fizičke osobe, banke i druge finan
cijske institucije dužne su, na zahtjev nadležnog
tijela za financijske poslove dostaviti podatke,
odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i

Članak 23.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem
općinskih poreza provode i ovlašteni djelatnici
nadležnog tijela za financijske poslove.
III. ZAVRŠNE ODREDBE

I. UVODNE I TEMELJNE ODREDBE
1. Utvrđuje se da je Poduzeće za komunal
ne djelatnosti "Bucavac" Primošten upisano
u registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem
broj Fi - 4323/94 od 28. lipnja 1994. godine,
registarski uložak broj I - 26107, za obavljanje
djelatnosti:
1. Održavanje čistoće javnih površina,
2. Održavanje javnih nužnika,
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3. Uređenje i održavanje javnih cisterni,
česmi i bunara,
4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i
atmosferskih voda,
5. Odvoz i likvidacija otpadaka i fekalija,
6. Uređenje i održavanje parkova, zelenih
površina i dječjih igrališta,
7. Uređenje i održavanje cesta, ulica,
trgova i puteva,
8. Uređenje i održavanje tržnice na malo,
9. Uređenje i održavanje groblja i
obavljanje pogrebnih djelatnosti,
10. Uređenje i održavanje kupališta i plaža.
Na temelju Odluke o osnivanju javnog ko
munalnog poduzeća "Bucavac" Primošten,
KLASA: 363-02/94-01/01, Ur.br. 2182/02-01/9401 od 18. veljače 1994. godine, poduzeće iz
stavka 1. ove točke je u vlasništvu Općine
Primošten.
2. Ovom Odlukom status i ustrojstvo poduzeća
iz točke 1. ove Odluke usklađuje se sa Za
konom o trgovačkim društvima, te se to po
duzeće ustrojava i nastavlja rad kao trgovačko
društvo, tj. društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje djelatnosti navedenih u točki 10.
i 11. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Društvo).
3. Općina Primošten povjerava Društvu obav
ljanje komunalnih djelatnosti iz točke 10. stav
ka 1. ove Odluke, za područje Općine Primošten.
Društvo može obavljati i druge djelatnosti
navedene u točki 10. i 11. ove Odluke, pošto
su te djelatnosti u svezi i uobičajeno se obav
ljaju uz djelatnosti iz stavka 1. ove točke, te
doprinose boljem korištenju sredstava Društva.
4. Temeljni zadatak Društva je da povjerene
mu komunalne djelatnosti, kao javnu službu,
obavlja na način da se osigura trajno i kvalitetno
obavljanje navedenih komunalnih djelatnosti,
da se osigura održavanje komunalnih objekata
i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
te da se osigura provođenje mjera za očuvanje
i zaštitu okoliša.

II. OSNIVAČI - ČLANOVI DRUŠTVA
5. Općina Primošten je jedini osnivač i član
Društva.

Petak, 18. srpnja 1997.

6. Sjedište osnivača - Općine Primošten je
u Primoštenu, Trg don Ive Šarića bb.
III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
7. Tvrtka društva glasi:
"Bucavac" društvo s ograničenom odgo
vornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.
8. Skraćena tvrtka Društva glasi:
"Bucavac" d.o.o.
9. Sjedište Društva je u Primoštenu, Trg
don Ive Šarića bb.
IV PREDMET POSLOVANJA DJELATNOSTI DRUŠTVA
10. Društvo za područje Općine Primošten
obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
(otpadnih voda, atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih
sabirnih i crnih jama)
- održavanje čistoće (čišćenje javnih površina,
te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na
uređena odlagališta),
- odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje
i trajno odlaganje komunalnog otpada na od
lagališta komunalnog otpada, te saniranje i
zatvaranje odlagališta),
- održavanje javnih površina (zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvod
nih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i
javnih prometnih površina osim javnih cesta),
- tržnica na malo (upravljanje i održavanje
prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u
vlasništvu Općine Primošten u kojima se u
skladu sa tržnim redom pružaju usluge obav
ljanja prometa živežnih namirnica i drugim
proizvodima),
- održavanje groblja te obavljanje pogrebnih
poslova (pod održavanje groblja podrazumije
va se održavanje prostora i zgrada za obav
ljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, pod obav
ljanje pogrebnih poslova razumijeva se preuzi
manje, opremanje i prijevoz umrle osobe do
mjesta ukopa).
11. Pored komunalnih djelatnosti iz točke
10. ove Odluke Društvo može obavljati i sljedeće
djelatnosti:

