SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godina IV

Broj 9

Šibenik, 23. rujna 1997.

I

SADRÆAJ

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
29. PROGRAM održavanja i zaštite
pomorskog dobra za 1997. godinu................. 3
II
GRAD KNIN
GRADSKO POGLAVARSTVO
3. RJEŠENJE o utvrđivanju brojčanih
oznaka stvaralaca i primalaca akata u
uredskom poslovanju tijela Grada
Knina.............................................................. 5
III
GRAD ŠIBENIK
GRADSKO POGLAVARSTVO
5. POSLOVNIK Gradskog poglavarstva
Grada Šibenika............................................... 5
6. ZAKLJUČAK o Prijedlogu za sanaciju
poduzeća "Autotransport"
d.d. Šibenik...................................................10
7. ZAKLJUČAK o Prijedlogu za sanaciju
poduzeća "Poliplast" d.d. Šibenik.................10
8. ZAKLJUČAK o Prijedlogu za sanaciju
poduzeća "Revija" d.d. Šibenik................... 11

IV
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE

19. ODLUKA o uvjetima i postupku
natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora....................................... 11
20. ODLUKA o naknadama vijećnicima i
članovima radnih tijela................................. 14
21. ODLUKA o davanju koncesije..................... 15
22. ODLUKA o davanju koncesijel5
23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog
izvješća Gradskog proračuna za
period I-VI/97............................................... 16
24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog
izvješća o poslovanju Komunalnog
poduzeća "Leć", za 1996. godinu................. 16
25. ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog
izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog
društva, za period I-VI/97.............................16
26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog
izvješća Pučke knjižnice i čitaonice, za
period I-VI/97............................................... 17
27. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o
problemima pri korištenju javnih
površina na području Grada Vodica.... 17
28. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Zaključka
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Tamaris" Vodice, o povećanju
participacije...................................................17
29. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća

Broj 9 - Strana 2

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Mandatne komisije....................................... 18
2. GRADSKO POGLAVARSTVO
1. ZAKLJUČAK o raspuštanju Vijeća
Mjesnog odbora Prvić Luka......................... 18
V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPĆINA ORLIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
PRIVREMENI PRORAČUN Općine
Orlić za razdoblje od 01. lipnja do 31.
prosinca 1997. godine...................................18
RJEŠENJE o izboru Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Orlić.....................19
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća Općine
Orlić..............................................................20
RJEŠENJE o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Orlić.....................20
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Orlić.....................20
RJEŠENJE o izboru Odbora za
statut, poslovnik i propise Općinskog
vijeća Općine Orlić....................................... 21
RJEŠENJE o izboru Općinskog
načelnika Općine Orlić................................. 21
RJEŠENJE o izboru zamjenika
Općinskog načelnika Općine Orlić...............21

VI
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKO VIJEĆE
15.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Primošten za 1997. godinu............... 22
16.ODLUKA o izvršenju Proračuna
Općine Primošten za 1997. godine............... 28
17. ODLUKA o komunalnom doprinosu............29
18.ODLUKA o visini komunalnog
doprinosa...................................................... 31
19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju
Financijskog izvješća Općinskog
proračuna za razdoblje siječanj-lipanj
1997. godine................................................. 31

VII
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Utorak, 23. rujna 1997.

11.STATUTARNA ODLUKA o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Oklaj................. 32
12.STATUT Općine Promina
(pročišćeni tekst).......................................... 33
13.IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
Općinskog vijeća Općine Oklaj.................... 43
14.ODLUKA o izmjeni Odluke o
naknadama članovima Općinskog
poglavarstva Općine Promina.......................43
15.ODLUKA o izmjenama i dopunama
Odluke o općinskim porezima...................... 44
16.ODLUKA o potpisivanju financijskih
dokumenata i pravo raspolaganja sa
sredstvima sa žiro-računa Općine
Promina.........................................................45
17.RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i
članova Mandatne komisije.......................... 45
18.RJEŠENJE o imenovanju predsjednika
i članova Odbora za izbor
i imenovanja................................................. 46
19.RJEŠENJE o imenovanju predsjednika
i članova Odbora za statut
i poslovnik.................................................... 46
20. RJEŠENJE o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Promina............... 46
21. RJEŠENJE o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Promina............... 47
22. RJEŠENJE o izboru načelnika
Općine Promina............................................ 47
23. RJEŠENJE o izboru zamjenika
načelnika Općine Promina............................ 48
24. RJEŠENJE o izboru članova
Općinskog poglavarstva............................... 48
25. ZAKLJUČAK o ovlaštenju za
sklapanje braka............................................. 48
VIII
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1. RJEŠENJE o imenovanju povjerenika
Vlade Republike Hrvatske u Općini
Civljane.........................................................49
IX
DRUŠTVENI UGOVORI
1. DRUŠTVENI UGOVOR o ustrojstvu
i usklađivanju sa Zakonom o trgovačkim
društvima Javnog poduzeća za komunalne
djelatnosti "Vodovod i kanalizacija"
Šibenik.......................................................... 49

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Utorak, 23. rujna 1997.
I

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Broj 9- Strana 3

upotrebu obale i/ili korištenje
pomorskog dobra izvan lučkog
područja.................................. 180.000,00 Kn
1.2.2. Naknade od koncesijskih
odobrenja.................................. 30.000,00 Kn

29
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93, 117/93) i članka 16. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/94, 4/95 i 6/97)
Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 3. sjednici, od 17. srpnja 1997. godine, donosi
PROGRAM
održavanja i zaštite pomorskog dobra
za 1997. godinu
I.
Programom održavanja i zaštite pomorskog
dobra za 1997. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuje se način korištenja sredstava za održavanje i zaštitu pomorskog dobra
na području Šibensko-kninske županije za 1997.
godinu, ostvarenih temeljem članka 57., 58. i
72.a Pomorskog zakonika ("Narodne novine",
broj 17/94 i 43/96), Odluke o naknadama za
korištenje pomorskog dobra i o lučkim naknadama ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i
Šibenik", broj 7/91 i 2/93), Odluke o koncesijama na pomorskom dobru ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj 7/95) i Odluke o
naknadama za korištenje pomorskog dobra u
lukama posebnih namjena.
II.
Sredstva ostvarena sukladno točki 1. ovog
Programa su namjenska i koriste se isključivo
za održavanje, upravljanje i zaštitu pomorskog
dobra.
U skladu sa člankom 57. stavak 4. zbirni
priliv sredstava i raspored po namjenama, te
mjestu fizičkog izvršenja je slijedeći:
I PRIHODI
1.1. Prijenos sredstava iz
prethodne godine.................... 353.760,00 Kn
1.2.IZVORNI PRIHODI
1.2.1. Naknade od koncesija za

1.2.3. Naknade za korištenje pomorskog,
dobra temeljem članka 7. Odluke o
naknadama za korištenje pomorskog
dobra i o lučkim naknadama potraživanja iz prethodnih
godina..................................... 391.190,00 Kn
1.2.4. Naknade za korištenje pomorskog,
dobra u lukama posebnih namjena,
temeljem članka 2. Odluke o naknadama
za korištenje pomorskog dobra u lukama
posebnih namjena................... 198.000,00 Kn
1.2.5. Naknade koje za upotrebu
pomorskog dobra plaćaju vlasnici
brodica upisanih u očevidnik
brodica.................................... 522.750,00 Kn
1.2.6. Naknade za korištenje luke
brodskih pruga 502 i 505 "Jadrolinija"
Rijeka......................................114.000,00 Kn
1.789.700,00 Kn
II IZDACI
1. Ugovorne obveze.....................258.032,00 Kn
2. Pojačano održavanje pomorskogradevinskih objekata............. 840.710,00 Kn
3. Redovno održavanje pomorskograđevinskih objekata............. 195.000,00 Kn
4. Sredstva za pripremu i izradu
tehničke dokumentacije
za PGO-e i OSP-e..................... 88.600,00 Kn
5. Sredstva za izgradnju
OSP-e......................................256.000,00 Kn
6. Sredstva za pokriće troškova
otklanjanja opasnosti
i štetnih posljedica uslijed
onečišćenja..................................5.000,00 Kn
7. Sredstva za pokriće troškova rada
stručnih tijela u postupku
dodjela koncesija...................... 34.000,00 Kn
8. Sredstva za izradu znanstvenih
i stručnih projekata u cilju
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očuvanja morskog okoliša
i bogatstava mora...................... 60.000,00 Kn
9. Neraspoređena interventna
sredstva..................................... 52.358,00 Kn
1.789.700,00 Kn
III MJESTA FIZIČKOG IZVRŠENJA
1. UGOVORNE OBVEZE
1.1. Održavanje objekata sigurnosti
plovidbe dugovanje iz prethodne
godine..................................... 143.352,00 Kn
1.2. Održavanje objekata sigurnosti
plovidbe za 1997.
godinu..................................... 114.680,00 Kn
2. POJAČANO ODRŽAVANJE PGO-a
2.1. TRIBUNJ - sanacija pristanišne
obale ZAPAD......................... 170.000,00 Kn
2.2. ROGOZNICA - sanacija pristanišne
obale........................................161.000,00 Kn
2.3. KRAPANJ - sanacija Gata s
valobranom............................. 196.710,00 Kn
2.4. PRIMOŠTEN - sanacija Gata s
valobranom............................. 190.000,00 Kn
2.5. ZLARIN - sanacija MARINOVE
RIVE....................................... 123.000,00 Kn
3. REDOVNO ODRŽAVANJE PGO-a
3.1. JEZERA - sanacija srednjeg
mula........................................ 115.000,00 Kn
3.2. ZABLAĆE - popravak glave
Gata s valobranom.................... 25.000,00 Kn
3.3. PRVIĆ - Perorina, popravak
glave gata.................................. 25.000,00 Kn
3.4. ŽIRJE - uv. MUNA, popravak
glave gata s valobranom........... 30.000,00 Kn
4. SREDSTVA ZA PRIPREMU I
IZRADU TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE ZA PGO-e i OSP-e
4.1. PRIMOŠTEN - TD. postojeće
stanje s izvedbenim
sanacijskim rješenjem Gata s
valobranom................................. 8.800,00 Kn
4.2. KAPRIJE - TD. uređenja kamenih
mula u južnoj uvali................... 13.200,00 Kn
4.3. ŽIRJE - TD. uređenja
pristana u uvali
KOROMAŠNJA....................... 16.000,00 Kn
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4.4. TRIBUNJ - TD. postojeća
stanja s izvedbenim
sanacijskim rješenjem pristanišne
obale ZAPAD............................. 9.500,00 Kn
4.5. ZLARIN - TD. postojeće
stanje s izvedbenim
sanacijskim rješenjem pristanišne
obale MARINOVA RIVA .... 9.600,00 Kn
4.6. RAŽANJ - TD: uređenja lučice
(stari porat)............................... 16.500,00 Kn
4.7. SRIMA - TD. uređenja lučice u
uvali LOVETOVO.................. 15.000,00 Kn
5. SREDSTVA ZA IZGRADNJU OSP-e
5.1. RASOHA - postavljanje svjetleće signalne oznake........................ 64.000,00 Kn
5.2. RASIP - postavljanje svjetlećesignalne oznake........................ 64.000,00 Kn
5.3. ČAVLIN - postavljanje svjetlećesignalne oznake........................ 64.000,00 Kn
5.4. Postavljanje OZNAKA:
"ZABRANJENO GLISIRANJE"
"ZABRANJENO PREPLIVAVANJE" i
"ZABRANJENO SIDRENJE" na
zadatim lokacijama: Kanal Sv. Ante,
Kanal Tribunj-o.Lukovnik,
Kanal Tisno-most,
Kanal Brodarica-o.
Krapanj, Morinjski kanal i
o.Kaprije-Smokovac
(južna uvala)........................... 64.000,00 Kn
6. SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA
OTKLANJANJA OPASNOSTI I
ŠTETNIH POSLJEDICA USLIJED
ONEČIŠĆENJA......................... 5.000,00 Kn
7. SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA
RADA STRUČNIH TIJELA U
POSTUPKU DODJELA
KONCESIJA..............................34.000,00 Kn
8. SREDSTVA ZA IZRADU
ZNANSTVENIH I STRUČNIH
PROJEKATA U CILJU OČUVANJA
MORSKOG OKOLIŠA I BOGATSTVA
MORA...................................... 60.000,00 Kn
9. NERASPOREĐENA INTERVENTNA
SREDSTVA............................. 52.358,00 Kn
1.789.700,00 Kn

Utorak, 23. rujna 1997.
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Klasa: 934-01/97-01/17
Ur.broj: 2182/1-01-97-1
Šibenik, 17. srpnja 1997.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Duje Stančić, v.r.

____________________

II
GRAD KNIN
GRADSKO POGLAVARSTVO

7. ODJEL ZA GRADSKU
SAMOUPRAVU I OPĆU
UPRAVU
8. ODJEL ZA PROSVJETU,
KULTURU, ŠPORT
I ZDRAVSTVO
9. ODJEL ZA PRORAČUN
I FINANCIJE
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2182-10-07
2182-10-08
2182-10-09

II. Utvrđene brojčane oznake obvezatno se
primjenjuju u skladu sa Uputstvom za izvršenje
Uredbe o uredskom poslovanju ("Nardone
novine", broj 49/87 i 38/88).
III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 01. srpnja
1997. i objaviti će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 035-02/97-01/02
Ur.broj: 2182-10-02-97-1
Knin, 23. srpnja 1997.

3

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KNINA

Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata
("Narodne novine" broj 49/87 i 33/88) i članka
28. Statuta Grada Knina ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 7/97), Gradsko poglavarstvo Grada Knina, na 3. sjednici,
od 23. srpnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata u uredskom poslovanju
tijela Grada Knina
1. Utvrđuju se brojčane oznake stvaralaca i
primalaca akata u uredskom poslovanju tijela
Grada Knina:
1. GRADSKO VIJEĆE ,
2182-10-01
2. GRADSKO
POGLAVARSTVO
2182-10-02
3. URED GRADONAČELNIKA
2182-10-03
4. ODJEL ZA
GOSPODARSTVO
2182-10-04
5. ODJEL ZA URBANIZAM
2182-10-05
6. ODJEL ZA STAMBENE,
KOMUNALNE I
IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE
2182-10-06

PREDSJEDNIK
Milivoj Tomaš, v.r.

____________________

III
GRAD ŠIBENIK
GRADSKO POGLAVARSTVO

Na temelju članka 52. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 4/94 i 4/97), Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 2. sjednici, od 24.
srpnja 1997. godine, donosi
POSLOVNIK
Gradskog poglavarstva Grada Šibenika
I. TEMELJNE ODREDBE
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Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje ustrojstvo,
način rada i odlučivanja u Gradskom poglavarstvu Grada Šibenika (u daljem tekstu: Poglavarstvo), te druga pitanja značajna za njegov
rad.
Članak 2.
Poglavarstvo se u odnosu prema Gradskom
vijeću pridržava Poslovnika Gradskog vijeća.
II. USTROJSTVO POGLAVARSTVA
Članak 3.
Broj članova Poglavarstva određuje se Statutom Grada Šibenika.
Gradonačelnik je po položaju predsjednik,
a zamjenici gradonačelnika su po položaju zamjenici predsjednika Poglavarstva.
U postupcima u svezi s Poglavarstvom
(sazivanje sjednica, predsjedavanje, potpisivanje akata i slično) osobe iz stavka 2. ovog
članka navode se, odnosno oslovljavaju kao
"predsjednik Poglavarstva", odnosno "zamjenik
predsjednika Poglavarstva".
Članak 4.
Gradonačelnik predstavlja Poglavarstvo i predsjedava njegovim sjednicama.
Sukladno stavku 1. ovog članka, gradonačelnik:
- saziva sjednice i predlaže dnevni red,
- predsjedava sjednicama,
- brine se o primjeni poslovničkog reda
na sjednicama,
- potpisuje akte Poglavarstva i brine se o
njihovu provođenju,
- usklađuje rad Poglavarstva i njegovih
radnih tijela,
- obavlja i druge poslove sukladno
odredbama zakona, Statuta Grada, ovog
Poslovnika i drugih propisa.
Članak 5.
Članovi Poglavarstva imaju prava i dužnosti:
- biti nazočni sjednici Poglavarstva,
- predlagati donošenje općih i drugih akata,
- raspravljati i odlučivati o pitanjima koja
su na dnevnom redu.

Utorak, 23. rujna 1997.