Petak, 18. srpnja 1997.
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60.24 -

prijevoz robe u cestovnom
prometu (lokalni)
51.57 trgovina na veliko metalnim i
nemetalnim ostacima i otpadom
za reciklažu
- trgovina na malo pogrebnim sredstvima i
opremom, cvijećem.
Djelatnosti iz stavka 1. ove točke Društvo
može obavljati samo u mjeri u kojoj to dopri
nosi boljem korištenju sredstvima Društva, a
time i boljem obavljanju djelatnosti iz točke
10. ove Odluke.
V. TEMELJNI KAPITAL ULOG OSNIVAČA
12. Temeljni kapital Društva iznosi 386.315,96
kuna.
Temeljni kapital iz stavka 1. ove točke je
temeljni ulog osnivača, a čine ga stvari i
prava poduzeća iz točke 1. ove Odluke sa
stanjem na dan 31. prosinca 1996. godine,
prema popisu - bilanci koja se prilaže ovoj
Odluci i čini njen sastavni dio.
13. Općina Primošten, kao osnivač i član
Društva ne smije temeljni kapital, odnosno
svoj temeljni ulog, povlačiti ni prenositi, niti
na njemu stvarati založna prava.
VI. TRAJANJE DRUŠTVA
14. Društvo se osniva na neodređeno vri
jeme, radi trajnog ispunjavanja zadataka, odnos
no obavljanja djelatnosti za koje je Društvo
osnovano.
VII. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA PREMA
DRUŠTVU
15. Osnivač, preko Skupštine čije članove
imenuje, te preko Uprave Društva koju bira,
osigurava poslovanje Društva u skladu s cil
jevima utvrđenim ovom Odlukom.
16. Osnivač, preko svojih nadležnih tijela,
ima pravo biti informiran o radu i stanju
društva, te u tom smislu tražiti odgovarajuća
izvješća od Društva, radi poduzimanja mjera u
smislu točke 15. ove Odluke.
17. Osnivač izravno, u okviru nadležnosti
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Općinskog vijeća imenuje Skupštinu Društva,
a u okviru nadležnosti Općinskog poglavarstva
imenuje upravu Društva.
18. Osnivač ima obvezu odgovarajućim akti
ma, u okviru nadležnosti njegovih tijela, Društvu
osigurati odgovarajuća sredstva, odnosno uv
jete za osiguranje sredstava i drugih uvjeta,
potrebnih za izvršavanje zadataka Društva.
VIII. PRAVA I OBVEZE DRUŠTVA PREMA
OSNIVAČU
19. Društvo ima pravo zahtijevati da mu
osnivač u smislu točke 18. ove odluke, osigura
odgovarajuća sredstva i druge uvjete za izvrša
vanje zadataka Društva.
20. Društvo ima obvezu uredno izvršavati
svoje zadatke, te o svom radu informirati
osnivača, u smislu točke 16. ove Odluke.
IX. ORGANI DRUŠTVA
21. Organi Društva su:
a) Skupština Društva
b) Uprava Društva
a) Skupština Društva
22. Skupština Društva je organ u kojem
osnivač donosi odgovarajuće odluke, na koje
je ovlašten zakonom i ovom Odlukom.
23. Skupština društva ima pet članova koje
bira Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog
poglavarstva.
Četiri člana Skupštine biraju se iz reda
vijećnika Općinskog vijeća, te drugih javnih i
stručnih osoba, a jedan član iz reda zaposleni
ka Društva.
24. Skupština Društva odlučuje o:
a) Financijskim i drugim planovima i
izvješćima Društva, upotrebi ostvarene
dobiti i pokrivanju gubitaka,
b) Zahtjevima za uplatu temeljnih uloga,
c) Podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
osim udjela Općine Primošten,
d) Mjerama ispitivanja nadzora i nadzoru
nad vođenjem poslova,
e) Postavljanju zahtjeva za naknadu štete
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i)
j)
k)
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koje Društvo može imati protiv članova
Uprave,
Imenovanje zastupnika u sudskom
postupku ako Društvo ne može
zastupati Uprava,
Stjecanju, otuđivanju i opterećenju
nekretnina,
Organizacijskom ustrojstvu Društva,
Utvrđivanje prijedloga za imenovanje
Uprave, odnosno direktora Društva,
Zaključenju ugovora o radu s
direktorom Društva,
Obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