Članovi Poglavarstva imaju pravo sudjelovati u radu radnih tijela i kad nisu njihovi
članovi, bez prava odlučivanja.
Članak 6.
Članovi Poglavarstva, kada su osobno ili
preko članova uže obitelji zainteresirani u
odlučivanju, izuzimaju se od odlučivanja.
Članovima uže obitelji, u smislu stavka 1.
ovog članka, smatraju se bračni drug i njegovi
roditelji te braća i sestre, srodnici u pravoj
liniji i njihovi bračni drugovi, te braća i sestre
i njihovi bračni drugovi.
Članak 7.
Članovi Poglavarstva za svoj rad u Poglavarstvu imaju pravo na posebnu naknadu, te
naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade.
Visinu i način ostvarivanja naknade u smislu stavka 1. ovog članka određuje Gradsko
vijeće posebnom odlukom.
Članak 8.
Pojedinim članovima Poglavarstva, koji nisu
pročelnici gradskih upravnih odjela, Poglavarstvo može odrediti stalne ili privremene zadatke.
III. RADNA TIJELA POGLAVARSTVA
Članak 9.
Poglavarstvo osniva i imenuje posebna radna tijela, radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja mišljenja ili prijedloga, praćenja
stanja u pojedinim područjima ili pripreme
određenih akata za Poglavarstvo.
Članak 10.
Radna tijela mogu biti stalna ili povremena.
Stalna radna tijela su odbori, a povremena
povjerenstva i druga radna tijela.
Aktom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se
sastav, broj članova, područje i način rada, te
imenovanje članova.
Izuzetno od stavka 3. ovog članka, Poglavarstvo može članove radnih tijela imenovati i
posebnim aktom.
Članak 11.
Članovi radnih tijela imenuju se iz reda
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članova Poglavarstva, znanstvenih, stručnih i
javnih djelatnika, te drugih osoba koje mogu
pridonijeti radu radnih tijela.
Predsjednici stalnih radnih tijela imenuju se
iz reda članova Poglavarstva.
Članak 12.
Mandatno razdoblje članova stalnih radnih
tijela vezano je uz mandatno razdoblje Poglavarstva.
Mandatno razdoblje povremenih radnih tijela traje do završetka obavljanja zadataka za
koje su osnovani, a najdulje u smislu odredbe
stavka 1. ovog članka, ako novoizabrano Poglavarstvo ne odluči drukčije i produlji mandat.
Članak 13.
Radna tijela rade na sjednicama.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednice,
predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi
sjednicama, te potpisuje akte radnog tijela.
Radno tijelo održava sjednice ako je nazočna
većina članova, a odlučuje javnim glasovanjem
većinom glasova nazočnih članova
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen
ili odsutan, zamjenjuje ga član koji se bira
većinom glasova svih članova radnog tijela.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
O radu radnog tijela izvještava se Poglavarstvo - (stalna radna tijela najmanje jednom
godišnje, a povremena sukladno zaključku Poglavarstva, a najmanje jednom, prilikom završetka
zadatka).
Članak 14.
Članovi radnih tijela koji tu dužnost obavljaju volonterski, tj. nisu zaposleni u Gradskoj
upravi, imaj u pravo na naknadu za rad u tim
tijelima.
Visinu i način ostvarivanja naknade u smislu stavka 1. ovog članka propisuje Poglavarstvo posebnim aktom.
IV. AKTI POGLAVARSTVA
Članak 15.
Poglavarstvo donosi opće i pojedinačne akte
i to:
- opće akte: odluke, pravilnike, naredbe,
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naputke, programe, planove i druge opće
akte sukladno posebnim propisima,
- pojedinačne akte: zaključke i rješenja.
U obavljanju nadzora nad radom upravnih
odjela i službi Grada Šibenika, Poglavarstvo
može donositi instrukcije, preporuke i druge
odgovarajuće akte.
Članak 16.
Odlukom se uređuju odnosi i pitanja od
općeg značaja i interesa za pravne i fizičke
osobe na području Grada.
Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe
odluka i drugih općih akata, radi njihova
izvršenja ili osiguranja provođenja.
Naredbom se radi izvršenja pojedinih odredbi
odluka ili drugih općih akata naređuje ili
zabranjuje postupanje u određenoj situaciji
koja ima opće značenje.
Naputkom se radi izvršenja pojedinih odredbi
odluka i drugih općih akata propisuje način
rada gradskih upravnih tijela i službi, te pravnih
osoba osnovanih radi obavljanja javnih službi.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju
mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje o drugim
pitanjima za koje nije predviđeno donošenje
drugog akta. Instrukcijom se nalaže gradskim
upravnim tijelima i službama način rada i
primjene odluka i drugih akata.
Preporukom se ukazuje na određene probleme iz samoupravnog djelokruga Grada, te
upućuje na iznalaženje načina njihova rješavanja.
Članak 17.
U postupku rješavanja o pravima, obvezama
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
Poglavarstvo donosi zaključke i rješenja.
Članak 18.
Posebno značajne akte, kada je to posebnim zakonom određeno, odnosno kad ocijeni
da je javna rasprava potrebna, Poglavarstvo
upućuje na javnu raspravu.
Aktom kojim se neki akt upućuje na javnu
raspravu određuje se način vođenja javne rasprave, te osniva posebno radno tijelo za
provođenje javne rasprave.
Članak 19.
Prijedlozi općih akata izrađuju se u obliku
u kojem se donose, a moraju sadržavati i
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obrazloženja.
Opći i drugi akti koji se upućuju, odnosno
predlažu Gradskom vijeću, izrađuju se u obliku kako je propisano Poslovnikom Gradskog
vijeća.
Članak 20.
Akti koje donosi Poglavarstvo ovjeravaju se
pečatom Poglavarstva.
Tajnik Grada odgovoran je za izradu, sređivanje i čuvanje izvornika akata Poglavarstva.
Članak 21.
Opći akti, te akti o imenovanju i razrješenju,
kao i drugi akti kad to Poglavarstvo posebno
odredi, objavljuju se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Ispravke akata, ako je prilikom objave došlo
do greške u odnosu na izvorni tekst, daje
tajnik Grada.
Ispravci akata iz stavka 2. ovog članka također
se objavljuju u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije".

Utorak, 23. rujna 1997.

Članak 24.
Tajnik Grada ocjenjuje da li je materijal
izrađen u skladu s ovim Poslovnikom.
Ako materijal nije izrađen u skladu s Poslovnikom, tajnik može pozvati upravno tijelo i
službu, odnosno drugog nositelja izrade da
materijal doradi, te o tome izvješćuje gradonačelnika.
Članak 25.
Poglavarstvo radi na sjednicama.
Sjednicu Poglavarstva, u ulozi predsjednika
saziva gradonačelnik, na način da se uputi
pismeni poziv, uz odgovarajuće materijale, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Zbog posebno hitnih razloga, sjednica se
može sazvati i u kraćem roku, te bez pisanih
materijala, u smislu stavka 2. ovog članka.
Član Poglavarstva koji ne može biti nazočan
na sjednici može svoja mišljenja i prijedloge
dati pismeno, u kojem slučaju je ta mišljenja
i prijedloge Poglavarstvo dužno razmotriti.
2. Tijek sjednice i odlučivanje

V. NAČIN RADA POGLAVARSTVA
1. Priprema i sazivanje sjednice
Članak 22.
Donošenje akata i razmatranje određenih
pitanja na sjednicama Poglavarstva predlažu
upravna tijela i službe Grada, a mogu predlagati i ustanove i trgovačka društva u vlasništvu
Grada, političke stranke, kao i druga tijela
sukladno posebnim propisima
Građani i udruge imaju pravo obraćati se
Poglavarstvu prijedlozima, mišljenjima i primjedbama i poticati razmatranje određenih pitanja
i donošenje akata iz djelokruga Poglavarstva.
Članak 23.
Akt koji se upućuje Poglavarstvu mora biti
izrađen u skladu s ovim Poslovnikom, s naznakom predlagatelja, stručnog nositelja izrade,
razloga zbog kojeg se upućuje, te izvjestitelja
za sjednicu.
Prije stavljanja na sjednicu materijal se mora
dostaviti na mišljenje odgovarajućem upravnom odjelu ili službi, ako ono nije nositelj
izrade akta.

Članak 26.
Ako je sjednici nazočna većina članova Poglavarstva, predsjednik otvara sjednicu i Poglavarstvo otpočinje s radom.
Ako sjednici nije nazočna većina, sjednica
se odgađa za određeni sat istog ili narednih
dana, a o čemu se obavještavaju odsutni članovi.
Članak 27.
Prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici
se prihvaća zapisnik sa prethodne sjednice.
Član Poglavarstva ima pravo iznijeti primjedbe
na zapisnik.
O utemeljenosti primjedbi na zapisnik, odlučuje
se
bez
rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik dotične
sjednice unose se odgovarajuće izmjene.
Članak 28.
Dnevni red sjednice Poglavarstva utvrđuje
se na početku sjednice.
Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati,
na prijedlog svakog člana Poglavarstva, na način da se pojedini predloženi predmet može
izostaviti ili novi predmet dodati.

Utorak, 23. rujna 1997.
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Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj predmeta isti se može izostaviti iz dnevnog reda.
Članak 29.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se
na raspravu i odlučivanje o pojedinim predmetima redoslijedom u dnevnom redu.
U tijeku sjednice može se izmijeniti redosljed razmatranja pojedinih predmeta, o čemu
se odlučuje bez rasprave.
Na početku rasprave svaki se predmet dnevnog reda, u pravilu usmeno obrazlaže, a ako
je raspravljen i na radnom tijelu, izvjestitelj
radnog tijela iznosi stavove radnog tijela.
Članak 30.
Nazočni na sjednici, članovi Poglavarstva i
ostali, mogu zatražiti riječ, a nakon što im
predsjednik odobri riječ, mogu govoriti samo
o predmetu o kojem se vodi rasprava.
Predsjednik Poglavarstva se brine da govornik ne bude ometan; a može i samog
govornika opomenuti na red ili prekinuti u
govoru.
Članak 31.
Član Poglavarstva koji želi govoriti o povredi ovog Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda,
ima pravo govoriti odmah kada to zatraži.
Nakon iznesenog prigovora, predsjednik daje
obrazloženje.
Ako član Poglavarstva nije zadovoljan obrazloženjem predsjednika, o prigovoru se odlučuje
bez rasprave na sjednici.
Članak 32.
Na sjednicama Poglavarstva Odlučuje se
većinom glasova nazočnih članova.
Glasuje se javno dizanjem ruku; i to na način da se glasuje "za prijedlog", "protiv prijedloga" ili "uzdržan".
Nakon glasovanja predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja i to na način da utvrđuje je
li prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili
odbijen.
Članak 33.
O radu sjednice Poglavarstva vodi se zapisriik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o sjednici
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(sat, datum i mjesto održavanja sjednice, nazočnost sjednici i dr.), utvrđeni dnevni red,
kratak sažetak rasprave i iznesenih prijedloga
na sjednici, te donesenoj odluci.
U zapisnik se, unose i rezultati glasovanja,
a sastavni dio zapisnika čine i tekstovi donesenih općih i drugih akata.
O izradi i čuvanju zapisnika brine se tajnik
Grada.
VI. JAVNOST RADA
Članak 34.
Sjednice Poglavarstva su javne.
Predstavnicima javnih glasila su dostupni
materijali o kojima raspravlja Poglavarstvo, a
dostupno im je i samo praćenje rada Poglavarstva
na
sjednicama.
Bez nazočnosti javnosti, iznimno se održavaju
dijelovi sjednice Poglavarstva, ako se raspravlja o materijalima koji su, u skladu s propisima,
označeni
povjerljivima.
Članak 35.
U cilju potpunog obavješćivanja
radu Poglavarstva, mogu se davati
općenja za javna glasila.
Konferencije za tisak održavaju
odluči Poglavarstvo ili predsjednik.
Konferenciju za tisak održava
ili osoba koju on ovlasti.

javnosti o
javna prise kad to
predsjednik

VII. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 36.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije".
Klasa: 022-05/97-01/1
Ur.broj: 2182/01-97-1
Šibenik, 24. srpnja 1997.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Franko Čeko, dipl. teolog, v.r.
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Utorak, 23. rujna 1997.

ku Šibensko-kninske županije".

6
Na temelju članka 78. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 4/94 i 4/97) i članka 6. stavak 3.
Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 3/96), Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 2. sjednici, od 24. srpnja 1997. godine, donosi

Klasa: 423-04/97-01/1
Ur.broj: 2182/01-97-1
Šibenik, 24. srpnja 1997.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Franko Čeko, dipl. teolog, v.r.

ZAKLJUČAK
o Prijedlogu za sanaciju poduzeća
"Autotransport" d.d. Šibenik

____________________

1. Gradsko poglavarstvo podržava Prijedlog za sanaciju poduzeća "Autotransport" d.d.
Šibenik, od 5. svibnja 1997. godine.
7
2. Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika
suglasno je da se otpišu sva potraživanja Grada Šibenika prema "Autotransportu", iz osnova neplaćene komunalne naknade i odgovarajućih kamata, sa stanjem na dan 15. srpnja
1997. godine.
Suglasno opredjeljenju iz stavka 1. ovog
članka, te odgovarajućim podacima koje će
dati Upravni odjel za financije Grada Šibenika, gradonačelnik Grada Šibenika donijeti će
odgovarajući akt.
3. Predlaže se komunalnim poduzećima u
vlasništvu, odnosno suvlasništvu Grada Šibenika - "Gradskoj čistoći" d.o.o. i "Vodovodu i
odvodnji" d.o.o. Šibenik da otpišu svoja
potraživanja prema "Autotransportu" Šibenik
iz osnova neplaćenih komunalnih usluga i
odgovarajućih kamate, sa stanjem na dan 15.
srpnja 1997. godine.
4. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske i
drugim odgovarajućim tijelima, da podrže navedeni Prijedlog za sanaciju i u okviru svojih
nadležnosti donesu odgovarajuće odluke.
5. Predlaže se Gospodarskoj komori
Šibenik, da sukladno svojoj nadležnosti poduzme
odgovarajuće mjere u cilju sanacije "Autotransporta".
6. Ovaj Zaključak dostaviti će se zainteresiranim tijelima i objaviti u "Službenom vjesni-

Na temelju članka 78. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 4/94 i 4/97) i članka 6. stavak 3.
Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/96), Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 2. sjednici, od 24. srpnja 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o Prijedlogu za sanaciju poduzeća
"Poliplast" d.d. Šibenik
1. Gradsko poglavarstvo podržava prijedlog
za sanaciju poduzeća "Poliplast" d.d. Šibenik.
2. Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika suglasno je da se otpišu sva potraživanja Grada
Šibenika prema "Poliplastu", iz osnova neplaćene
komunalne naknade i odgovarajućih kamata,
sa stanjem na dan 15. srpnja 1997. godine.
Suglasno opredjeljenju iz stavka 1. ovog
članka, te odgovarajućim podacima koje će
dati Upravni odjel za financije Grada Šibenika, gradonačelnik Grada Šibenika donijeti će
odgovarajući akt.
3. Predlaže se komunalnim poduzećima u
vlasništvu, odnosno suvlasništvu Grada Šibenika - "Gradskoj čistoći" d.o.o. i "Vodovodu
i odvodnji" d.o.o. Šibenik da otpišu svoja potraživanja prema "Poliplastu" Šibenik iz osno-

Utorak, 23. rujna 1997. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
va neplaćenih komunalnih usluga i odgovarajućih
kamata, sa stanjem na dan 15. srpnja 1997.
godine.
4. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske i
drugim odgovarajućim tijelima da podrže navedeni Prijedlog za sanaciju i u okviru svojih
nadležnosti donesu odgovarajuće odluke.
5. Predlaže se Gospodarskoj komori - Šibenik, da sukladno svojoj nadležnosti poduzme
odgovarajuće mjere u cilju sanacije "Poliplasta".
6. Ovaj Zaključak dostaviti će se zainteresiranim tijelima i objaviti u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 423-04/97-01/2
Ur.broj: 2182/01-97-1
Šibenik, 24. srpnja 1997.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
Franko Čeko, dipl. teolog, v.r.

____________________
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komunalne naknade i odgovarajućih kamata,
sa stanjem na dan 15. srpnja 1997. godine.
Suglasno opredjeljenju iz stavka 1. ovog
članka, te odgovarajućim podacima koje će
dati Upravni odjel za financije Grada Šibenika, gradonačelnik Grada Šibenika donijeti će
odgovarajući
akt.
3. Predlaže se komunalnim poduzećima u
vlasništvu, odnosno suvlasništvu Grada Šibenika - "Gradskoj čistoći" d.o.o, i "Vodovodu
i odvodnji" d.o.o. Šibenik da otpišu svoja
potraživanja prema "Reviji" Šibenik iz osnova
neplaćenih komunalnih usluga i odgovarajućih
kamata, sa stanjem na dan 15. srpnja 1997.
godine.
4. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske i
drugim odgovarajućim tijelima da podrže navedeni Prijedlog za sanaciju i u okviru svojih
nadležnosti
donesu
odgovarajuće
odluke.
5. Predlaže se Gospodarskoj komori - Šibenik, da sukladno svojoj nadležnosti poduzme
odgovarajuće mjere u cilju sanacije "Revije".
6. Ovaj Zaključak dostaviti će se zainteresiranim tijelima i objaviti u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske
županije".
Klasa: 423-04/97-01/3
Ur.broj: 2182/01-97-1
Šibenik, 24. srpnja 1997.

8

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA

Na temelju članka 78. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 4/94 i 4/97) i članka 6. stavak 3.
Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 3/96), Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 2. sjednici
od 24. srpnja 1997. godine, donosi

PREDSJEDNIK
Franko Čeko, dipl. teolog, v.r.

____________________

ZAKLJUČAK
o Prijedlogu za sanaciju poduzeća
"Revija" d.d. Šibenik
1. Gradsko poglavarstvo podržava prijedlog
za sanaciju poduzeća "Revija" d.d. Šibenik.
2. Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika suglasno je da se otpišu sva potraživanja Grada
Šibenika prema "Reviji", iz osnova neplaćene

GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE

19
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o
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zakupu poslovno prostora ("Narodne novine",
broj 91/96) i članka 24. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica na 3.
sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i postupak natječaja za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Vodica (u daljnjem
tekstu: natječaj), te prava zakupnika glede ulaganja vlastitih sredstava u poslovni prostor.
Pod poslovnim prostorom u smislu stavka 1.
ovog članka smatra se prostor namijenjen za
obavljanje djelatnosti u smislu propisa o obrtu
i trgovačkim društvima, odvjetničke, javnobilježničke i druge djelatnosti bitno usmjerene
na ostvarivanje dohotka (u daljnjem tekstu:
prostor).
II. UVJETI NATJEČAJA
Članak 2.
Pod uvjetima natječaja smatraju se uvjeti
pod kojima neka osoba može, odnosno bez
kojih ne može biti kandidat za zakup prostora.
Dok se suprotno ne utvrdi svaka osoba prijavljena na natječaj smatra se kandidatom za
zakup poslovnog prostora.