b) Uprava Društva
25. Uprava Društva sastoji se od jednog
člana - direktora Društva.
26. Uprava, odnosno direktor Društva, u
skladu s utvrđenom poslovnom politikom, vodi
poslovanje Društva, te u okviru toga:
a) Planira i programira poslove,
b) Prati stanje sredstava,
c) Priprema odgovarajuće prijedloge i izvješća
za Skupštinu,
d) Zastupa Društvo i zaključuje ugovore
bez ograničenja, u okviru predmeta
poslovanja Društva,
e) Donosi odgovarajuće opće akte, u skladu
s ustrojstvom Društva,
f) Određuje cijene i način plaćanja
komunalnih i drugih usluga,
g) Zaključuje ugovore o radu sa
zaposlenima,
h) Obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

Petak, 18. srpnja 1997.

30. Odgovarajući opći akti Društva donijeti
će se u roku od šest mjeseci od dana donošenja
ove Odluke.
Do donošenja općih akata iz stavka 1. ove
točke, shodno će se primjenjivati opći akti po
duzeća iz točke 1. ove Odluke, ako nisu
protivne odredbama ove Odluke.
31. Direktor Društva poduzet će odgovarajuće
mjere radi upisa u registar Trgovačkog suda u
Splitu promjene nastale ovom Odlukom.
32. Upisom u registar promjena u smislu
točke 31. ove Odluke, prestati će važiti Odlu
ka o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća
"Bucavac" Primošten, KLASA: 363-02/94-01/
01, Ur.br. 2182/02-01/94-01 od 18. veljače 1994.
godine.
33. Ovlašćuje se općinski načelnik da, u
ime Općine Primošten, u postupku registracije
Društva, po potrebi dade odgovarajuće izjave
u smislu ove Odluke.
34. Ove Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 363-02/97-01/01
Ur.br: 2182/02-01/97-01
Primošten, 16. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________

27. Upravu, odnosno direktora društva ime
nuje Općinsko poglavarstvo na prijedlog Skup
štine Društva, na temelju javnog natječaja, na
vrijeme od četiri godine.
X. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
28. Direktor poduzeća iz točke 1. ove Od
luke gospodin Ivan Soža, JMBG 2112955383346,
nastavlja rad kao direktor Društva na vrijeme
od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke
29. O imenovanju članova Skupštine donije
ti će se posebno rješenje.
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Na temelju članka 74. Statuta Općine Pri
mošten ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije" broj 9/94), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 2. sjednici, od 16. lipnja 1997.
godine, donosi

Petak, 18. srpnja 1997.

RJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Primošten

Primošten imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Za članove Općinskog poglavarstva Općine
Primošten, biraju se.
-
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Nikola Miliša,
Ivo Gracin,
Frane Pancirov,
Ivo Perkov i
Ivan Soža.

Jere Bakotić,
Paško Babačić,
Željko Huljev,
Frane Pancirov i
Ante Zuban.

2. Ovo rješenje objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".

2. Općinski načelnik je po svom položaju
predsjednik Općinskog poglavarstva, a njegov
zamjenik član Općinskog poglavarstva.

KLASA: 119-01/97-01/07
Ur.br. 2182/02-01/97-01
Primošten, 16. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".

____________________

KLASA: 119-01/97-01/08
Ur.br. 2182/02-01/97-01
Primošten, 16. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

VII
OPĆINA

PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

ROGOZNICA

OPĆINSKO

VIJEĆE

____________________

1

14
Na temelju članka 74. Statuta Općine
Primošten ("Službeni vjesnik Šibensko-knin
ske županije", broj 9/94) i točke 23. Odluke o
ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim
društvima komunalnog poduzeća "Bucavac"
Primošten, KLASA: 363-02/97-01/01, od 16.
lipnja 1997. godine, Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 2. sjednici, od 16. lipnja 1997.
godine, donosi
.
RJEŠENJE
o imenovanju članova skupštine
"Bucavac"d.o.o. Primošten
1. Za članove Skupštine "Bucavac" d.o.o.

Na temelju članka 10. Odluke o privremen
om ustrojstvu Općine Rogoznice, od 22. svib
nja 1997. g. Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici, od 10. lipnja 1997. godine,
donosi
ODLUKU
o preuzimanju općih akata
Općine Primošten
1. Općinsko vijeće suglasno je preuzeti opće
akte Općine Primošten koji bi se poništavali
slučajem da Općina Rogoznica donese svoje
akte.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u "Službenom
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vjesniku Šibenko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/09
Ur.broj: 2182/12-01/97-01
Rogoznica, 10. lipnja 1997.

nom ustrojstvu Općine Rogoznica (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/12-97-01, od 22. svib
nja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 1. sjednici, od 22. svibnja 1997.
godine, donosi

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

Predsjednik
Ante Karabatić, v.r.

____________________

Petak, 18. srpnja 1997.

Općinskog vijeća Općine Rogoznica
1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Općine Rogoznica, biraju se:
1. ŽELJKO LUŠIĆ,
2. MLADEN RADIĆ,
3. JOSIP ŽIVKOVIĆ,

2
Na temelju članka 10. Odluke o privreme
nom ustrojstvu Općine Rogoznice, od 22. svibnja
1997. godine, Općinsko vijeće Općine Rogoznica,
na 2. sjednici, od 10. lipnja 1997. godine,
donosi
ODLUKU

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine.
KLASA: 119-01/97-01/1
URBROJ: 2182/12-97-1
Rogoznica, 22. svibnja 1997.

o utvrđivanju Dana Općine Rogoznice

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

1. Utvrđuje se dan 02. srpnja kao Dan
Općine Rogoznica u čast njene zaštitnice Gospe
od kapelice koja se slavi istog dana.

PREDSJEDATELJ
Jugoslav Lovrić, v.r.

2. Ova odluka stupa na snagu danom dono
šenja a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 610-01/97-01/1
Ur. broj: 2182/12-01/97-01
Rogoznica, 10. lipnja 1997.

za predsjednika
za člana
za člana

____________________

4

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
Predsjednik
Ante Karabatić v.r.

Na temelju članka 10. Odluke o privremen
om ustrojstvu Općine Rogoznica (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/12-97-01, od 22. svib
nja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 1. sjednici, od 22. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Rogoznica

3
Na temelju članka 10. Odluke o privreme-

1. U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog
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ANTE ŽUPANOVIĆ,
JOZO RADIĆ,
DARKO ŽUPANOVIĆ,
LJUBO ŽUPANOVIĆ,
NIKOLA LOVRIĆ,

za
za
za
za
za
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donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine.

vijeća Općine Rogoznica, biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Broj 6 -

predsjednika
člana
člana
člana
člana

KLASA: 119-01/97-01/3
U R B R O J : 2182/12-97-1
Rogoznica, 22. svibnja 1997.
OPĆINSKO V I J E Ć E
OPĆINE R O G O Z N I C A

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

PREDSJEDATELJ
Jugoslav Lovrić, v.r.

KLASA: 119-01/97-01/2
URBROJ: 2182/12-97-1
Rogoznica, 22. svibnja 1997.

____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDATELJ
Jugoslav Lovrić, v.r.

____________________

6
Na temelju članka 10. Odluke o privreme
nom ustrojstvu Općine Rogoznica (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/12-97-01, od 22. svib
nja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 1. sjednici, od 22. svibnja 1997.
godine, donosi

5
Na temelju članka 10. Odluke o privreme
nom ustrojstvu Općine Rogoznica (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/12-97-01, od 22. svib
nja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 1. sjednici, od 22. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut, poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Rogoznica
1. U Odbor za statut, poslovnik i propise
Općinskog vijeća Općine Rogoznica, biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.
2.