Utorak, 23. rujna 1997.

uvjete natječaja.
Članak 5.
Pravo na zakup prostora ima osoba koja
ispunjava opće uvjete i posebne uvjete natječaja,
te koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

Članak 6.
Pravo iz članka 5. ove odluke ograničava
se prvenstvenim pravom HRVI Domovinskog
rata, članova obitelji poginulog, umrlog,
zatočenog ili nestalo hrvatskog branitelja i
civila, dragovoljaca Domovinskog rata od 30.
svibnja 1990. do 15. siječnja 1991. g. ostalih
hrvatskih branitelja, te udruga invalida domovinskog rata i drugih udruga, u smislu
članka 37. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96)
i članka 6. stavak 5. Zakona o zakupu
poslovnog prostora.
Pravo iz članka 5. ove Odluke ograničava
se i prvenstvenim pravom ranijih zakupnika koji prostore koriste bez prethodno
provedenog javnog natječaja, na način da
će se ranijim zakupnicima dati prednost u
postupku usklađivanja njihovih ugovora o
zakupu poslovnog prostora, u smislu članka
33. stavak 3. Zakona o zakupu poslovnog
prostora.

Članak 3.
U postupku odlučivanja po natječaju, najprije se ocjenjuje koje osobe udovoljavaju uvjetima, te mogu biti kandidati za zakup prostora.
Prilikom odlučivanja u smislu stavka 1. ovog
članka, polazi se od općih propisa (opći uvjeti),
te posebnih odredbi natječaja (posebni uvjeti).

Članak 7.
Ako u natječaju sudjeluje više osoba s
pravom iz članka 6. stavka 1. ove Odluke,
prvenstveni red između njih određuje se odgovarajućom primjenom članka 29. stavak 1.
Zakona o područjima posebne državne skrbi
("Narodne novine", broj 44/96).
Pri utvrđivanju reda prvenstva u smislu
stavka 1. ovog članka, kriteriji članka 29.
stavak 1. do 8. Zakona o područjima posebne
državne skrbi primjenjuju se od stavka 1. pa
dalje, na način da osoba s redom prvenstva
iz prethodnog isključuje sve osobe s redom
prvenstva
iz
ostalih
stavaka.

Članak 4.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete
natječaja, u smislu članka 3. ove Odluke, odbaciti će se, a u nastavku postupka će se razmatrati samo prijave kandidata koji ispunjavaju

Članak 8.
Prvenstvo prava iz članka 6. stavak 2. ove
Odluke ostvaruje se na način da prvenstvo
prava na zakup ima onaj raniji zakupnik
koji, uz povećanje ostali uvjeta natječaja pri-
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hvati i najniži (početni) iznos zakupnine, kojega određuje Gradsko poglavarstvo aktom o
raspisivanju natječaja, za svaki prostor posebno, uzimajući u obzir karakteristike i namjenu
odnosnog prostora.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, nakon
donošenja akta Gradskog poglavarstva o raspisivanju natječaja, pozvati će se raniji zakupnik
radi eventualnog prihvaćanja uvjeta natječaja,
te ako ih prihvati, s njime će se zaključiti
ugovor o zakupu, bez objave natječaja i provođenja ostalih radnji po natječaju u smislu
ove Odluke, jer takve radnje ne bi imale odgovarajućeg smisla.
Za slučaj da raniji zakupnik ne prihvati
uvjete u smislu stavka 2. ovog članka, provest
će se odgovarajuće radnje po natječaju, a u
tom postupku raniji zakupnik može koristiti
pravo prvenstva, bez obzira na ranije neprihvaćanje uvjeta natječaja.

III. POSTUPAK NATJEČAJA
Članak 9.
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih
ponuda.
Sustav zatvorenih ponuda je postupak u
kojem kandidati svoje ponude dostavljaju u
zatvorenim kovertama, koje se otvaraju i ocjenjuju sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 10.
Natječaj obvezno sadrži:
a)
b)
c)
d)
e)

adresu i opis prostora (površina i slično),
rok davanja u zakup,
početni iznos zakupnine,
iznos jamčevine za ozbiljnost ponude,
maksimalni iznos ulaganja vlastitih
sredstava u adaptaciju prostora koji će
se priznati za umanjivanje zakupnine,
f) naznaku o mogućnosti, odnosno vremenu
uvida u prostor,
g) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
h) adresu, rok i način dostave ponude.
Osim odredbi u smislu stavka 1. ovog članka, natječajem se mogu odrediti i namjene
prostora, zahtjevi glede uređenja i drugih posebni
zahtjevi glede korištenja prostora.
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Članak 11.
Natječaj raspisuje Gradsko poglavarstvo.
Natječaj se objavljuje u Slobodnoj Dalmaciji
i na oglasnoj ploči Gradskog poglavarstva.
Članak 12.
Na objavljeni natječaj, ako se javio samo
jedan kandidat, samo će se utvrditi da će se
prostor dati u zakup odnosnom kandidatu, uz
zakupninu u visini početnog iznosa zakupnine.
Članak 13.
Nakon što je utvrđen najviši iznos zakupnine, konstatira se koji kandidat i uz koji
iznos zakupnine je stekao uvjete za zakup
prostora.
Nakon radnje iz stavka 1. ovog članka utvrdit
će se da li je neki od kandidata, korištenjem
prvenstvenog prava u smislu Članka 6. stavak
1. ove Odluke, zainteresiran za zakup pod
uvjetom zakupnine iz stavka 1. ovog članka,
te ako jeste postupiti će se sukladno pravu
prvenstva i u tom smislu objaviti odluka.
Članak 14.
Izuzetno od članka 13. ove Odluke, ako je
predmet davanja u zakup prostora iz članka
6. stavak 2. ove Odluke, najprije će se utvrditi
da li raniji zakupnik prihvaća uvjete iz članka
8. ove Odluke, te ako prihvaća, prostor će se
pod tim uvjetima njemu dati u zakup i u
tom smislu će se donijeti odluka.
Članak 15.
O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja
se svim prijavljenim kandidatima, poštom preporučeno, s povratnicom, kao obavijest o rezultatu natječaja.

VI. PRAVO ZAKUPCA GLEDE ULAGANJA
VLASTITIH SREDSTAVA U POSLOVNI
PROSTOR
Članak 16.
Prilikom davanja u zakup prostora, zakupnik snosi troškove adaptacije i uređenja pros-
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tora.
Na ime ulaganja sredstava u smislu stavka
1. ovog članka, zakupniku će se priznati troškovi adaptacije prostora, u građevinskom smislu,
u mjeri u kojoj je ta adaptacija nužna i objektivno predstavlja povećanje vrijednosti prostora.
Pravo iz stavka 2. ovog članka priznati će
se i ranijim zakupnicima, prilikom usklađivanja
ugovora o zakupu, u smislu članka 6. stavak
2. ove Odluke.
Iz troškova u smislu stavka 1. do 3. ovog
članka isključeni su troškovi opremanja prostora.
Članka 17.
Ulaganje u smislu članka 16. ove Odluke
zakupcu će se priznati, na način da će se
iznos uloženih sredstava podijeliti s brojem
mjeseci ugovorenog zakupa, te će se za odgovarajući dio umanjiti utvrđeni iznos mjesečne
zakupnine.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 372-03/97-01/16
Ur.broj: 2182/04-97-1
Vodice, 1. kolovoza 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

Šibensko-kninske županije", broj 8/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici od 1.
kolovoza 1997. godine, donosi

ODLUKU
o naknadama vijećnicima
i članovima radnih tijela
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se naknade vijećnicima članovima radnih tijela i članovima
Gradskog poglavarstva za rad u Gradskom
vijeću, radnim tijelima i Gradskom poglavarstvu Grada Vodica.
Članak 2.
Za utvrđivanje naknade osobama iz članka
1. Ove Odluke, određuju se koeficijenti i to:
a) za predsjednika Gradskog vijeća
b) za člana Gradskog vijeća
b) za člana Gradskog poglavarstva

1
0,50
1

Članak 3.
Mjesečna naknada za osobe iz članka 2.
ove odluke utvrđuje se u iznosu osnovice koja
služi za obračun plaće u gradskoj upravi,
pomnožene sa pripadajućem koeficijentom.
Članak 4.
Vijećnici koji sudjeluju pri zaključenju braka, pored naknade u smislu članka 3. ove
odluke, imaju pravo na naknadu u iznosu
jedne dnevnice za službeno putovanje.
Članak 5.
Naknada iz članka 3. i 4. ove odluke utvrđuje
se u neto iznosu.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća ("Službeni
vjesnik Županije šibenske", broj 15/94).

20
Na temelju članka 25. Statuta Grada
ca ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
nije", broj 6/9) i članka 21. Poslovnika
skog vijeća Grada Vodica ("Službeni

Utorak, 23. rujna 1997.

VodižupaGradvjesnik

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vijesniku Šibensko-

Utorak, 23. rujna 1997.
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kninske županije".
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(kao što su: vozni red, linije, iznos i dinamika
isplate naknade, cijena usluga i sl.).

Klasa: 121-12197-01/1
Ur.broj: 2182/04-01
Vodice, 1. kolovoza 1997
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku "Šibensko-kninske
županije".
Klasa: 363-02/96-01/30
Ur.broj: 2182/04-96-2
Vodice, 1. kolovoza 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK:
Josip Juričev, v.r.

____________________

21
Temeljem članka 11. stavak 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/96), članka 5. Odluke o koncesijama
za obavljanje komunalnih djelatnosti ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/96)
i članka 53, Statuta Grada Vodica, Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici, od 1.
kolovoza 1997. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije

22
Temeljem članka 11. stavak 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/96), članka 5. Odluke o koncesijama
za obavljanje komunalnih djelatnosti ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/96)
i članka 53 Statuta Grada Vodica, Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 3. sjednici, od 1.
kolovoza 1997. godine, donosi

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se vlasniku obrta "MAESTRAL-PROMET", Dragi Stančiću iz Šibenika, Borajska 29, koncesija za obavljanje cestovnog prijevoza putnika u javnom prometu
na području Grada Vodica.
Članak 2.
Predmetna koncesija daje se na rok od
dvije godine uz naknadu, s tim da će se iznos
i dinamika naknade utvrditi ugovorom iz članka
3.
ove
Odluke.
Članak 3.
Po stupanju na snagu ove Odluke, Gradsko
poglavarstvo i korisnik koncesije iz članka 1.
ove Odluke zaključit će ugovor o koncesiji,
kojim ugovorom će biti regulirana međusobna
prava i obveze davatelja i korisnika koncesije

ODLUKU
o davanju koncesije
Članak 1.
Ovom odlukom daje se Miji Sočanu, vlasniku dimnjačarsko-zidarskog obrta "Mina" iz Knina,
Masarikova 19, sa boravištem u Vodicama,
koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada Vodica.
Članak 2.
Predmetna koncesija daje se na rok od
dvije godine uz naknadu, s tim da će se iznos
i dinamika naknade utvrditi ugovorom iz članka
3.
ove
Odluke.
Članak 3.
Po stupanju na snagu ove odluke, Gradsko
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poglavarstvo i korisnik koncesije iz članka 1.
ove odluke zaključit će ugovor o koncesiji,
kojim ugovorom će biti regulirana međusobna
prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

24
Temeljem članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
3. sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća o
poslovanju Komunalnog poduzeća "Leć" za
1996. godinu

Klasa: 363-02/96-01/11
Ur.broj: 2182/04-96-2
Vodice, 1. kolovoza 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

Utorak, 23. rujna 1997.

1. Prihvaća se financijsko izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća "Leć" za 1996.
godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
Ostvarena dobit od prihoda iz tržnice usmjerava se za pokriće troškova zajedničke komunalne potrošnje (143.063,00 kuna), te za pokriće
gubitaka kanalizacijskog sustava (102.819,00
kuna).
2. Ovaj zaključak objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".

23
Temeljem članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 3.
sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi

Klasa: 400-01/97-01/7
Ur.broj: 2182/04-97-1
Vodice, 1. kolovoza 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća
Gradskog proračuna za period I-VI/97.
1. Prihvaća se financijsko izvješće Gradskog
proračuna za period I-VI/97., u tekstu koji
čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 400-08197-01/4
Ur.broj: 2182/04-97-1
Vodice, 1. kolovoza 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

25
Temeljem članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
3. sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća
Dobrovoljnog vatrogasnog društva,
za period I-VII/97.

Utorak, 23. rujna 1997.
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1. Prihvaća se financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva za period I-VII/
97., u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".

27
Temeljem članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
3. sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi

Klasa: 400-01/97-01/8
Ur.broj: 2182/04-97-1
Vodice, 1. kolovoza 1997.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o problemima pri
korištenju javnih površina na području
Grada Vodica

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________
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1. Prihvaća se Izvješće Upravnog odjela o
problemima pri korištenju javnih površina na
području Grada Vodica uz sugestije Vijeća za
prevladavanje nastalih problema.
2. Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 363-02/97-01/87
Ur.broj: 2182/04-97-1
Vodice, 01. kolovoza 1997.

26
Temeljem članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije,
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
3. sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev v.r.

____________________

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća
Pučke knjižnice i čitaonice
za period I-VI/97.
28
1. Prihvaća se financijsko izvješće Pučke
knjižnice i čitaonice za period I-VI/97., u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 400-01/97-01/9
Urbroj: 2182/04-97-1
Vodice, 1. kolovoza 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

Temeljem članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko Vijeće Grada Vodica, na
3. sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zaključka Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića "Tamaris" Vodice o povećanju
participacije

1. Prihvaća se Zaključak Upravnog Vijeća
PREDSJEDNIK
Dječjeg
vrtića "Tamaris" Vodice o povećanju
Josip Juričev, v.r.
participacije roditelja za smještaj djece u vrtić
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2. GRADSKO POGLAVARSTVO

za 11,7%, odnosno sa iznosa od 197,00 kn na
220,00 kn.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu 01. 09. a
objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske
županije".
Klasa: 601-02/97-01/4
Ur.broj: 2182/04-97-1
Vodice, 1. kolovoza 1997.

1
Na temelju članka 89. Statuta Grada
ce ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
nije", broj 6/97), Gradsko poglavarstvo
Vodica, na 3. sjednici, od 24. kolovoza
godine, donosi

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

29
Temeljem članka 53. Statuta Grada Vodica
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/94), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
3. sjednici, od 1. kolovoza 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća
Mandatne komisije

I. Raspušta se vijeće mjesnog odbora Prvić
Luka, radi učestalog kršenja Statuta Grada
Vodica, te ne izvršavanja povjerenih mu poslova.
II. Zadužuje se gradonačelnik da u roku od
30 dana od dana objave ovoga Zaključka, zajedno sa stručnim službama Grada, organizira
i sazove zbor građana Prvić Luke radi izbora
novog vijeća mjesnog odbora.
III. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog
dana nakon objave u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije"".
Klasa: 052-01/97-01/2
Ur.broj: 2182/04-97-2
Vodice, 24. srpnja 1997.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VODICA

1. Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o
proglašenju ništavnim mandat vijećnika Gradskog vijeća, gosp. Siniše Trlaje, a potvrđivanje
mandata vijećniku gosp. Slobodanu Mačukatu.

PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v.r.

____________________

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 400-01/97-01/7
Ur.broj: 2182/04-97-1
Vodice, 1. kolovoza 1997.

V
OPĆINA ORLIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

VodižupaGrada
1997.

ZAKLJUČAK
o raspuštanju vijeća mjesnog odbora
Prvić Luka

PREDSJEDNIK
Josip Juričev, v.r.

____________________

Utorak, 23. rujna 1997.

1
Na temelju članka 4. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 29/94) i članka 24.

Utorak, 23. rujna 1997.
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Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Nar
odne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93)
Općinsko vijeće Općine Orlić, na 2. sjednici
od 29. srpnja 1997. godine, donosi
PRIVREMENI PRORAČUN
Općine Orlić za razdoblje od
1. lipnja do 31. prosinca 1997. godine

2. NAKNADE
VIJEĆNICIMA
3. NAKNADE ČLANOVIMA
POGLAVARSTVA
4. SREDSTVA ZA RAD
POLITIČKIH STRANAKA
5. PUTNI TROŠKOVI
5.1. Putni troškovi
zaposlenika
5.2. Službeni put
UKUPNO

Klasa: 400-08-01/97-01-1
Ur.broj: 2/82/19-01-97-1
Knin, 29. srpnja 1997.
88.200,00 kn
70.560,00
66.150,00
66.150,00
41.160,00

PREDSJEDNIK
Marko Jelovina, v.r.

kn
kn
kn
kn

____________________

332.220,00 kn
44.800,00 kn

2

21.000,00 kn

Na temelju članka 10. i 20. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Orlić (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/17-01-97-1, od 27. svibnja
1997. godine), Općinsko vijeće Općine Orlić,
na I. sjednici, od 27. svibnja 1997. godine,
donosi

70.000,00 kn
43.000,00 kn
202.343,00 kn
245.343,00 kn

6. NABAVKA OSNOVNIH
SREDSTAVA
567.000,00 kn
7. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
Obnova i uređenje poslovnog
prostora zgrade općine
1.300.000,00 kn
SVEUKUPNO RASHODI
1. PLAĆE ZAPOSLENIKA
2. NAKNADE VIJEĆNICIMA
3. NAKNADE ČLANOVIMA
POGLAVARSTVA
4. SREDSTVA ZA RAD

2.580.363,00 kn

Slovima:
dvamilijunapetstotinaosamdesettisućatristotinešezdesettri kune

1. PLAĆE ZAPOSLENIKA

UKUPNO

POLITIČKIH STRANAKA 70.000,00 kn
5. PUTNI TROŠKOVI
245.343,00 kn
6. NABAVKA OSNOVNIH
SREDSTAVA
567.000,00 kn
7. INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
1.300.000,00 kn
SVEUKUPNO

I RASHODI

1.1. Načelnik općine
1.2. Pročelnik
upravnog odjela
1.3. Tajnik općine
1.4. Pročelnik
1.5. Administrativni tajnik
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332.220,00 kn
44.800,00 kn
21.000,00 kn

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Orlić
1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća
Općine Orlić biraju se:
1. PETAR JELOVINA, za predsjednika,
2. IVAN VIDOVIĆ, za člana,
3. SVETO AJDUK, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine Orlić i u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/1
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Ur.broj: 2182/17-01-97-1
Knin, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLIĆ
PREDSJEDATELJ
Vinko Marić, v.r.

Utorak, 23. rujna 1997.

privremenom ustrojstvu Općine Orlić (Klasa:
021-05/97-01/1; Urbroj. 2182/17-01-97-1, od 27.
svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Orlić, na 1. sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Orlić

____________________

1. MARKO JELOVINA, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Orlić.

3
Na temelju članka 10. i 20. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Orlić (Klasa: 02105/97-01/1; Urbroj: 2182/17-01-97-1, od 27. svibnja
1997. godine), Općinsko vijeće Općine Orlić,
na 1. sjednici, od 27. svibnja 1997. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Orlić

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine Orlić i u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/4
Ur.broj: 2182/17 -01-97-1
Knin, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLIĆ
PREDSJEDATELJ
Strahinja Katić, v.r.

1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog
vijeća Općine Orlić, biraju se:
1. MARKO JELOVINA,
2. LJUBICA JELOVINA,
3. MILAN KONFORTA,

____________________

za predsjednika,
za člana,
za člana.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine Orlić i u "Službenom vjesniku
Šibensko - kninske županije".
Klasa:119-01197 0112
Ur.broj: 2182/17 01-971
Knin, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLIĆ
PREDSJEDATELJ
Strahinja Katić, v.r.

____________________
4
Na temelju članka 10. i 18. Odluke o

5
Na temelju članka 10. i 18. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Orlić (Klasa: 02105/97-01/1; Urbroj: 2182/ 17-01-97-1, od 27.
svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Orlić, na 1. sjednici, od 27. svibnja 1997.
godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Orlić
STRAHINJA KATIĆ, bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u

Utorak, 23. rujna 1997.
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sjedištu Općine Orlić i u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/5
Ur.broj: 2182/-01-97-1
Knin, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLIĆ

7
Na temelju članka 10. i 34. Odluke o
privremenom ustrojstvu Općine Orlić (Klasa:
021-05/97-01/1, Urbroj: 2182/17-01-97-1, od 27.
svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Orlić, na 1. sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi

PREDSJEDATELJ
Strahinja Katić, v.r

RJEŠENJE
o izboru općinskog načelnika
Općine Orlić

____________________

1. ANTUN PRAVDIĆ, bira se za općinskog
načelnika Općine Orlić.

6
Na temelju članka 10. i 20. Odluke o
privremenom ustrojstvu Općine Orlić (Klasa:
021-05/97-01/1; Urbroj: 2182/17-01-97-1, od 27.
svibnja 1997. godine), Općinsko vijeće Općine
Orlić, na 1. sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut, poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Orlić

2. Dužnost općinskog načelnika
će obavljati profesionalno.

imenovani

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine Orlić i u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97 0116
Ur.broj: 2182/17-01/97-1
Knin, 27. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLIĆ

1. U Odbor za statut, poslovnik i propise
Općinskog vijeća Općine Orlić, biraju se:
1. IVAN VIDOVIĆ,
2. VELJKO TATOMIR,
3. IVAN VELIĆ,

PREDSJEDNIK
Marko Jelovina, v.r.

____________________

za predsjednika,
za člana,
za člana.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine Orlić i u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
KLASA: 119-01/97 01/3
URBROJ: 2182/17-01-97-1
Knin, 27. svibnja 1997.

8
Na temelju članka 10. i 35. Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Orlić (Klasa: 02105/97-01/1, Urbroj: 2182/17-01-97-1, od 27. svibnja
1997.), Općinsko vijeće Općine Orlić, na I.
sjednici, od 27. svibnja 1997. godine, donosi

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLIĆ
PREDSJEDATELJ
Strahinja Katić, v.r.

____________________

RJEŠENJE
o izboru zamjenika općinskog načelnika
Općine Orlić
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1. PETAR JELOVINA, bira se za zamjenika općinskog načelnika Općine Orlić.
2. Dužnost zamjenika općinskog
imenovani će obavljati počasno.

OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKO VIJEĆE

načelnika
15

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine Orlić i u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/7
Ur.broj: 2182/17-01-97-1
Knin, 27. svibnja 1997.

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 92/94) i članka 74.
Statuta Općine Primošten ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 9/94), Općinsko
Vijeće Općine Primošten, na 03. sjednici, od
06. kolovoza 1997. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 1997. GODINU

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLIĆ
PREDSJEDNIK
Marko Jelovina, v.r.

____________________

Utorak, 23. rujna 1997.

I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Primošten za 1997. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUN
BILANCA PRIHODA
I IZDATAKA FINANCIRANJA
PRIHODI
IZDACI
RAZLIKA VISAK/MANJAK

4.718.000
5.718.800
-1.000.000

1.200.000
200.000
1.000.000

UKUPNO
PRORAČUN
5.918.000
5.918.000
-

Članak 2.
Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u kako slijedi:
Bilanci prihoda i izdataka za 1997. godinu,
A-PRIHODI
Skupina

000
000-10

'■.'-■.

PRIHODI

SVOTA

IZMJENE

UKUPNI PRIHODI
I TEKUĆI PRIHODI 1+2

6.795.000
6.795.000

4.718.000
4.208.000

1. PRIHODI OD POREZA
POREZ NA DOHODAK
I NA DOBIT
Porezi na dohodak
Porez na dohodak od zaposl. kod poslodavca
Porez na dohodak od fizičkih osoba koje povremeno
obavlj. određene usluge pravnim i fizičkim osobama
Porez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja
Porez na dohodak od poljopr. i šumarstva

3.280.000

1.806.000

1.133.000
1.083.000
816.000

1.004.000
954.000
700.000

95.000
66.000
12.000

50.000
100.000
10.000

Utorak, 23. rujna 1997.

000-20
015
015-10
015-40
015-50
020
020-20
020-30
020-50

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
Porez na dohodak po god. prij.
Porez na dobit
Porez na dobit od poduzetnika
POREZI NA IMOVINU
Stalne pristojbe na imovinu
Porez na kuće za odmor
Povremeni porezi na imovinu
Porez na prom. nekretnina
Ostali stalni por. na imovinu
Porez na kor. javne površine
TUZEMNI POREZI NA PROMET
PROIZVODA I USLUGA
Porezi na posebne usluge
Porez na tvrtku ili naziv
Porez na reklame
Porez na potrošnju
Porez na potr. alkoh, pića, piva,
vina i bezalkoh. pića
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga
Porez na prired, igara na sreću i zabavnih igara
2. NEPOREZNI PRIHODI

035
035-10
035-30
040
040-20

045
045-20

050
050-30
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14.000
80.000
50.000
50.000

14.000
80.000
50.000
50.000

1.870.000
1.270.000
1.270.000
450.000
450.000
150.000
150.000

600.000
400.000
400.000
200.000
200.000

277.000
107.000
70.000
37.000
165.000

202.000
70.000
50.000
20.000
130.000

165.000
5.000
5.000

130.000
2.000
2.000

3.515.000

2.402.000

PRIHODI OD PODUZETNIČKIH
AKTIVNOSTI I IMOVINE
Prihodi od kamata
Ostali prihodi od imovine
Naknada za upotrebu javnih općinskih površina
ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE I
NEGOSPODARSTVENA I POPRATNA
TRGOVINA
Ostale administrat. pristojbe
Općinske upravne pristojbe u gotovu novcu
Prihod od pristojbi ostvaren prodajom javnih biljega
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
Prihodi po poseb, propisima
Komun, doprinosi i dr. nakn. utvrđene
posebnim zakonom
Komunalna naknada
Naknada za narušenu vrijed.
Naknada za pripr. grad. zemlj.
Boravišna pristojba
Ostali prihodi po posebnim propisima
OSTALI NEPOREZNI PRIHODI
Ostali prihodi
Općinske naknade

152.000
2.000
150.000
150.000

10.000
10.000
5.000
5.000

10.000
10.000
5.000
5.000

3.445.000
3.445.000

2.220.000
2.220.000

1.500.000
1.000.000
500.000
100.000
195.000
150.000

600.000
1.100.000
250.000
80.000
160.000
30.000

60.000
60.000
60.000

20.000
20.000
20.000
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KAPITALNI PRIHODI

40.000

055
055-10

PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
Prihodi od prodaje zemljišta
Zemljište u vlasništvu općine

40.000
40.000
40.000

065
065-20

POTPORE
Iz ostalih sektora rep. vlade
Tekuće
Kapitalne
Kapitalne potpore od Županije

470.000
470.000
20.000
350.000
100.000

B - IZDACI
Skupina

IZDACI

100
100-10
100-20

UKUPNI IZDACI
I TEKUĆI IZDACI
IZDACI POSLOVANJA
Izdaci za zaposlene
Izdaci za utrošeni mater., energiju kom.
i ost. usluge
Izdaci za tekuće održavanje

100-30
200
200-40
200-80
300
300-10
500
500-10

600
600-10
600-30
600-80
600-90

800
800-10

SVOTA
6.795.000
4.035.000
1.680.000
1.000.000

IZMJENE
5.718.000
3.003.000
1.335.000
795.000

580.000
100.000

395.000
145.000

780.000
105.000
675.000

603.000
98.000
505.000

1.520.000

1.010.000

1.520.000

1.010.000

55.000
55.000

55.000
55.000

II KAPITALNI IZDACI

2.460.000

2.680.000

NABAVKA KAPIT. SREDSTAVA
Zemljište i ostala materijalna imovina
Uredski namještaj i oprema
Izgradnja kapitalnih objek.
Investicijsko održavanje

2.460.000
175.000
30.000
1.550.000
705.000

2.730.000
13.000
6.000
1.721.000
990.000

TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA
MATERIJAL I USLUGE
Financijski izdaci
Ostali nespomenuti izdaci
TEKUĆI TRANSFERI
Tekući transferi građanima, kućanstvima
i nefinanc, organizacijama
OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE
Ostali tekući transferi i potpore

III DANI OPĆINSKI ZAJMOVI
I UDIO U GLAVNICI

47.000

DANI OPĆINSKI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI
Dani tuzemni zajmovi

47.000
47.000

IV AMORTIZACIJA DANIH OPĆINSKIH ZAJMOVA

-62.000

Utorak, 23. rujna 1997.
810
810-10
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-62.000

AMORTIZACIJA DANIH OPĆINSKIH ZAJMOVA
Amortizacija danih tuzemnih zajmova

C-RAČUN FINANCIRANJA
SVOTA

Skupina
OPĆINSKI DUG
(ZADUŽIVANJE UMANJENO ZA OTPLATE)
070
070-10

900
900-10

-300.000

I ZADUŽIVANJE
OPĆINSKI DUG
Tuzemni općinski dug
Općinski dug od nefinancijskih institucija
II OTPLATE
OPĆINSKI DUG
Tuzemni općinski dug

IZMJENE
1.000.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000

300.000

200.000

300.000

200.000

II POSEBAN DIO
Članak 3.
Izdaci u Proračunu u svoti od 5.918.000 ma i posebnim namjenama u posebnom dijelu
kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnici- Proračuna kako slijedi
Br. Skupina

IZDACI

100
100-10
1. 100-10 010
2. 100-10-040
3. 100-10-050

IZDACI POSLOVANJA
Izdaci za zaposlene
Osnovne bruto plaće i nadnice
Doprinosi poslodavca
Nakn. troškova zaposl.

100-20
4. 100-20-010
5. 100-20-020
6. 100-20-030
7. 100-20-030
8. 100-20-050
9. 100-20-060
10. 100-20-080

Izdaci za utroš. mater., energ.,
komun, i ostale usluge
Izdaci za energ. i komun. usluge
Uredski materijal
Izdaci za komunikacije
Izdaci za informiranje
Izdaci za sl. putovanja
Izdaci osiguranja
Izdaci za unajmljivanja

100-30
11. 100-30-010
12. 100-30-020
13. 100-30-030
14. 100-30-080

Izdaci za tek. održavanje
Izdaci za tek. održavanje prijevoznih sredstava
Izdaci za tek. održ. opreme
Izdaci za tek. održ. zgrada
Izdaci za ostala nespom. tekuća održavanja

SVOTA

u kunama
IZMJENE

815.000
169.000
16.000
1.000.000

650.000
130.000
15.000
795.000

335.000
40.000
85.000
20.000
60.000
20.00
20.000
580.000

150.000
55.000
65.000
28.000
40.000
27.000
30.000
395.000

30.000
5.000
5.000
60.000
100.000

30.000
5.000
5.000
105.000
145.000
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200
200-40
15. 200-40-010
16. 200-40-020
17. 200-40-050
200-80
200-80-060
18. 200-80-060-55
19. 200-80-060-55
20. 200-80-060-55
21. 200-80-060-55
22. 200-80-070
23. 200-80-070
24. 200-80-070
25. 200-80-070
26. 200-80-070
300
300-10

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
TEKUĆI VANJSKI IZDACI
ZA MATERIJAL I USLUGE
Financijski izdaci
Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge
Izdaci za tuzemne kamate
Izdaci reprezentacije
Ostali nespom, izdaci
Izdaci pribavljanja stručnjačkog
mišljenja i intelektualnih usluga
Izdaci za ostale nespom, intelektualne usluge
- Naknade za članove vijeća, poglavarstva
i predsjed. mjesnih odbora
Ostale intelekt, usluge - Informatičke usluge
Ostale intelekt, usluge
- Izdaci za prost, planove, projekte i slično
Ostale nespomenute intelektualne usluge
Ost. nespomenuti izdaci
- Izdaci za tekuću rezervu
Ost. nespomenuti izdaci
- Izdaci za proslave, dekoracije i komemoracije
Ost. nespomenuti izdaci
- Izdaci primanja delegacija
Ost. nespomenuti izdaci
- Izdaci međuopćinske suradnje
Ost. nespomenuti izdaci

35. 300-10-130

TEKUĆI TRANSFERI
Tekući transferi građan., kućanstvima
i nefinancijs, organizacijama
Transferi nepr. organiz., Predškolski odgoj
Transferi nepr. organiz., Zdravstvena stanica
Primošten i ostale neprof. organizacije
Transf, vjerskim organiz.
(Red časnih sestara "Franjevki")
Transferi udruž, građana
- Izdaci za dobrovoljna društva
Transf, pol. organizac.
- Izdaci za polit, stranke na razini općine
Transf, udruž, građana
- Izdaci za ostale udruge (Obitelji pog. branitelja)
Ostali transferi - Izdaci za športske klubove
i ost. programe u športu
Ostali transferi - Izdaci za kulturna društva
i ost. kult. programe općine
Ostali transferi

500
500-10
36. 500-10-020

OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE
Ost. tek. transf, i potpore
Potpore učenic. i student.

27. 300-10-090
28. 300-10-090
29. 300-10-100
30. 300-10-120
31. 300-10-120
32. 300-10-120
33. 300-10-130
34. 300-10-130

Utorak, 23. rujna 1997.

5.000
40.000
60.000
105.000

8.000
30.000
60.000
98.000

70.000
5.000

80.000
5.000

360.000
10.000

150.000
20.000

150.000

150.000

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000
675.000

30.000
20.000
505.000

450.000

280.000

90.000

150.000

60.000

60.000

400.000

200.000

100.000

30.000

50.000

30.000

180.000

100.000

120.000
70.000
1.520.000

120.000
40.000
1.010.000

30.000

30.000
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25.000
55.000

25.000
55.000

175.000
175.000

13.000
13.000

5.000
5.000
20.000
30.000

6.000
6.000

37. 500-10-030

Transf, i potp. općin. prom.

600
600-10
38. 600-10-010

NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA
Zemljište i ostala materij. imovina u opć. vlasništvu
Za deposedirana zemljišta

600-30
39. 600-30-020
40. 600-30-030
41. 600-30-050

Uredski namještaj i oprema
Kompjut. i pisaći strojevi
Sistemski software
Kućni aparati

600-80
42. 600-80-080
43. 600-80-080

Izgradnja kapit, objekata
Izgradnja ostalih kapit, objekata - Javna rasvjeta 1.550.000
Ostali kapitalni objekti
1.550.000
Investicijsko održavanje
Invest, održ. ost. zgrada
- Dom kulture Primošten
150.000
Investicijsko održavanje ostalih zgrada
80.000
Invest, održavane cesta - lokalne ceste i putovi
180.000
Invest, održ. ostalih kap. objekata
- Uređenje javnih površina
175.000
Invest. održ. ostalih kap. objekata
- Održavanje javne rasvjete
100.000
Invest, održ. ostalih kap. objekata
- Vodovod Rupe
Investicijsko održavanje ostalih kapit, objekata
20.000
705.000

600-90
44. 600-90-030
4S 600-90-30
46. 600-90-040
47. 600-90-090
48. 600-90-090
49. 600-90-090
50. 600-90-090

800
800-10
51. 800-10-020

DANI OPĆINSKI ZAJMOVI
Dani tuzemni zajmovi
Dani zajmovi građanima

810
810-10
52. 810-10-020

AMORTIZACIJA DANIH OPĆINSKIH ZAJMOVA
Amortizacija danih tuzemnih zajmova
Amortizacija danih zajmova građanima

900
900-10
53. 900-10-030
900-10-040
900-10-050
54.