ANTE KARABATIĆ,
IVO ŽIVKOVIĆ,
SVETO RADIĆ,
VLADO ŽUPANOVIĆ,
JOSO ŽIVKOVIĆ,
Ovo

rješenje

stupa

na

za
za
za
za
za

predsjednika
člana
člana
člana
člana

snagu

danom

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Rogoznica
1. ANTE KARABATIĆ, bira se za pred
sjednika Općinskog vijeća Općine Rogoznica.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine.
KLASA: 119-01/97-01/4
URBROJ: 2182/12-97-1
Rogoznica, 22. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDATELJ
Jugoslav Lovrić, v.r.

____________________
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Petak, 18. srpnja 1997.

načelnika Općine Rogoznica.
Na temelju članka 10. Odluke o privremen
om ustrojstvu Općine Rogoznica (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/12-97-01, od 22. svibnja
1997. godine), Općinsko vijeće Općine Rogozni
ca, na 1. sjednici, od 22. svibnja 1997. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika

2. Dužnost općinskog načelnika Nikica Goleš
će obavljati profesionalno.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine.
KLASA: 119-01/97-01/6
URBROJ: 2182/12-97-1
Rogoznica, 22. svibnja 1997.

Općinskog vijeća Općine Rogoznica

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

1. VLADO ŽUPANOVIĆ, bira se za pot
predsjednika Općinskog vijeća Općine Rogoznica.

PREDSJEDNIK
Ante Karabatić, v.r.

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

____________________

KLASA: 119-01/97-01/5
URBROJ: 2182/12-97-1
Rogoznica, 22. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDATELJ
Jugoslav Lovrić, v.r.

____________________

9
Na temelju članka 10. Odluke o privreme
nom ustrojstvu Općine Rogoznica (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/12-97-01, od 22. svib
nja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 1. sjednici, od 22. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru zamjenika općinskog načelnika
Općine Rogoznica

8
Na temelju članka 10. Odluke o privremen
om ustrojstvu Općine Rogoznica (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/12-97-01, od 22. svib
nja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 1. sjednici, od 22. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru općinskog načelnika Općine
Rogoznica
1. NIKICA GOLEŠ, bira se za općinskog

1. IVO LOVRIĆ bira se za zamjenika
općinskog načelnika Općine Rogoznica.
2. Dužnost zamjenika općinskog načelnika
Ivo Lovrić će obavljati profesionalno.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine.
KLASA: 119-01/97-01/7
URBROJ: 2182/12-97-1
Rogoznica, 22. svibnja 1997.

Petak, 18. srpnja 1997.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK

Ante Karabatić, v.r.

____________________

11
Na temelju članka 10. Odluke o privreme
nom ustrojstvu Općine Rogoznica, od 22. svibnja
1997. godine, Općinsko vijeće Općine Rogozni
ca, na 2. sjednici, od 10. lipnja 1997. godine,
donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za
rješavanje međusobnih odnosa između
Općine Rogoznica i Općine Primošten

10
Na temelju članka 10. Odluke o privreme
nom ustrojstvu Općine Rogoznica, od 22. svibnja
1997. godine, Općinsko vijeće Općine Rogoznica,
na 2. sjednici, od 10. lipnja 1997.g., donosi

1. Osniva se Komisija za rješavanje među
sobnih odnosa između novonastale Općine
Rogoznica i Općine Primošten kao jedinica
lokalne samouprave i uprave iz koje je proizišla
Općina Rogoznica.

RJEŠENJE

2.
1.
2.
3.

o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Rogoznica
1. Za članove Općinskog poglavarstva Općine
Rogoznica, biraju se:
- Nikica Goleš
- Ivo Lovrić
- Ante Mijalić
- Nikica Trbuković
- Ljubo Zupanović
- Svetin Lovrić
- Sveto Lovrić
- Ante Karabatić
- Joso Živković

U komisiju se imenuju:
Nikica Goleš,
za predsjednika
Ante Karabatić, za člana
Ivo Lovrić,
za člana

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/08
Ur.broj: 2182/12-01/97-01
Rogoznica, 10. lipnja 1997. g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
Predsjednik:
Ante Karabatić, v.r.

2. Općinski načelnik je po svom položaju
predsjednik Općinskog poglavarstva, a njegov
zamjenik član Općinskog poglavarstva.

____________________

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/09
Ur.broj: 2182/12-01/97-01
Rogoznica, 10. lipnja 1997.

12

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
Predsjednik:
Ante Karabatić, v.r.