OPĆINSKI DUG
Tuzemni općinski dug
Općinski dug od posl. banaka
Općinski dug od nefinanc, institucija
Amortizacija tuzemnog duga od nefinancijskih institucija
Otplata kratkoročnog duga od nefinancijskih institucija

SVEUKUPNO

980.000
741.000
1.721.000

150.000
50.000
180.000
140.000
20.000
305.000
145.000
990.000

47.000
47.000

-62.000
-62.000

100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
5.918.000
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Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjuje
se od 1. siječnja 1997. godine.
Klasa: 400-06/97-01/01
Ur.br. 2192/02-01/97-01
Primošten, 6. kolovoza 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________
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Na temelju članka 18. Zakona o proračunu
("Narodne novine", broj 92/94) i članka 74.
Statuta Općine Primošten ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 9/94), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 3. sjednici, od 6.
kolovoza 1997. godine, donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Primošten za
1997. godinu
Ovom odlukom uređuje se način izvršenja
Proračuna Općine Primošten za 1997. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, imovinom Općine,
te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
V
Članak 2.
Proračun se sastoji od Bilance prihoda i
izdataka.
U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i
primici od imovine Općine, te izdaci utvrđeni
za financiranje troškova na razini Općine na
temelju zakonskih i drugih propisa.

Utorak, 23. rujna 1997.

Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u posebnom dijelu Proračuna
određeni za nositelje sredstava na pojedinim
pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu
posebnom dijelu.
Članak 4.
Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu
sa svojim godišnjim financijskim planom.
Članak 5.
Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu
se raspoređivati između pozicija.
U okviru proračunske stavke neke pozicije
preraspodjela utvrđenih sredstava dopuštena
je između pojedinih stavaka izdataka najviše
do 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se
umanjuje, uz odobrenje Odjela za financije.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga
može se obavljati samo u skladu s Uredbom
o postupku nabave roba i usluga i ustupanju
radova ("Narodne novine", broj 25/96).
Članak 7.
O korištenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna u cijelosti odlučuju izvršne vlasti i o
tome jednom mjesečno izvješćuje Općinsko
vijeće.
Članak 8.
Sredstva planirana na poziciji 28 - Transferi
neprofitabilnim organizacijama, rasporedit će
krajnjim korisnicima Općinsko poglavarstvo,
na prijedlog načelnika.
Članak 9.
Sredstva planirana na poziciji 32 - Izdaci
za ostale udruge, rasporedit će krajnjim korisnicima Općinsko poglavarstvo na prijedlog
načelnika.
Sredstva planirana u okviru iste skupine na
poziciji 35 rasporediti će krajnjim korisnicima

Utorak, 23. rujna 1997. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Općinsko poglavarstvo na prijedlog načelnika.

Članak 10.
Sredstva planirana na pozicijama od 42 do
50 odobrava Općinsko poglavarstvo na prijedlog načelnika.
O korištenju sredstava iz stavka 1. ovog
članka, Općinsko poglavarstvo izvješćuje Općinsko vijeće polugodišnje.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
objaviti će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjivat će se od
1. siječnja 1997.godine.
KLASA: 400-09/97-01/01
Ur.br. 2182/02-01/97-01
Primošten, 6. kolovoza 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________
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Na temelju članka 22-25. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj
36/95 i 70/97), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 3. sjednici, od 6. kolovoza 1997.
godine, donosi
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti i mjerila
za plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja u financiranju gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Primošten što ga plaćaju vlasnici građevinskih
čestica.
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Članak 2.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna
Općine Primošten koji služi za financiranje
građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Primošten, za izgradnju
javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i
javne rasvjete.
Članak 3.
Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture u smislu ove odluke razumijeva se građenje novih, te rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se građevinska čestica uređuje u cilju njenog osposobljavanja za
građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih,
gospodarskih i drugih građevinskih objekata.
Članak 4.
Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture vrši se iz:
- komunalnih doprinosa što ih plaćaju
vlasnici građevinskih čestica
- Proračuna Općine Primošten
- drugih izvora utvrđenih posebnim
propisima.
Članak 5.
Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se
na temelju Programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru i godišnjeg programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Primošten.
Programom mjera iz stavke 1. ovog članka
utvrđuje se razina opremljenosti građevinske
čestice na području Općine Primošten, objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
izvori i način financiranja, te potencijalni investitori građevinskih objekata na području
Općine Primošten i rokovi izgradnje.
Sredstva za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Primošten sadrže prosječne troškove građenja
pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, gradnja kojih je predviđena programom iz stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Vlasnik izgrađene građevinske čestice koji
nije sudjelovao u financiranju građenja objek-
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ta i uređaja komunalne infrastrukture, dužan
je platiti komunalni doprinos prema cijenama
prosječnih troškova izgradnje objekta i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Primošten na koje se priključuje građevinska
čestica, a prema odluci iz Članka 11. ove odluke.
Članak 7.
Vlasnik neizgrađene građevinske čestice dužan
je plaćati komunalni doprinos u visini prosječnih
troškova izgradnje onih objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su izgrađeni ili je
njihova izgradnja planirana programom izgradnje
komunalne infrastrukture iz članka 5. ove odluke.
Osnovica za obračun komunalnog doprinosa
je moguća izgrađenost građevinske čestice prema
prostornom planu izraženo u m2 bruto razvijene površine budućeg objekta ili prema lokacijskoj dozvoli.
Članak 8.
Vlasnik građevinske čestice koji ruši ili dograđuje postojeći objekat koji je već priključen
na komunalnu infrastrukturu dužan je platiti
komunalni doprinos srazmjerno povećanju površine građevine u odnosu na postojeću građevinu.
Članak 9.
Ured jedinice lokalne samouprave nadležan
za komunalne poslove može na zahtjev vlasnika građevine, posebnom odlukom osloboditi
vlasnika obveze priključivanja građevine na
komunalnu infrastrukturu ukoliko je sam na
zadovoljavajući način osigurao svoje potrebe,
primjenom propisanih normi,
Članak 10.
Osnovicu za obračun visine komunalnog
doprinosa čini bruto razvijena površina građevinskog objekta izražena u m2 (metrima
četvornima) koji se može graditi i prosječni
troškovi gradnje pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture koji će se koristiti
bilo da su izgrađeni ili će biti izgrađeni,
prema programu opremanja građevinske čestice iz članka 5. ove odluke.
Članak 11.
Na osnovu Programa mjera i Programa izgrad-

Utorak, 23. rujna 1997.

nje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na područje Općine Primošten, Općinsko
vijeće Općine Primošten odlukom će utvrditi
visinu komunalnog doprinosa prema mjerilima
i kriterijima utvrđenim ovom odlukom.
Članak 12.
komunalnog doprinosa

Visina
utvrđuje se
rješenjem.
Rješenje iz stavke 1. ovog članka donosi se
najkasnije do izdavanja građevinske dozvole.
Ured jedinice lokalne samouprave nadležan
za komunalne poslove može na temelju zahtjeva
vlasnika građevinske čestice odobriti obročnu
otplatu komunalnog doprinosa, ali najviše u
osam tromjesečnih obroka s tim da prvo obrok
dospijeva danom donošenja rješenja.
Na sve obroke zaračunava se kamata u
visini kamate na štedne uloge oročene bez
posebne namjene preko godine dana.
Obveza pojedinog vlasnika građevinske čestice glede plaćanja komunalnog doprinosa, te
obveze da izgradi objekat komunalne infrastrukture, te eventualnu kaznu i povrat uplaćenih
sredstava utvrđuju se rješenjem iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 13.
Vlasnici građevinskih čestica koji grade
prometne, infrastrukturne, energetske, vjerske,
stambene objekte socijalnog programa, objekte
obrane i unutarnjih poslova i druge objekte
od javnog interesa može biti i niže od prosječnog
iznosa utvrđenog u programu za tekuću godinu, ali ne niže od stvarnih troškova izgradnje
objekta i uređaja komunalne infrastrukture
koja služi neposredno izgrađenom objektu.
Članak 14.
Vlasnici građevinske čestice i drugih objekata koji nisu sudjelovali u izgradnji objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, a samodoprinosom ili na drugi način su sudjelovali u
financiranju gradnje pojedinih objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture,
kod
utvrđivanja
troškova imaju pravo na umanjenje troškova
za iznos sredstava kojima su sudjelovali u
financiranju izgradnje tih objekata.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje

Utorak, 23. rujna 1997.
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važiti Odluka o komunalnom doprinosu ("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 5/96).
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 363-01/97-01/01
Ur.br. 2182/02-01/97-01
Primošten, 6. kolovoza 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________
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Članak 2.
Vlasnici građevinske čestice u izgradnji izvan područja Mjesnih odbora Primošten 1,
Primošten 2, Bilo i Dolac, plaćaju 25% cijene
komunalnog doprinosa, utvrđenog u članku 1.
ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a biti će objavljena u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije" i primjenjivati će
se na vlasnike građevinskih čestica koji grade
građevinske objekte na području Općine Primošten, kao i na vlasnike objekata koji nisu
sudjelovali u izgradnji komunalne infrastrukture u Općini Primošten.
Klasa: 363-01/97-01/02
Ur.broj: 2182/02-01/97-01
Primošten, 6. kolovoza 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa v.r
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Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/95, i 70/97), i članka 74. Statuta Opčine Primošten ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 9/94), Opčine vijeće
Opčine Primošten, na 3. sjednici, od 6. kolovoza 1997. godine, donosi
ODLUKU
o visini komunalnog doprinosa

Članak 1.
Na temelju Programa mjera i Programa
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Primošten, utvrđuje
se visina komunalnog doprinosa, što ga plaćaju
vlasnici građevinske čestice u izgradnji za:
- izgradnju nerazvrstanih cesta sa
otkupom zemljišta
240,00 kn/m2 BRP
- uređenje javnih
površina

50,00 kn/m2 BRP

- izgradnju javne rasvjete

40,00 kn/m2 BRP

- izgradnju groblja

10,00 kn/m2 BRP

____________________
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Na temelju članka 74. Statuta Općine Primošten ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 9/94), Općine vijeće Općine
Primošten, na 3. sjednici, od 6. kolovoza 1997.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
općinskog proračuna za razdoblje
siječanj-lipanj 1997. godine

1. Prihvaća se Financijsko izvješće općinskog
Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 1997.
godine.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
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Utorak, 23. rujna 1997.

juje se riječju "poslovniku", u odgovarajućem
padežu.

Klasa: 400-09/97-01/02
Ur.broj: 2182/02-01/97-01
Primošten, 6. kolovoza 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Josip Luketa, v.r.

____________________

VII
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

11
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13. Statuta
Općine Promina (Službeni vjesnik Šibenskokninske županije, broj 6/95) Općinsko vijeće
Općine Promina, na 2. sjednici, od 25. lipnja
1997. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Oklaj
Članak 1.
U Statutu Općine Oklaj (Službeni vjesnik
Županije šibenske, broj 6/95) riječ "Oklaj" se
zamjenjuje riječju "Promina" u cijelom tekstu
kao i u uvodnom dijelu Statuta.
Članak 2.
U članku 15. iza stavka 1. dodaje se stavak
2. koji glasi:
"Vijećnik Općinskog vijeća može izuzetno
biti i član Poglavarstva u nedostatku odgovarajuće osobe radi pokrića određene ovlasti".
Članak 3.
U članku 18. kao i u cijelom tekstu "odluci
o privremenom poslovničkom redu" zamjen-

Članak 4.
U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Poglavarstvo ima Predsjednika i 7 članova":
Članak 5.
U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno".
Članak 6.
U člancima 41., 42. i 43. briše se riječ "Upravnih tijela" i zamjenjuje riječju "Jedinstveni
upravni odjel":
Članak 7.
U članku 45. stavak 1., 2. i 5. u članku 47.
i 48. brišu se riječi "Upravni odjel" i zamjenjuje riječima "Jedinstveni upravni odjel" u
potrebnim padežima.
Članak 8.
Iza članka 80. dodaje se nova glava "XI
IZMJENE STATUTA OPĆINE" sa slijedećim
člancima i to:
Članak 81.
Prijedlog za izmjenu Statuta može podnijeti
1/3 vijećnika Općinskog vijeća ili Poglavarstvo
općine.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora biti
obrazložen, a podnosi se Predsjedniku vijeća.
Članak 82.
Općinsko vijeće odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne
donese odluka o pristupanju raspravi o
predloženoj promjeni, isti se prijedlog ne može
ponovo staviti na dnevi red Općinskog vijeća
prije isteka roka od 6 mjeseci od dana
zaključenja rasprave o prijedlogu. Odluku iz
stavka 2. ovog članka Općinskog vijeća donosi
se većinom glasova svih vijećnika.
Članak 9.
Dosadašnja glava XI briše se u cijelosti.

Utorak, 23. rujna 1997. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 10.
Mijenjaju se redni brojevi nadolazećih članaka,
tako da iza članka 82. dolazi članak 83. koji
glasi:
"ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom donošenja.
Pročišćeni tekst Statuta utvrdit će odbor za
Statut i Poslovnik, te će se objaviti u "Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".
KLASA: 012-03/97-01/1
URBR: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić. v.r.

____________________
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Na temelju članka 7. i 45. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine",
broj 90/92, 94/93 i 117/93), Općinsko vijeće
općine Promina, na 2. Sjednici, od 25. lipnja
1997. godine, donosi
STATUT OPĆINE PROMINA
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Općina Promina je jedinica lokalne samouprave i uprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina
u Republici Hrvatskoj.
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Članak 3.
Općina Promina (u daljnjem tekstu općina)
obuhvaća naselja: Bobodol, Bogatići, Čitluk,
Ljubotić, Matasi, Mratovo, Oklaj, Puljane, Razvode i Sunkovce.
Članak 4.
Općina obuhvaća područje koje omeđuje
rubne granice K.O. Bogatići (Prominski), Lukar,
Matase, Mratovo, Oklaj, Puljane i Razvode.
Granice općine mogu se mijenjati na način
i po postupku propisanom zakonom.
Članak 5.
Općina ima zastavu i grb.
Izgled i uporaba zastave i grba odredit će
se posebnom odlukom.
Članak 7.
Zaštitnik općine Promina je SV. MIHOVIL,
koji je ujedno i dan općine Promina (29.09.).
Članak 8.
Općinsko vijeće (u daljnjem tekstu: vijeće)
može proglasiti počasnim građaninom općine
Promina osobe koje su se istakle naročitim
zaslugama za općinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna
povelja općine.
Članak 9. :..
Vijeće može dodjeljivati i druga prava priznanja građanima i javnim osobama za naročite
uspjehe na svim područjima gospodarstva i
društvenog života od značaja za općinu.
Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju
se pod uvjetima i na način propisana posebnom odlukom.
II. DJELOKRUG OPĆINE
1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 10.