Na temelju članka 10. Odluke o privremen
om ustrojstvu Općine Rogoznica, Općinsko
vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici, od
10. lipnja 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
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o davanju ovlaštenja za prisustvovanje pri
zaključenju braka
1. Daje se ovlaštenje vijećnicima Općinskog
vijeća Općine Rogoznica da mogu prisustvo
vati zaključenju braka sukladno članku 21.
zakona o braku i porodičnim odnosima ("Naro
dne novine", broj 51.89 i 59/90).
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 223-01/97-01/01
Ur.broj: 2182/12-01/97-01
Rogoznica, 10. lipnja 1997.

zakona o financiranju jedinica lokalne samou
prave i uprave ("Narodne novine", broj 117/
93), Općinsko Vijeće Općine Unešić, na 17.
sjednici, od 11. travnja 1997. godine, donosi
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Unešić za 1996. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
Javne potrebe Općine Unešić u 1996. god
ini
PLANIRANO

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
Predsjedatnik:
Ante Karabatić, v.r.

____________________

Petak, 18. srpnja 1997.

IZMJENE

OSTVARENO

INDEKS

1.210.500

1.177.411

97

1.190.500
(tek. rez.)
20.000
NA POC.

1.091.661

92

19.560

98

20.435
IZD. OD RASP. NOVCA
20.435

-

PRIHODI
1.260.000
RASP. IZDACI
1.240.000
NER. IZDACI
20.000
RASP. NOVAC
PROR. GOD.

-

VIII
OPĆINA

UNEŠIĆ

Članak 2.
U Stalnu pričuvu Proračuna Općine Unešić
planirano je 10.000 Kuna a izdvojeno 10.000
Kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.

5
Na temelju članka 42. i 43. Zakona proračunu
("Narodne novine", broj 92/94) i članka 73.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđeni su u
Bilanci prihoda i izdataka za 1996. godinu
kako slijedi:

A - PRIHODI
Br. Skup.
poz. rn

Pod. Odje- Osn.
skup. ljak rn

OPIS

UKUPNO PRIHODI
TEKUĆI PRIHOD
POREZNI PRIHODI

PRORAČUN

1.260.000
1.044.400
215.600

IZMJENE OSTVARENO INDEKS

1.210.500
906.800
303.700

1.177.411
874.086
303.325

97
96
99

Članak 4.
PREGLED IZVRŠENJA BILANČNOG
DIJELA PRIHODA I RASHODA

1. Razlika između planiranih i ostvarenih
prihoda koji su planirani Proračunom nastali
su radi potpora koje Općina dobiva iz Župa-

Petak, 18. srpnja 1997.
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nijskog proračuna, a nisu ostvarene u 100%
iznosu.
2. Stalna Pričuva Proračuna planirana je u
iznosu od 10.000 Kn i izvršena u iznosu od
10.000 Kn. Tijekom godine Stalna pričuva se
nije koristila ni u kakve svrhe.
3. Tekuća rezerva Proračuna planirana je u
iznosu od 20.000 Kn, a izvršena u iznosu od
19.560 Kn i korištena po Odlukama Poglavar
stva kako slijedi:
- Rn N°JAN 15 - 01.01.96. Put trošk. M. Lemo
- Fin. potpora čl. Vijeća
/Josip Kero/ - 16.8.96.
- Rn 65-96 - dio - 14.9.96.
/Izmjena i dopuna prost.
plana bivše Općine Drniš za područje Unešića/

Klasa: 400-08/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 11. travnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

7.206 Kn

____________________

2.754 Kn

9.600 Kn

19.560 Kn

6

4. Nepodmirene kratkoročne obveze Proračuna
su isplata plaća za 12 mj., isplata putnih
troškova članova Vijeća, te obveze prema
dobavljačima (stanje knjige ulaznih računa),
Sredstva nisu rezervirana.
5. početno stanje žiro-računa i blagajne na
dan 01.01.1996. godine iznosilo je 34.835,14
Kn.
- S°18.174,15
- višak prihoda iz preth. god.
- S° 2.260,99
- blagajna VP
- S° 14.400,00
- Stalna pričuva
- S°34.835,14
- 01.01.1996. god.
Ukupan iznos 111.025,62 sadrži:
76.512,20
- višak prihoda iz prethod
nih god. +VP iz 96. god.
305,42
- stanje blagajne - VP
9.808,00
- sred. za otkl. poslj. od
elem. nep.
24.400,00
- stanje stalne pričuve
111.025,62
6. Višak prihoda se prenosi u
razdoblje a utrošit će se za:

obveza iz 96 god.
- Podmirenje nepodmirenih obveza iz 1996.
godine - dobavljači /stanje knjige ulaznih
računa.
- Nabavka kapitalnih sredstava.