Članak 2.
Naziv općine je općina PROMINA.
Sjedište općine je OKLAJ.
Općina Promina je pravna osoba.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:
1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih,
društvenih, komunalnih i dr. djelatnosti
od važnosti za područje općine,
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2. osigurava uvjete za uređenje prostora i
urbanističko planiranje, te zaštitu
čovjekova okoliša, ako posebnim zakonom
nije drugačije određeno,
3.vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti
stanovanja, komunalnih objekata,
obavljanja komunalnih i drugih uslužnih
djelatnosti te lokalne infrastrukture, ako
zakonom nije drugačije određeno,
4.osigurava lokalne potrebe stanovnika u
oblasti brige o djeci, obrazovanju i
odgoju, javnom zdravlju (ambulante,
domovi zdravlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti
životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi,
kulturi, tjelesnoj kulturi i športu, ako
zakonom nije drugačije određeno,
5. upravlja općinskom imovinom,
6. osniva javne ustanove i druge pravne
osobe, u skladu sa zakonima radi
ostvarivanja određenih gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih socijalnih
interesa i potreba stanovništva,
7. uređuje i druga pitanja u skladu sa
zakonom.
Članak 11.
Vijeće pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga, čije je obavljanje od šireg interesa za
građane, na području više jedinica lokalne
samouprave (prostorno uređenje i urbanističko
planiranje, zaštitu okoliša, izgradnja mreže
infrastrukture objekata i drugo) može prenijeti na tijelo Županije u čijem je sastavu.
III. VIJEĆE I NJEGOVA TIJELA
1. POLOŽAJ I NADLEŽNOST VIJEĆA
Članak 12.
Vijeće u okviru svog djelokruga obavlja i
poslove državne uprave, kad je to određeno
zakonom.
Članak 13.
Vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:
- donosi statut Općine,
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- donosi odluke i dr. opće akte kojima se
uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga
Općine,
- donosi Proračun i Zaključni račun Općine,
- donosi odluku o stjecanju, otuđivanju i
opterećivanju općinske imovine,
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo Općinskog
poglavarstva,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih
upravnih tijela,
- bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednika Vijeća, te općinskog
Načelnika, članove Općinskog
poglavarstva, radna tijela Vijeća, te
imenuje i razrješava druge osobe određene
odlukom Vijeća,
- osniva javne ustanove i druge pravne
osobe za obavljanje gospodarsko-društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Općinu,
- donosi poslovnik o svom radu i
- odlučuje o drugim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Općine.
Vijeće može prenijeti obavljanje pojedinih
poslova na Općinsko poglavarstvo osim:
- donošenja Statuta općine,
- donošenja Proračuna općine i Zaključnog
računa,
- donošenja odluke o zaduživanju općine.
2. SASTAV I IZBOR VIJEĆA
Članak 14.
Vijeće broji 16 vijećnika.
U slučaju promjene broja vijećnika Vijeća
utvrđenog statutom, izabrani vijećnici ostaju
na dužnosti do kraja izbornog razdoblja (do
isteka mandata).
U slučaju promjene područja Općine donijet će se odluka o broju vijećnika Vijeća i
provesti izbori od broja koji je utvrđen u
odluci.
Članak 15.
Vijećnici Vijeća biraju se na način i po
postupku određenom u zakonu o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.
Vijećnik Općinskog vijeća može izuzetno
biti i član Poglavarstva u nedostatku odgova-
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rajuće osobe radi pokrića određene oblasti.
Članak 16.
Funkcija vijećnika je počasna.
Vijećnici Vijeća nemaju obvezujući mandat
i nisu opozivi.
Vijećnici imaju pravo biti nazočni na sjednicama Vijeća, podnositi prijedloge za donošenje
općih akata i drugih akata i mjera, te postavljati pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
na sjednici Vijeća neposredno ili pismenim
putem, predsjedniku Vijeća.
Članak 17.
Vijećnik ima pravo podnositi Vijeću odluke
i druge akte, te pokretati druga pitanja iz
njegova djelokruga.
Članak 18.
Vijećnik ima pravo predlagati Vijeću o pitanjima, koja se odnose na rad Općinskog
poglavarstva, na izvršavanje odluka ili na rad
upravnih tijela Općine.
Vijećnik ima pravo Općinskom poglavarstvu
i pročelnicima, koji rukovode upravnim tijelima Općine, postavljati pitanja koja se odnose
na njihov rad ili poslove, iz njihovog djelokruga, Općinsko poglavarstvo i pročelnici dužni
su odgovarati na postavljena pitanja, na način
u rokovima, određenim u Poslovniku.
Članak 19.
Vijećnici za svoj rad u Vijeću imaju pravo
na naknadu troškova, odnosno na izgubljenu
zaradu s posebnom odlukom Vijeća.
3. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK
VIJEĆA
Članak 20.
Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednik Vijeća predstavlja Vijeće, rukovodi njegovim radom i ima ovlast i obveze
utvrđene zakonom, ovom odlukom i Poslovnikom.
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili
spriječenosti i obavlja druge poslove koje mu
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povjeri Vijeće ili predsjednik.
Predsjednika i potpredsjednika bira Vijeće
iz reda svojih vijećnika, na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika Vijeća, na način i
po
postupku
određenim
Poslovnikom.
Članak 21.
Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost
obavljaju počasno.
4. RADNA TIJELA
Članak 22.
Vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz
svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih
poslova, koje im povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju, u skladu s Poslovnikom.
Predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka bira Vijeće, iz reda vijećnika.
Vijeće na prvoj konstituirajućoj sjednici osniva:
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za statut i poslovnik i
- Mandatnu komisiju.
Članak 23.
Odbor za imenovanja ima predsjednika i 4
člana.
Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i
predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika
Vijeća, izbor općinskog načelnika i zamjenika
načelnika, tajnika Općine, te izbor članova
radnih tijela Vijeća.
Članak 24.
Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i 2 člana.
Odbor za statut i poslovnik raspravlja i
predlaže Statut Općine, Poslovnik Vijeća, te
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika, može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz
nadležnosti Vijeća, te obavlja i druge poslove
utvrđene ovim Statutom i o radu Općinskog
vijeća.
Članak 25.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva

Broj 9 - Strana 36

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

člana.
Mandatna komisija raspravlja o pitanjima
koja se odnose na mandatna prava vijećnika
Vijeća.
5. TAJNIK OPĆINE
Članak 26.
Općina ima tajnika.
Tajnik Općine se stara o izvršavanju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave
i uprave, sudjeluje na sjednicama Vijeća, u savjetodavnom svojstvu i upozorava predsjednika Vijeća i Vijeće o kršenju zakonitosti.
Tajnik Općine svoju dužnost obavlja profesionalno.
IV. OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Članak 27.
Općinsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu:
Poglavarstvo) obavlja poslove iz svog djelokruga, na temelju i u okviru zakona, ove odluke
i drugih akata.
Poglavarstvo je odgovorno, u skladu sa zakonom, Vijeću za obavljanje poslova iz svog
djelokruga.
Poglavarstvo je dužno o svome radu izvješćivati Vijeće.
Vijeće može zahtijevati da mu Poglavarstvo
podnese izvješće o cjelokupnom radu ili o
pojedinom pitanju iz njegove nadležnosti.
Članak 28.
Poglavarstvo u okviru svog djelokruga:
- priprema prijedloge općih akata koje donosi
Vijeće, te daje mišljenje o prijedlozima
odluka koje podnesu drugi ovlašteni
predlagači,
- izvršava ili osigurava izvršenje općih akata
Vijeća, prostornih i urbanističkih planova
te drugih akata Vijeća,
- upravlja nekretninama i pokretninama, kao
i prihodima i rashodima Općine,
- utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna
Općine i zaključni račun, te odluke o
privremenom financiranju,
- utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih
tijela Općine i usmjerava njihovo
djelovanje u obavljanju poslova iz
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samoupravnog djelokruga Općine odnosno
poslova državne uprave koji se obavljaju u
Općini, te nadzire njihov rad,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih
tijela Općine, na temelju javnog natječaja,
- predlaže osnivanje mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom, ovom odlukom i drugim općim
aktima Vijeća ili po njegovom ovlaštenju.
Članak 29.
Poglavarstvo ima predsjednika i 7 članova.
Načelnik je po svom položaju predsjednik,
a zamjenik Općinskog načelnika član Poglavarstva.
Članovi Poglavarstva svoju dužnost obavljaju počasno.
Članak 30.
Poglavarstvo u obavljanju poslova iz svog
djelokruga surađuje s poglavarstvima drugih
jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i s
drugim pravnim osobama, te jedinicama mjesne
samouprave.
Članak 31.
Članovi Poglavarstva, koji svoju dužnost
obavljaju počasno, imaju pravo na naknadu
troškova, odnosno izgubljenu zaradu, u skladu
s posebnom odlukom Vijeća.
Članak 32.
Poglavarstvo će svojim Poslovnikom urediti
ustrojstvo, način rada i odlučivanja kao i
druga pitanja od značaja za rad Poglavarstva.

V. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 33.
Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: načelnik) zastupa Općinu i nositelj je izvršne
vlasti u Općini.
Načelnik svoju dužnost može obavljati profesionalno.
Članak 34.
Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
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- provodi odluke Vijeća i odgovoran je Vijeću
za njihovo provođenje,
- ima pravo zadržati od izvršenja opći akt
Vijeća, ako ocijeni da tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, te zatražiti od Vijeća
da, u roku 15 dana, otkloni uočene
nedostatke. Ako vijeće to ne učini, načelnik
je dužan u roku od sedam dana o tome
izvijestiti organ središnje državne uprave,
ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada
jedinica lokalne samouprave i uprave,
- vodi brigu o upravljanju općinskom
imovinom i naredbodavac je za izvršenje
općinskog proračuna,
- neposredno, ispred poglavarstva usmjerava
rad upravnih odijela i potpisuje akte, koje
oni donose u okviru svoga djelokruga, ako
za potpisivanje nisu ovlašteni pročelnici,
- obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom, ovom odlukom i odlukama Vijeća.
Članak 35.
Načelnik rukovodi radom poglavarstva, saziva sjednice i predsjedava im, te potpisuje akte
Poglavarstva.
Načelnik je odgovoran županu za obavljanje
povjerenih poslova uprave na području Općine.
Članak 36.
Načelnika bira Vijeće, na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika.
Članak 37.
Načelnik ima zamjenika.
Zamjenik načelnika bira se na način i po
postupku propisanim za izbor načelnika.
Zamjenik načelnika pomaže načelniku u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju
njegove spriječenosti i odsutnosti, te obavlja
druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.
Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja
počasno.
VI. AKTI OPĆINE
1. AKTI VIJEĆA
Članak 38.
Vijeće donosi odluke i druge opće akte iz
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nadležnosti Općine, na način po postupku
utvrđenom Poslovnikom.
Vijeće donosi zaključke kada, u skladu sa
zakonom, rješava u pojedinačnim slučajevima.
Članak 39.
Svi opći akti, koje donosi Vijeće, moraju
biti javno objavljeni na način dostupan građanima, a obvezno se objavljuje na oglasnoj
ploči u sjedištu Općine.
2. AKTI POGLAVARSTVA
Članak 40.
Poglavarstvo o poslovima iz svog djelokruga
donosi naredbe, uputstva, pravila, kada odlučuje
o općim stvarima, te zaključke i rješenja kada,
u skladu sa zakonom, odlučuje o pojedinačnim
stvarima.
VII. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST
Članak 41.
Rad Vijeća, Poglavarstva i upravnih tijela
Općine je javan.
Članak 42.
Javnost rada Vijeća, Poglavarstva i upravnih
tijela osigurava se:
-javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem i natpisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih
dokumenata na način propisan ovim
Statutom.
Članak 43.
Vijeće svojom odlukom određuje koji se
podaci iz rada nadležnosti Vijeća, Poglavarstva
i upravnih tijela ne mogu obavljati, jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.
Članak 44.
Izabrani i imenovani čelnici u Općini obavljaju svoju funkciju, na temelju i u okviru Ustava, Zakona, Statuta, te dobivenih ovlaštenja
i osobno su odgovorni za njeno obavljanje.
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VIII. OBAVLJANJE UPRAVNIH I DRUGIH
STRUČNIH POSLOVA IZ
DJELOKRUGA OPĆINE
Članak 45.
Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova
državne uprave prenijete na nju osnivaju se
upravni odjeli Općine.
Upravnim odjelima iz stavka 1. ovog članka
upravljaju pročelnici, koje na temelju javnog
natječaja imenuje Poglavarstvo.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja, te postupak oko imenovanja pročelnika uređuju se
posebnom odlukom.
Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, način rada
kao i druga pitanja od značenja za njihov rad
uređuju se posebnom odlukom.
Unutarnje ustrojstvo odjela iz stavka 1. ovog
članka, uređuje svojim aktom Poglavarstvo.
Članak 46.
Pročelnik može biti član Poglavarstva, koga
bira Vijeće, sukladno odredbama Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi i Statuta kojim
je uređenim izbor članova Poglavarstva. Ako
pročelnik ne bude izabran za člana Poglavarstva ne prestaje mu dužnost pročelnika.
Pročelnici su za svoj rad odgovorni načelniku.
Imenovanje, razrješenje, odgovornost, kao i
druga pitanja u svezi s radom pročelnika, provodi se na način i po postupku utvrđenim zakonom i odlukom Vijeća.
Članak 47.
Obavljanje stručnih i uredskih poslova za
potrebe Vijeća i Poglavarstva obavljaju upravni odjeli iz članka 43. ove odluke.
Članak 48.
Jedinstveni upravni odjel općine u okviru
svoga djelokruga i ovlasti:
- neposredno izvršavaju odluke i druge opće
akte Vijeća i osiguravaju njihovo provođenje,
- neposredno izvršavaju poslove državne
uprave kada su ti poslovi prenijeti u
djelokrug općine,
- prate stanje u područjima za koje su
osnovani i o tome izvješćuju Poglavarstvo,
- pripremaju nacrte odluka i drugih općih
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akata, koje donosi Vijeće, nacrte akata,
koje donosi Poglavarstvo, te pripremaju
izvješća, analize i druge materijale iz svoga
djelokruga za potrebe Vijeća i
poglavarstva,
- pružaju stručnu i drugu pomoć građanima
u okviru prava i ovlasti Općine,
- podnose izvješće vijeću i Poglavarstvu o
svome radu,
- obavljaju i druge poslove za koje su
ovlašteni.
IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU I PRAVO
INICIJATIVE
Članak 49.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma, sukladno zakonu i ovom Statutu.
Članak 50.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja
o prijedlogu o promjeni odluke o ustrojstvu
općine, prijedlogu za promjenu područja Općine,
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom i ovom odlukom.
Referendum, temeljem odredaba zakona i
ove odluke, raspisuje Vijeće na prijedlog jedne
trećine vijećnika Vijeća, prijedlog Poglavarstva
ili jedne petine mjesnih odbora na području
Općine.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Općine i
upisani su u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Vijeće.
Vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih
odbora o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.
Članak 51.
Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje akata ili rješavanje određenog pitanja
iz njegove nadležnosti.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Vijeće
mora raspravljati ako ga potpisom podrži na-
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jmanje deset posto birača upisanih u popisu
birača Općine, te dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku tri mjeseca od prijema prijedloga.
Svaki građanin ima pravo vijeću i njegovim
tijelima slati prijedloge i pritužbe, te davati
prijedloge i na njih dobiti odgovor.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
1. OPĆE ODREDBE
Članak 52.
U Općini se osnivaju mjesni odbori kao
oblik neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana.
Mjesni odbor se u pravilu osniva za jedno
naselje.
Članak 53.
Mjesni odbor na području za koje se osniva
obavlja poslove koji su od svakodnevne važnosti
i za potrebe građana, kao što je:
- uređenje mjesta, izgradnja i održavanje
malih parkova, nasada, dječjih igrališta,
rekreacijskih i športskih igrališta,
- izgradnja i održavanje objekata koji služe
za svakodnevne potrebe građana (parkirališta,
nogostupi, poljski putevi, tržnice, sajmišta,
mjesna kanalizacija, vodovod i sl.),
- čišćenje javnih površina, odvoz smeća,
odvodnja atmosferskih voda, zaštita okoliša
i dr.
Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1.
ovog članka osiguravaju se iz Proračuna općine,
doprinosa građana odnosno drugih prihoda iz
imovine mjesnog odbora.
Općinsko poglavarstvo daje na korištenje
mjesnim odborima poslovni prostor, sredstva i
opremu za njihov rad.
2. OSNIVANJE MJESNIH ODBORA
Članak 54.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu
dati: građani, njihove organizacije i udruge,
Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo.
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Ako prijedlog za osnivanje mjesnog odbora
podnosi građanin, taj prijedlog mora biti potpisom podržan od najmanje pet posto građana
upisanih u popis birača područja za koje se
predlaže osnivanje mjesnog odbora.
Članak 55.
O prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora,
te o izboru i razrješavanju članova Vijeća
mjesnog odbora odlučuje zbor građana mjesnog odbora.
Zbor građana mjesnog odbora čine svi građani
koji imaju biračko pravo, te prebivalište na
području mjesnog odbora.
Zbor građana mjesnog odbora saziva vijeće
mjesnog odbora ili načelnik, u skladu s ovim
Statutom i pravilima mjesnog odbora.
Zboru građana mjesnog odbora predsjedava
osoba koju izabere zbor građana: u skladu s
pravilima mjesnog odbora.
Do izbora predsjedavajućeg iz stavka 4.
ovog članka zborom građana predsjeda predstavnik sazivača.
Zbor građana mjesnog odbora može pravovaljano odlučivati ako je na zboru nazočno
najmanje deset posto građana upisanih u popis birača.
Zbor građana mjesnog odbora donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova
građana nazočnih na izboru, ako ovim Statutom ili Pravilnikom mjesnog odbora nije drukčije
određeno.
Članak 56.
Odluka o osnivanju mjesnog odbora sadrži:
- naziv i sjedište mjesnog odbora,
- naziv naselja ili dijela naselja za koje se
osniva mjesni odbor,
- granice područja mjesnog odbora,
- broj članova Vijeća mjesnog odbora.
3. ORGANI MJESNOG ODBORA
Članak 57.
Organi mjesnog odbora su vijeće mjesnog
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima pet do jedanaest članova.
Predsjedniku i članovima vijeća mjesnog odbora mandat traje četiri godine.
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Članak 58.
Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesnog
odbora
mogu
dati:
- predlagatelj iz članka 55. ovog Statuta,
- političke stranke.
O prijedlozima se građani izjašnjavaju za
svakoga kandidata ponaosob, redom kako su
predloženi.
Izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, zaključno do broja koliko se
bira članova vijeća mjesnog odbora. Ako su
dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, izabran je onaj o kojemu se kasnije
izjašnjavalo.
Iznimno, ako je predloženo onoliko kandidata koliko se bira, izabrani su oni kandidati
koji su dobili većinu glasova građana nazočnih
na izboru.
Članak 59.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika
vijeća iz redova svojih članova, na prijedlog
najmanje tri člana.
Članak 60.
Vijeće mjesnog odbora radi na sjednicama
na kojima je nazočna većina članova vijeća.
Vijeće odlučuje javnim glasovanjem većinom
glasova nazočnih članova, ako pravilima mjesnog odbora nije drukčije određeno. Vijeće
mjesnog odbora donosi i program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik
o svome radu, financijski plan i zaključni
račun, te obavlja i druge poslove određene
zakonom i ovim Statutom.

Članak 61.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor, saziva sjednice mjesnog odbora
čijim radom rukovodi, potpisuje akte koje donese vijeće mjesnog odbora i brine se o njihovom izvršenju, te obavlja druge poslove
određene ovim Statutom i pravilima mjesnog
odbora.
U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika vijeća mjesnog odbora zamjenjuje ga član
vijeća kojega na prijedlog predsjednika odredi
vijeće.

Utorak, 23. rujna 1997.

Članak 62.
Predsjedniku i članovima vijeća
prestaje
mandat prije isteka vremena na koje
su izabrani u slučajevima:
- smrti,
- pismene ostavke,
- promjene prebivališta izvan područja općine.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka
vijeće mjesnog odbora svojom odlukom utvrđuje
prestanak mandata.
Članak 63.
Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća na prijedlog
najmanje trećine članova vijeće ili najmanje
pet posto birača s područja mjesnog odbora.
Članak 64.
Zbor građana mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku i članovima vijeća
mjesnog odbora na prijedlog najmanje pet
posto birača s područja mjesnog odbora. Ako
vijeće odnosno predsjednik vijeća mjesnog odbora u svome radu učestalo krši pravila mjesnog odbora i ne izvršava propisane im poslove,
Općinsko poglavarstvo može, na prijedlog
načelnika, raspustiti vijeće mjesnog odbora odnosno razriješiti predsjednika ili pojedinog člana
vijeća mjesnog odbora.
Članak 65.
Predsjedniku odnosno članovima vijeća kojima je izglasano nepovjerenje, u smislu članka
63. i 64. stavka 1. ovog Statuta, prestaje mandat s danom donošenja te odluke.
U slučaju raspuštanja vijeća, odnosno razrješenja predsjednika ili pojedinog člana vijeća
mjesnog odbora prestaje im mandat danom
donošenja odluke, ako u toj odluci nije određeno
drukčije.
U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka načelnik će sazvati zbor građana dotičnog
mjesnog odbora radi izbora razriješenih članova vijeća mjesnog odbora u roku od 30 dana
od dana donošenja odluke o raspuštanju vijeća
odnosno razrješenju predsjednika ili članova
vijeća
mjesnog
odbora.
4. PROGRAM RADA, FINANCIJSKI

Utorak, 23. rujna 1997.
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PLAN I ZAKLJUČNI RAČUN
Članak 66.
Program rada mjesnog odbora sadrži poslove
i zadatke, te izvršitelje i rokove izvršenja,
sukladno djelokrugu rada mjesnog odbora iz
članka 53. ovog Statuta.
Financijski plan mjesnog odbora sadrži prihode (izvore sredstava) u smislu čl. 53. stavak
2. ovog Statuta te rashode za izvršenje programa rada iz prethodnog stavka.
Članak 67.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada,
financijski plan i zaključni račun na temelju
prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva.
Članak 68.
Program rada i financijski plan mjesnog odbora donose se najkasnije do roka za donošenje
proračuna Općine.
Zaključni račun donosi se u propisanim
rokovima, a najkasnije do roka za donošenje
zaključnog računa Općine.
5. PRAVILA MJESNOG ODBORA
Članak 69.
Pravila mjesnog odbora sadrže osobito:
- naziv i granice područja mjesnog odbora
sukladno odluci o osnivanju mjesnog odbora,
- postupak izbora i razrješenja predsjednika
i članova vijeća mjesnog odbora,
- postupak donošenja programa rada,
financijskog plana, zaključnog računa i drugih
akata mjesnog odbora,
- odredbe o radu i odlučivanju zbora građana
mjesnog odbora i mjesnog zbora građana,
- obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine koji su ovim Statutom
preneseni na mjesne odbore,
- suradnja s načelnikom, Općinskim
poglavarstvom i upravnim odjelima Općine.
Pravila mjesnog odbora moraju biti u skladu
sa zakonom, odredbama ovoga Statuta i odlukom o osnivanju mjesnog odbora.
6. POSLOVI IZ SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA OPĆINE POVJERENI
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MJESNOM ODBORU
Članak 70.
Mjesnom odboru povjeravaju se poslovi iz
samoupravnog djelokruga Općine određeni
odlukom Općinskog vijeća.
7. MJESNI ZBOR GRAĐANA
Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora može osnivati mjesne
zborove građana radi raspravljanja o potrebama i interesima te davanja prijedloga za
rješenje pitanja od lokalnog značaja.
Mjesni zbor građana osniva se za dio područja
odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od
drugih dijelova naselja, u pravilu prema područjima za koja se radi popis birača.
Članak 72.
Mjesni zbor građana saziva vijeće mjesnog
odbora.
Mjesni zbor građana ima predsjednika kojeg
biraju građani iz reda građana, na način propisan pravilima mjesnog odbora.
Mjesni zbor građana pravovaljano odlučuje
ako je na zboru nazočno najmanje deset posto građana upisanih u popis birača dotičnog
dijela područja mjesnog odbora.
Mjesni zbor građana odlučuje većinom glasova građana nazočnih na zboru ako pravilima
mjesnog odbora nije drugačije određeno.
Članak 73.
Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora obavljaju u svom djelokrugu upravni odjeli.
Odjeli iz stavka 1. ovog članka imaju prava
i obveze predložiti načelniku pokretanje postupka kod Općinskog poglavarstva za raspuštanje
vijeća mjesnog odbora odnosno za razrješenje
od dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora
ako u svom radu učestalo krše pravila mjesnog odbora i ne izvršavaju propisane im poslove.
9. PROMJENE PODRUČJA MJESNOG
ODBORA
Članak 74.
Područje mjesnog odbora određeno odlukom
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o osnivanju može se promijeniti:
1. Podjelom područja mjesnog odbora na
dva ili više mjesnih odbora,
2. Izdvajanjem dijela područja mjesnog odbora
radi pripajanja graničnog području mjesnog
odbora,
3. Promjenom odnosno usklađivanjem granica područja mjesnog odbora.
Članak 75.
Prijedlog za podjelu područja mjesnog odbora
mogu dati:
- predlagatelji iz članka 54. ovog Statuta,
- vijeće mjesnog odbora.
Prijedlog za podjelu područja mjesnog odbora
u pismenom obliku dostavlja se vijeću mjesnog odbora i načelniku, s podacima iz članka
76. ovog Statuta.
O prijedlogu raspravlja i odlučuje zbor građana mjesnog odbora, kojeg saziva vijeće mjesnog odbora u roku 45 dana od dana prijema
prijedloga predlagatelja iz članka 54. ovog
Statuta, odnosno od dana kad je vijeće mjesnog
odbora
predložilo
tu
podjelu.
Ako vijeće mjesnog odbora ne sazove zbor
građana mjesnog odbora u roku iz stavka 3.
ovog članka, zbor građana sazvat će u daljnjem roku od 30 dana.
Članak 76.
Odluka o podjeli područja mjesnog odbora
sadrži:
- naziv mjesnog odbora koji podjelom prestaje
postojati,
- naziv i sjedište mjesnih odbora koji
nastaje podjelom,
- naziv naselja ili dijela naselja za koji se
osnivaju mjesni odbori,
- granice područja mjesnih odbora,
- broj članova vijeća, te ime i prezime
izabranih članova vijeća svakog od
novoosnovanih mjesnih odbora.
Članak 77.
Prijedlog za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora radi pripajanja graničnom području
drugog mjesnog odbora mogu dati deset posto građana upisanih u popis birača tog dijela
područja čije se izdvajanje predlaže.

Utorak, 23. rujna 1997.

Prijedlog u pismenom obliku dostavlja se
Vijeću mjesnog odbora iz čijeg područja se
predlaže pripajanje, kao i načelnik, s podacima iz članka 78. ovog Statuta.
O prijedlogu raspravlja i odlučuje zbor
građana mjesnog odbora čijem području se
predlaže pripajanje i to ne prije 30 i ne
kasnije od 90 dana od dana prijema prijedloga.
Zbor građana mjesnog odbora iz čijeg područja se predlaže izdvajanje može dati mišljenje
u svezi s tim prijedlogom, u roku od 30 dana
od dana prijema, koje dostavlja vijeću mjesnog odbora čijem području se predlaže pripajanje.
Zbor građana iz stavka 3. ovog članka dužan
je prije odlučivanja iznijeti mišljenje iz prethodnog stavka.
Članak 78.
Odluka o izdvajanju dijela područja mjesnog odbora radi pripajanja graničnog području
drugog mjesnog odbora sadrži osobito:
- naziv mjesnog odbora iz čijeg se područja
izdvaja dio tog područja,
- granice dijela područja koji se izdvaja,
- naziv mjesnog odbora čijem se području
pripaja izdvojeni dio.
Odluka iz stavka 1. ovog članka može sadržavati i odredbu da se poveća broj članova
vijeća mjesnog odbora čijem području se pripaja, kao i ime i prezime novih članova vijeća
dotičnog mjesnog odbora.
Članak 79.
Granice područja susjednih mjesnih odbora
moraju biti sukladno određene u odlukama o
osnivanju tih mjesnih odbora.
Ako granice područja susjednih mjesnih
odbora nisu sukladno određene, na inicijativu
upravnih odjela Općine ili vijeća mjesnih odbora,
vijeća dotičnih mjesnih odbora sporazumno će
uskladiti te granice, u roku od 60 dana od
dana pokretanja te inicijative.
Ako se granice sporazumno ne usklade u
roku iz prethodnog stavka, granice će uskladiti Općinsko poglavarstvo u daljnjem roku od
30 dana.

Utorak, 23. rujna 1997. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJ
Članak 80.
Nesporno utvrđene granice područja susjednih mjesnih odbora sporazumno mogu promijeniti
vijeća dotičnih mjesnih odbora, a na prijedlog
Općinskog poglavarstva ili mjesnog zbora građana.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 81.
Dosadašnji općinski organi uprave i službe
nastavljaju s radom do ustrojavanja upravnih
odjela u Općini, sukladno s odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, Zakona o
privremenom djelovanju upravnih i sudbenih
tijela i Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave.
.
Članak 82.
Općinsko vijeće odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj
promjeni, isti se prijedlog ne može ponovo
staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije
isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključenja
rasprave o prijedlogu. Odluku iz stavka 2.
ovog članka Općinsko vijeće donosi većinom
glasova svih vijećnika.
Članak 83.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja,
te će se objaviti u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 012-01/97-01/1
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________
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samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj
90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13. Statuta
općine Promina ("Službeni vjesnik Šibenskokninske županije", broj 6/95), Općinsko vijeće
Općine Promina, na 2. sjednici, od 25. lipnja
1997. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Općine Oklaj
Članak 1.
U poslovniku Općinskog vijeća općine Oklaj
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/95) u uvodnom dijelu, nazivu akta kao
i u cijelom tekstu briše se riječ "Oklaj" i zamjenjuje se riječju "Promina".
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
Prva konstituirajuća sjednica predstavničkog
tijela jedinice lokalne samouprave odnosno
jedinice lokalne uprave i samouprave sazvat
će se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva župan.
Članak 3.
U glavi XI. Zaključne odredbe, u članku
71. briše se riječ "Privremenom poslovničkom
redu" i zamjenjuje riječju "Poslovnik".
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju
na snagu danom donošenja.
Pročišćeni tekst Poslovnika utvrdit će Odbor
za statut i poslovnik, te će se objaviti u
"Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 012-04/97-01/1
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

13
Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj

____________________
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Utorak, 23. rujna 1997.

15
Na temelju članka 13. Statuta Općine Promina
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 6/95) Općinsko vijeće Općine Promina,
na 2. Sjednici, od 25. lipnja 1997. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadama članovima
Općinskog poglavarstva Općine Promina
Članak 1.
U Odluci o naknadama članovima Općinskog
Poglavarstva općine Oklaj, od 29. prosinca
1994. godine, briše se riječ "Oklaj" i zamjenjuje
riječju "Promina" i to: u uvodnom dijelu,
nazivu akta i u cijelom tekstu odluke.
Članak 2.
U članku 2. brišu se riječi "izvan privremenog sjedišta općine Oklaj-Unešić i zamjenjuje riječima "izvan sjedišta općine Promina"Oklaj.
Članak 3.
Članak 4. odluke mijenja se i glasi:
"Naknada za obavljanje dužnosti člana Poglavarstva isplaćuje se po održanim sjednicama i to u iznosu dnevnice za službeno putovanje u skladu s važećim propisima".
Članak 4.
Ova odluka o izmjeni odluke o naknadi
članovima Općinskog poglavarstva Općine Promina, stupa na snagu danom donošenja te će se
objaviti u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 402-08/97-01/101
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.

Na temelju članka 32., 33., 36., 39. i 42.
Zakona o financiranju lokalne samouprave i
uprave ("Narodne novine", broj 117/93) i
članka 13. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2.
sjednici, od 25. lipnja 1997. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o općinskim porezima
Članak 1.
U članku 10. Odluke o općinskim porezima
Općine Promina ("Službeni vjesnik Županije
šibenske", br. 6/95), stavak 1. mijenja se i
glasi:
" Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju
pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza
na
dobit
ili
poreza
na
dohodak.
Visina poreza utvrđena je u tabeli koja je
sastavni dio ove odluke, a plaća se u protuvrijednosti DEM u hrvatskim kunama po srednjem tečaju NBH na dan donošenja Rješenja
o razrezu poreza na tvrtku ili naziv. Ako je
na istom objektu istaknuto više tvrtki, odnosno naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se
samo jedan spomenuti iznos poreza".
Članak 2.
U članku 13. dodaje se stavak 2., koji glasi:
TABELA VISINE POREZA NA TVRTKU
ILI NAZIV
Za istaknutu tvrtku plaća se porez u slijedećoj
visini:
A - PRAVNE OSOBE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________

1. predstavništvo inozemnih tvrtki i
inozemnih privrednih pravnih osoba,
poslovne banke, osiguravajući zavodi,
zajednice osiguranja, lutrije, kladionice
te vanjsko trgovinske
450 DM
2. iz oblasti industrije i rudarstva 100 DM
3. iz oblasti poljoprivrede, ribarstva i

Utorak, 23. rujna 1997.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

šumarstva
iz oblasti građevinarstva
iz oblasti trgovine
iz oblasti prometa
iz oblasti ugostiteljstva i turizma
iz oblasti zdravstva
ostale pravne osobe i osobe
koje nisu nabrojene u točci 1.-8.

100 DM
200 DM
250 DM
150 DM
150 DM
50 DM
150 DM

B - FIZIČKE OSOBE
1. ugostiteljske radnje:
- kafe-barovi, disco klubovi,
disko barovi, noćni klubovi
i noćni barovi
- sve ostale ugostiteljske radnje
2. ostale djelatnosti

Članak 1.
Ovlašćuje se:
- ŽARKO DUVANČIĆ, načelnik Općine
Promina,
- NEDILJKA DŽEPINA, suradnik za financijsko računovodstvene poslove,
- DENIS BRONIĆ, predsjednik općinskog
vijeća, i
- RAJKO ŽULJ, vijećnik
u ime i za račun Općinskog vijeća općine
Promina potpisivati financijske dokumente i
raspolagati sa sredstvima sa žiro-računa Općine
Promina.

200 DM
150 DM
100 DM

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 1997.
god., a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 410-01/97-01/1
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.
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Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
te će se objaviti u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".
Klasa: 402-01/97-01/13
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA

____________________

PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________
17

16
Na temelju članka 72. stavak 1. zakona o
sustavu državne uprave ("Narodne novine",
broj 75/93), Općinsko vijeće Općine Promina,
na 2. sjednici, od 25. lipnja 1997. godine, donosi

ODLUKU
o potpisivanju financijskih dokumenata i
pravo raspolaganja sa sredstvima sa
žiro-računa Općine Promina

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Mandatne komisije
1. Za predsjednika
komisije imenuje se:

i

članove

Mandatne
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1. PAVAO DŽAPO,
2. JOSIP DUJIĆ,
3. IVICA JURIĆ,

predsjednik
član
član

Utorak, 23. rujna 1997.

Oklaj, 19. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

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

____________________

Klasa: 119-01/97-01/3
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 19. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________

19
Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi

18
Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi
RIJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja
1. Za predsjednika i članove Odbora za
izbor i imenovanje imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

JURE PERIĆ,
ŽELJKO ČAVLINA,
RAJKO ŽULJ,
JOSO DŽEPINA
DRAGO PANDŽA,

predsjednik
član
član.
član
član

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/4
Ur.broj: 2182/09-97-01

o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za statut i poslovnik
1. Za predsjednika i članove Odbora za
statut
i
poslovnik
imenuje
se:
1. STIPE KNEŽEVIĆ,
2. TONI COTA,
3. SLAVKO DUVANČIĆ,

predsjednik
član
član

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/4
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 19. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________

20
Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o

Utorak, 23. rujna 1997. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Promina

1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Promina izabire se:
DARIO KNEŽEVIĆ.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/7
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 19. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA

1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Promina izabire se:

PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

DENIS BRONIĆ.

____________________

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/6
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 19. svibnja 1997.
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22

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru načelnika Općine Promina

21

1. Za načelnika Općine Promina izabire se:

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi

ŽARKO DUVANČIĆ.

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Promina

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske
županije".
Klasa: 119-01/97-01/1
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 19. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________
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Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika
Općine Promina
1. Za zamjenika načelnika Općine Promina
izabire se:

Utorak, 23. rujna 1997.

1. Za članove Općinskog poglavarstva izabiru.se:
-

ŽARKO DUVANČIĆ
ŽELJKO DŽAPO, dipl. ing. brodog.
STIPE KNEŽEVIĆ, dip. oec.
STANKO DUVANČIĆ, dipl. ing. agronom.
TIHOMIR BUDANKO, dipl. ing. elekt.
Dr. MANDA GOJČETA, liječnik
IVAN DŽAPO, dipl. oec.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa: 119-01/97-01/6
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA

ŽELJKO DŽAPO.

PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

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

____________________

Klasa:119-01/97-01/2
Ur.broj:2182/09-97-01
Oklaj, 19. svibnja 1997.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________

24
Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi
RIJEŠENJE
o izboru članova Općinskog poglavarstva

25
Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 13.
stavak 1. točka 7. i članka 22. stavak 1., 2. i
3. točka 3. Statuta Općine Promina ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/
95), Općinsko vijeće Općine Promina, na 1.
sjednici, od 19. svibnja 1997. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o ovlaštenju za sklapanje braka
1. Ovlašćuju se svi vijećnici Općinskog vijeća
Općine Promina da mogu prisustvovati sklapanju braka na području Općine Promina.
2. Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".

Utorak, 23. rujna 1997.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Klasa: 119-01/97-01/8
Ur.broj: 2182/09-97-01
Oklaj, 25. lipnja 1997.
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radu Vladi Republike Hrvatske putem
Ministarstva uprave.
5. Ovo Rješenje objavit ce se u "Narodnim
novinama".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Denis Bronić, v.r.

____________________

Klasa: 080-02/97-05/16
Ur.broj: 50304-97-1
Zagreb, 24. srpnja 1997.
POTPREDSJEDNIK
Mr. Borislav Škegro, v.r.

____________________
VIII
VLADA
REPUBLIKE HRVATSKE

1
Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o
Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine",
broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i
29/94) i članka 82. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine",
broj 90/92, 94/93 i 117/93), Vlada Republike
Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja
1997. godine, donijela

RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika
Vlade Republike Hrvatske
u Općini Civljane
1. Za povjerenika Vlade Republike Hrvatske
u Općini Civljane imenuje se Marinko
Čavka.
2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske
dužan je nastupiti na rad danom objave
ovog Rješenja.
3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za
svoj rad odgovara Vladi Republike
Hrvatske i Ministarstvu uprave.
4. Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom

IX
DRUŠTVENI UGOVORI

1
Na temelju članka 4. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/95 i 109/95) i članka 637. stavak 1.
Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne
novine", broj 111/93),
- Grad Šibenik, kojeg zastupa gradonačelnik
Ante Šupuk,
- Grad Drniš, kojeg zastupa gradonačelnik
Ante Matić,
- Općina Primošten, koju zastupa načelnik
Josip Perkov,
- Općina Skradin, koju zastupa načelnik
Nikola Širinić,
- Općina Tisno, koju zastupa načelnik
Krsto Barić,
- Općina Vodice, koju zastupa načelnik
Rade Ivas,
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- Općina Unešić, koju zastupa načelnik
Mladen Abramac,
- Općina Kaštelanska zagora, koju zastupa
načelnik Ante Jurić,
zaključuju

DRUŠTVENI UGOVOR
o ustrojstvu i usklađivanju sa
Zakonom o trgovačkim društvima
Javnog poduzeća za komunalne djelatnosti
"VODOVOD I KANALIZACIJA" ŠIBENIK

I. UVODNE I TEMELJNE ODREDBE
1. Utvrđuje se da je Javno poduzeće za
komunalne djelatnosti Vodovod i kanalizacija
organizirano Rješenjem Skupštine Općine Šibenik o organiziranju javnog poduzeća za komunalne djelatnosti "Vodovod i kanalizacija"
Šibenik ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin
i Šibenik", broj 1/90 i 5/91).
Poduzeće iz stavka 1. ove točke upisano je
u registru Trgovačkog suda u Splitu temeljem
rješenja Fi-13/90 od 3. travnja 1990. godine registarski uložak broj I - 640.
2. Utvrđuje se da su jedinice lokalne samouprave navedene u glavi ovog Društvenog ugovora (u daljem tekstu: osnivači), odlukama
svojih predstavničkih tijela, zaključile sporazum o organiziranju zajedničkog obavljanja
vodoopskrbe, te preuzimanju i podjeli kapitala JPKD "Vodovod i kanalizacija" - Šibenik
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 6/
96).
3. Ovim Društvenim ugovorom osnivači detaljnije uređuju međusobne odnose, te status i
ustrojstvo Poduzeća iz točke 1. ovog Društvenog
ugovora usklađuju sa Zakonom o trgovačkim
društvima, te se to Poduzeće ustrojava i nastavlja rad kao trgovačko društvo, tj. društvo s
ograničenom odgovornošću, za obavljanje djelatnosti navedenih u točki 10. ovog Društvenog
ugovora (u daljem tekstu: Društvo).

Utorak, 23. rujna 1997.

4. Osnivači povjeravaju Društvu obavljanje
komunalnih djelatnosti kako je navedeno u
točki 10. ovog Društvenog ugovora.
Društvo može obavljati i druge djelatnosti,
navedene u točki 11. ovog Društvenog ugovora, pošto su te djelatnosti u svezi i uobičajeno
se obavljaju uz djelatnosti iz stavka 1. ove
točke, te doprinose boljem korištenju sredstava Društva.
5. Osnivači su suglasni da 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 I SJEDIŠTE
DRUŠTVA

6. Osnivači Društva su jedinice lokalne samouprave navedene u glavi ovog Društvenog ugovora i to:
- Grad Šibenik, matični broj 0439746, sa
sjedištem u Šibeniku, Trg Pavla Šubića I
broj 2,
- Grad Drniš, matični broj 0535923, sa
sjedištem u Drnišu, Trg kralja Tomislava
broj 1,
- Općina Primošten, matični broj 0443182,
sa sjedištem u Primoštenu, Trg don Ive
Šarića broj 2,
- Općina Skradin, matični broj 0443271, sa
sjedištem u Skradinu, Trg Male Gospe
broj 3,
- Općina Tisno, matični broj 0444294, sa
sjedištem u Tisnom, Uska ulica broj 1,
- Općina Vodice, matični broj 0440892, sa
sjedištem u Vodicama, Obala Ive JuričevaCota broj 10,
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- Općina Unešić, matični broj 0535915, sa
sjedištem u Unešiću,
- Općina Kaštelanska zagora, matični broj
0506729, sa sjedištem u Kaštel Sućurcu,
Ulica Braće Radić bb.

će obavljati samo za jedinice lokalne samouprave koje mu to eventualno povjere koncesijom.
11. Pored komunalnih djelatnosti iz točke
10. ovog Društvenog ugovora, Društvo može
obavljati slijedeće djelatnosti:
a) 74,20 -

arhitektonske i inženjerske
djelatnosti i tehničko
savjetovanje (za vodoopskrbne
objekte i odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda)
b) 45-21-2 - niskogradnja (za vodoopskrbne
objekte i odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda)
c) *
- popravak i baždiranje
vodomjera
d) *
- laboratorijska analiza vode
(za svoj vodoopskrbni sustav)

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
7. Tvrtka Društva glasi:
Vodovod i odvodnja, društvo s ograničenom
odgovornošću za vodoopskrbu, te odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda.
8. Skraćena tvrtka Društva glasi:
Vodovod i odvodnja d.o.o.
9. Sjedište Društva je u Šibeniku, Ulica
kralja Zvonimira 50.

IV. PREDMET POSLOVANJA DJELATNOSTI DRUŠTVA

10. Društvo će obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:
a) opskrba pitkom vodom,
b) odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Opskrbu pitkom vodom Društvo će obavljati za cijelo područje Grada Šibenika i općina
Primošten, Skradin, Tisno i Vodice.
Opskrbu pitkom vodom Društvo će obavljati i za područje dijelova Grada Drniša i
općina Unešić i Kaštelanska Zagora, čiji vodoopskrbni sustav čini jedinstvenu i nedjeljivu
funkcionalnu cjelinu s vodovodnim sustavom
jedinica lokalne samouprave iz stavka 2. ove
točke.
Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
izuzev crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija
iz septičkih, sabirnih i crnih jama, Društvo će
obavljati samo za područje Grada Šibenika.
Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija društvo
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Djelatnosti iz stavka 1. ove točke Društvo
može obavljati samo u mjeri u kojoj to doprinosi boljem korištenju sredstava Društva, a
time i boljem obavljanju djelatnosti iz točke
10. ovog Društvenog ugovora.

V.

TEMELJNI KAPITAL ULOG OSNIVAČA

13. Temeljni
kapital
Društva
iznosi
593.324.700,00 kuna, a čine ga stvari Poduzeća
iz točke 1. ovog Društvenog ugovora sa stanjem na dan 1. kolovoza 1995. godine
(prvog kolovoza tisućudevetstodevedesetipete godine).
14. Temeljni kapital iz točke 13. ovog Društvenog ugovora čine temeljni ulozi osnivača i
to:
- Grada Šibenika - 369.784.000,00 kuna
(tristotinešezdesetdevetmilijunasedamstoosamdesetičetiritisuće kuna), što iznosi
62,4% (šezdesetidvacijelaičetiri posto)
- Grada Drniša - 28.914.700,00 kuna
(dvadesetosammilijunadevetstočetrnaest-
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tisućaisedamsto kuna), što iznosi 4,8%
(četiricijelaiosam posto),
- Općine Primošten - 43.934.600,00 kuna
(četrdesettrimilijunadevetstotridesetčetiritisućeišesto kuna), što iznosi 7,4% (sedamcijelihičetiri posto),
- Općine Skradin - 4.183.800,00 kuna
(ćetirimilijunastoosamdesettritisućeiosamsto
kuna), što iznosi 0,7% (nulacijelihisedam
posto),
- Općine Tisno - 57.088.800,00 kuna
(pedesetsedammilijunaosamdesetiosamtisućaiosamstotina kuna), što iznosi 9,6% (devetcijelihišest posto),
- Općine Vodice - 66.902.100,00 kuna
(šezdesetišestmilijunadevetstoidvijetisućeistotinu kuna), što iznosi 11,3% (jedanaestcijelihitri posto),
- Općine Unešić - 15.547.600,00 kuna
(petnaestmilijunapetstoćetrdesetisedamtisućaišesto kuna), što iznosi 2,6% (dvacijelaišest
posto),
- Općine Kaštelanska zagora - 6.969.100,00
kuna
(šestmilijunadevetstošezdesetidevettisućaistotinu kuna), što iznosi 1,2% (jedancijeliidva posto).
Razlika u iznosima iz stavka 1. ove točke, u
odnosu na iznose temeljnog kapitala i temeljnih uloga osnivača navedene u Sporazumu o
organiziranju zajedničkog obavljanja vodoopskrbe, te preuzimanju i podjeli kapitala JPKD
"Vodovod i kanalizacija" Šibenik iz točke 2.
ovog Društvenog ugovora, nastala je radi obveze usaglašavanja s člankom 389. stavak 2. i
člankom 390. stavak 1. Zakona o trgovačkim
društvima.
15. Osnivači ne smiju temeljni kapital, odnosno svoje temeljne uloge, povlačiti ni prenositi,
osim članovima Društva, niti na njima stvarati
založna.prava.
VI. TRAJANJE DRUŠTVA

Utorak, 23. rujna 1997.

16. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, radi trajnog ispunjavanja zadataka, odnosno obavljanja djelatnosti za koje je Društvo
osnovano.

VII. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA PREMA
DRUŠTVA
17. Osnivači osiguravaju poslovanje Društva
u skladu s ciljevima utvrđenim ovim Društvenim
ugovorom.
18. Osnivači imaju pravo biti informirani o
stanju Društva, te u tom smislu tražiti odgovarajuća izvješća od Društva.
19. Osnivači izravno, u okviru nadležnosti
svojih predstavničkih tijela, imaju Skupštinu
Društva.
20. Osnivači imaju obvezu odgovarajućim
aktima, u okviru nadležnosti njihovih tijela,
Društvu osigurati odgovarajuća sredstva, odnosno
uvjete za osiguravanje sredstava i drugih uvjeta, potrebnih za izvršenje zadataka Društva.

VIII. PRAVA I OBVEZE DRUŠTVA PREMA
OSNIVAČU
21. Društvo ima pravo zahtijevati da mu
osnivači, u smislu točke 20. ovog Društvenog
ugovora, osiguraju odgovarajuća sredstva i druge
uvjete, za izvršenje zadataka Društva.
22. Društvo ima obvezu uredno izvršavati
svoje zadatke, te o svom radu informirati
osnivače, u smislu točke 18. ovog Društvenog
ugovora.
IX. ORGANI DRUŠTVA
.
23. Organi Društva su:
a) Skupština Društva

Utorak, 23. rujna 1997.
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b) Uprava Društva
a) Skupština Društva
24. Skupština Društva je organ u kojem
osnivači donose odgovarajuće odluke, na koje
su ovlašteni zakonom i ovim Društvenim ugovorom.
25. Skupština Društva ima osam članova,
koje biraju predstavnička tijela osnivača, na
način da svaki osnivač bira po jednog člana
Skupštine.
26. Skupština Društva odlučuje o:
a) financijskim i drugim planovima i
izvješćima Društva, te upotrebi dobiti i
pokrivanju gubitaka,
b) zahtjevima za uplatu temeljnih uloga,
c) podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
osim udjela osnivača,
d) mjerama ispitivanja nadzora i
nadzoru nad vođenjem poslova,
e) postavljanju zahtjeva za naknadu štete
koje Društvo može imati protiv članova
Uprave,
f) imenovanju zastupnika u sudskom
postupku ako Društvo ne može
zastupati Uprava,
g) stjecanju, otuđivanju i opterećivanju
nekretnina,
h) organizacijskom ustrojstvu Društva,
i) imenovanje Uprave, odnosno
direktora Društva,
j) zaključenju ugovora o radu s
direktorom Društva,
k) obavlja druge poslove iz svoje
nadležnosti.
27. Skupštinu Društva saziva Uprava Društva,
a može je sazvati i svaki od osnivača.
28. Skupština odlučuje većinom od ukupnog
broja glasova, a može valjano odlučivati ako
joj prisustvuju zastupnici najmanje 70% (sedamdeset posto) temeljnog kapitala Društva.
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Izuzetno od stavka 1. ove točke, o djelatnostima koje Društvo obavlja samo za područje
jednog grada, odnosno općine, odlučuje samo
predstavnik odnosnog grada, odnosno općine,
u obimu raspoloživih sredstava za odnosnu
komunalnu djelatnost.
29. Svi članovi Društva u Skupštini imaju
ukupno 100 glasova, a svaki pojedinačno odgovarajući broj glasova srazmjerno sudjelovanju u ukupnom temeljnom kapitalu Društva i
to:
- Grad Šibenik
- 62 (šezdesetidva) glasa,
- Grad Drniš
- 5 (pet) glasova,
- Općina
Primošten
- 7 (sedam) glasova,
- Općina Skradin
- 1 (jedan) glas,
- Općina Tisno
- 10 (deset) glasova,
- Općina Vodice
- 11 (jedanaest) glasova,
- Općina Unešić
- 3 (tri) glasa,
- Općina Kaštelanska
zagora
- 1 (jedan) glas.

b) Uprava Društva
30. Uprava društva sastoji se od jednog
člana
- direktora Društva.
31. 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
zaposlenicima
h) obavlja druge poslove iz svoje
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nadležnosti.
32. Upravu, odnosno direktora Društva imenuje Skupština Društva, u postupku i na vrijeme kako odluči Skupština.

Utorak, 23. rujna 1997.

Šibenik, 1. listopada 1996. godine
(prvog listopada tisućudevetstodevedesetišeste
godine)

Klasa: 363-02/96-01/60
Skupština Društva može razriješiti direktora
Društva i prije isteka vremena iz stavka 1. ove
točke, ako ocijeni da je to potrebno.

ZA GRAD ŠIBENIK
GRADONAČELNIK
Ante Šupuk, v.r.

X.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE
ODREDBE

33. Direktor Poduzeća iz točke 1. ovog
Društvenog ugovora gospodin Ivica Plenča,
JMBG 0211953383307, nastavlja rad u položaju
direktora Društva, najdulje u roku od jedne
godine od dana zaključenja ovog Društvenog
ugovora.

34. Članovi Društva imenovati će članove
Skupštine Društva u roku od dva mjeseca od
zaključenja ovog Društvenog ugovora.

35. Odgovarajući akti Društva donijeti će se
u roku od šest mjeseci od zaključenja ovog
Društvenog ugovora.

36. Direktor Društva poduzeti će odgovarajuće
mjere radi upisa u registar Trgovačkog suda u
Splitu promjena nastalih ovim Društvenim
ugovorom.

Klasa: 363-01/96-01/10
ZA GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK
Ante Matić, v.r.
Klasa: 363-02/96-01/02
ZA OPĆINU PRIMOŠTEN
NAČELNIK
Josip Perkov, v.r.

Klasa: 363-01/96-01/4

.

ZA OPĆINU SKRADIN
NAČELNIK
Nikola Širinić, v.r.
Klasa: 363-01/96-01/28
ZA OPĆINU TISNO

37. Upisom u registar Trgovačkog suda promjena nastalih u smislu točke 36. ovog Društvenog ugovora, prestati će važiti akt o ustrojstvu poduzeća iz točke 1. ovog Društvenog
ugovora - Rješenje o organiziranju javnog
poduzeća "Vodovod i kanalizacija" Šibenik.

NAČELNIK
Krsto Barić, v.r.
Klasa: 363-02/96-01/13
ZA OPĆINU VODICE

38. Ovaj Društveni ugovor, nakon zaključenja,
objaviti će se u službenim glasilima osnivača
Društva.

NAČELNIK
Rade Ivas, v.r.

Utorak, 23. rujna 1997.
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ZA OPĆINU UNEŠIĆ
NAČELNIK
Mladen Abramac, v.r.
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Klasa: 3021-05/96-01/20
ZA OPĆINU KAŠTELANSKA ZAGORA
NAČELNIK
Ante Jurić, v.r.

Izdavač:

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