slijedeće

- Isplata plaća za 12 mj 96. god.
- Isplata putnih troškova članovi Vijeća -

Na temelju članka 73. i 81. Zakona o
financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
("Narodne novine", broj 111/93) i članka 46.
zakona o proračunu ("Narodne novine", broj
92/94), Općinsko vijeće općine Unešić, na 17.
sjednici, od 11. travnja 1997. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN STALNE REZERVE
Općine Unešić za 1996. godinu
Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršeni izdaci po go
dišnjem obračunu Stalne rezerve Općine Unešić
za 1996. godinu.
- Ukupno prihodi
- Ukupno rashodi

10.000,00 Kn
0 Kn

Neutrošena sredstva na dan
31.12.96. godine

10.000,00 Kn

V
Članak 2.
Sredstva Stalne rezerve Općine Unešić u
svoti od 10.000,00 Kn, raspoređuju se u Pro
računu općine Unešić za 1997. godinu.
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Članak 3.
Pregled stanja i korištenja stalne rezerve
Općine Unešić za 1996. godinu, sastavni je
dio godišnjeg obračuna Proračuna.

vijeće Općine Unešić, na 1. konstituirajućoj
sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika

Klasa: 400-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 11. travnja 1997.

i članova Mandatne komisije

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ

1. Za predsjednika i članove
komisije imenuju se:

PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

GODIŠNJI OBRAČUN STALNE REZERVE
OPĆINE UNEŠIĆ ZA 1996. GODINU
I

Petak, 18. srpnja 1997.

SREDSTVA
1. Uplata iz Proračuna

10.000,00 Kn

II RASPORED SREDSTAVA
1. Izvršen raspored sredstava
stalne rezerve

Mandatne

- MARKO IVIĆ
- predsjednik,
- PETAR ROŠIĆ - član
- ANTE ZORICA - član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 021-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

III NEUTROŠENA SREDSTVA
31. prosinca 1996. god.
10.000,00 Kn

____________________
Klasa: 402-08/96-01
Ur.br: 2182-07/96-01
Unešić, 31. prosinca 1996. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

____________________
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Na temelju članka 45. Stavka 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne no
vine", broj: 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 22.
Statuta Općine Unešić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/94), Općinsko
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Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne no
vine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 22.
Statuta Općine Unešić ("Službeni vjesnik Šiben
sko-kninske županije", broj 13/94), Općinsko
vijeće Općine Unešić, na 1. konstituirajućoj
sjednici, od 17. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja
1. Za predsjednika i članove Odbora za
izbor i imenovanja imenuju se.

Petak, 18. srpnja 1997.
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- IVAN ŠEGO
- predsjednik,
- ZORAN DŽAJA - član i
- ANTE BABIĆ
- član.

Unešić, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibenko-kninske županije".

____________________

Klasa: 021-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

____________________
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Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne no
vine", broj 90/92, 94/93 i 117/93), i članka 20.
Statuta Općine Unešić ("Službeni vjesnik Šiben
sko-kninske županije", broj 13/94), Općinsko
Vijeće Općine Unešić, na 1. konstituirajućoj
sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća
Općine Unešić
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Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne no
vine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 22.
statuta Općine Unešić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/94), Općinsko
Vijeće Općine Unešić, na 1. konstituirajućoj
sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova

1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Unešić imenuje se ZDRAVKO MRČELA.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom do
nošenja, a objavit će se u "Službenom vjesni
ku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 021-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 27. svibnja 1997.

Odbora za statut i poslovnik

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

1. Za predsjednika i članove Odbora za
statut i poslovnik imenuju se:
- JOSIP ČULAR
- predsjednik,
- ANTE RAJČIĆ - član
- ANTE ZORICA - član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom do
nošenja, a objavit će se u "Službenom vjesni
ku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 021-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01

____________________
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Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne no-

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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Petak, 18. srpnja 1997.

vine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 20.
statuta Općine Unešić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/94), Općinsko
vijeće Općine Unešić, na 1. konstituirajućoj
sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi

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

RJEŠENJE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ

Klasa: 021-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 27. svibnja 1997.

o imenovanju potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Unešić

PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća ime
nuje se MILE MARKETIĆ.

____________________

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom do
nošenja, a objavit će se u "Službenom vjesni
ku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 021-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 27. svibnja 1997.

13

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

____________________

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne no
vine", broj 90/92) i članka 12. Statuta Općine
Unešić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 13/94), Općinsko vijeće Općine
Unešić, na 1. konstituirajućoj sjednici, od 27.
svibnja 1997. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika načelnika
Općine Unešić

12
Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne no
vine", broj 90/92, 94/93 i 117/93), i članka 12.
Statuta Općine Unešić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/94), Općinsko
vijeće Općine Unešić, na 1. konstituirajućoj
sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju načelnika Općine Unešić
1. Za načelnika Općine Unešić imenuje se
ANTE PARAT.

1. Za zamjenika načelnika Općine Unešić
imenuje se DAMIR BABIĆ.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 021-05/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 27. svibnja 1997/
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

____________________
2. Ovo

rješenje

stupa

na

snagu

danom

Petak, 18. srpnja 1997.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Unešić
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 13/94), Općinsko vijeće Općine Unešić,
na 17. sjednici, od 11. travnja 1997. godine,
donosi
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obračuna Proračuna Općine Unešić za 1996.
godinu.
Klasa: 400-08/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 11. travnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ

ZAKLJUČAK

PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
proračuna Općine Unešić za 1996. godinu
Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji
Proračuna Općine Unešić za 1996. godinu
koju je obavio Državni ured za reviziju Re
publike Hrvatske, Klasa: 041-01/97-01/05, Ur.br:
613-17-97-01, od 05. ožujka 1997. godine.
Klasa: 400-08/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 11. travnja 1997.

____________________

16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ
PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.

Na temelju članka 12. statuta Općine Unešić
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 13/94), Općinsko vijeće Općine Unešić,
na 17. sjednici, od 11. travnja 1997. godine,
donosi

____________________
ZAKLJUČAK
o korištenju sredstava Tekuće rezerve
od I-XII mjeseca 1996. godine

15
Temeljem članka 46. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 92/94) i članka 28.
Statuta Općine Unešić ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/94), Općinsko
Vijeće Općine Unešić, na 17. sjednici, od 11.
travnja 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Unešić

se

Izvješće

o

izvršenju

2. Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 402-08/97-01
Ur.br: 2182-07/97-01
Unešić, 11. travnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ

za 1996. godinu
Usvaja

1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine
Unešić o korištenju sredstava Tekuće rezerve
Proračuna Općine Unešić za 1996. godinu,
Klasa: 402-08/96-01, Ur.br: 2182-07/96-01, od
31. prosinca 1996. godine.

godišnjeg

PREDSJEDNIK
Zdravko Mrčela, v.r.
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Petak, 18. srpnja 1997.

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE I-XII 1996. god.
A - PRIHOD
1. PLAN ZA 1996. GODINU
GK I

20.000,00 Kn

UKUPNO

20.000,00 Kn

B - RASHOD
GK I
- Rn No JAN 15 - 01.02.96
/Trošk. put. M. Lemo/

7.206,00 Kn

2.754,00 Kn

- Fin potp. čl. Vijeća - 16.08.96
/Josip Kero/
- Rn 65-96 - dio - 14.09.96
/ Izmjena i dopuna prostornog plana bivše Općine Drniš - za Unešić

9.600,00 Kn

19.560,00 Kn

UKUPNO
Tekuća rezerva korištena je po odlukama Poglavarstva.
Klasa: 402-08/96-01
Ur.br: 2182-07/96-01
Unešić, 31. prosinca 1996.
OPĆINA UNEŠIĆ

NAČELNIK
Mladen Abramac, v.r.

____________________

Izdavač:

Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2.
Uređuje: Dane Maretić, dipl. pravnik
Tisak: "Tiskara Vodice" - Vodice

