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I.
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
45

Na temelju članka 4. Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09 i 4/13) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/09 i 4/13), Županjska skupština Šibensko-kninske županije, na 1. konstituirajućoj sjednici,
od 21. lipnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
1. U Mandatnu komisiju Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, biraju se:
- KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednika i
- NATKO DUVNJAK, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/17-01/5
URBROJ: 2182/1-01-17-1
Šibenik, 21.lipnja 2017.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić, dipl.iur.,v.r.
____________________
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Na temelju članka 5. Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 8/09 i 4/13), Mandatna komisija Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, na 1.
(prvoj) konstituirajućoj sjednici, od 21. lipnja 2017. godine, donosi

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
o verifikaciji mandata izabranih vijećnika, prestanku mandata
vijećnika i određivanje zamjenika vijećnika
I.
Nakon pregleda izbornih materijala o izborima članova Županijske skupštine Šibensko-kninske županije koji
su provedeni dana 21. svibnja 2017. godine, a sukladno utvrđenim rezultatima glasovanja, Mandatna komisija
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije utvrđuje kako su u Županijsku skupštinu Šibensko-kninske
županije izabrani vijećnici sa slijedećih kandidacijskih lista:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
- dobila 21 mjesto, te su s te liste izabrani:
1. Goran Pauk
2. Nediljko Dujić
3. Sanja Bebek
4. Niveska Vlaić
5. Ante Rakić
6. Giordana Radin Mačukat
7. Ivo Blaće
8. Marijo Baić
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9. Anita Aužina
10. Tanja Radić Lakoš
11. Marko Parat
12. Antonija Anić-Matić
13. Ivica Bratić
14. Natko Duvnjak
15. Zdenka Bilušić
16. Ante Cigić
17. Gordan Tabula
18. Marija Maloča
19. Katarina Šošić
20. Marijo Mladinić
21. Joso Smolić
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRAVTSKA SELJAČKA STRANKA -HSS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
- dobili 7 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Franko Vidović
2. Marin Mikšić
3. Petar Mišura
4. Krunoslav Mazalin
5. Anita Jakšić
6. Vlatka Duilo
7. Zvonko Radić
3. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA - NLSP
- dobili 6 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Stipe Petrina
2. Iris Ukić Kotarac
3. Milivoj Gracin
4. Ivan Dobra
5. Danijel Lasan Zorobabel
6. Hermina Nakić Crljen
4. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
- dobila 4 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Ivica Ledenko
2. Branko Dželalija
3. Josip Sučić
4. Tomislav Čolak
5. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
- dobili 3 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Anja Šimpraga
2. Ognjen Vukmirović
3. Željko Džepina
Županijsko izborno povjerenstvo utvrdilo je da, sukladno članku 107. stavku 1. u svezi članka 103. stavka 1. i
2. Zakona o lokalnim izborima i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”,
broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), u Županijskoj skupštini nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika
srpske nacionalne manjine, te se broj članova Županijske skupštine, sukladno članku 107. stavku 3., 4. i 5. Zakona
o lokalnim izborima, povećava za 1 (jedno) mjesto.
Sukladno navedenom, za člana Županijske skupštine izabran je Stevo Žeželj s Nezavisne liste Stipe Petrina
- NLSP

Četvrtak, 29. lipnja 2017.
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II.
Dana 13. lipnja 2017. godine izabrani kandidat s
liste Hrvatska demokratska zajednica HDZ) Goran
Pauk dostavio je pisanu izjavu o stavljanju mandata
u mirovanje, zbog obnašanja nespojive dužnosti tj.
dužnosti župana.
Dana 19. lipnja 2017. godine, Tajništvu Šibenskokninske županije Hrvatska demokratska zajednica
(HDZ) dostavila je Dopis kojim su suglasni da dužnost
vijećnika u Županijskoj skupštini umjesto izabranog
kandidata Gorana Pauka, obnaša Ante Vrcić..
Dana 12. lipnja 2017 godine, izabrana kandidatkinja
s liste Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS)
Anja Šimpraga dostavila je pisanu izjavu o stavljanju mandata u mirovanje, zbog obnašanja nespojive
dužnosti, tj. dužnosti zamjenice župana.
Dana 14. lipnja 2017. godine Tajništvu Šibenskokninske županije dostavljena je Odluka Izvršnog odbora
Županijske organizacije Samostalne demokratske srpske
stranke (SDSS) kojom su suglasni da dužnost vijećnika
u Županijskoj skupštini umjesto izabrane kandidatkinje
Anje Šimpraga, obnaša Mirko Vojnović.
III.
Dana 12. lipnja 2017 godine, izabrani kandidat s
liste Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS)
Ognjen Vukmirović dostavio je pisanu izjavu o stavljanju
mandata u mirovanje iz osobnih razloga.
Dana 14. lipnja 2017. godine Tajništvu Šibenskokninske županije dostavljena je Odluka Izvršnog odbora
Županijske organizacije Samostalne demokratske srpske
stranke (SDSS) kojom su suglasni da dužnost vijećnika
u Županijskoj skupštini umjesto izabranog kandidata
Ognjena Vukmirovića, obnaša Dragan Vukmirović.
Dana 12. lipnja 2017 godine, izabrani kandidat s liste
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) Željko
Džepina dostavio je pisanu izjavu o stavljanju mandata
u mirovanje iz osobnih razloga.
Dana 14. lipnja 2017. godine Tajništvu Šibenskokninske županije dostavljena je Odluka Izvršnog odbora
Županijske organizacije Samostalne demokratske srpske
stranke (SDSS) kojom su suglasni da dužnost vijećnika
u Županijskoj skupštini umjesto izabranog kandidata
Željka Džepine, obnaša Sanja Kosijer.
Dana 16. lipnja 2017 godine, izabrani kandidat s
koalicijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske
(SDP), Hrvatske narodne stranke (HNS), Hrvatske
seljačke stranke (HSS) i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Franko Vidović (SDP) dostavio je pisanu
izjavu o stavljanju mandata u mirovanje zbog osobnih
razloga.
Dana 16. lipnja 2017. godine Tajništvu Šibenskokninske županije dostavljen je Dopis kojom su koalicijske liste Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP),
Hrvatska narodna stranka (HNS), Hrvatska seljačka
stranka (HSS) i Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
suglasne da dužnost vijećnika u Županijskoj skupštini
umjesto izabranog kandidata Franka Vidovića, obnaša
Kristiana Jerkov.
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Dana 21. lipnja 2017 godine, izabrani kandidat s
Nezavisna liste Stipe Petrina (NLSP) Milivoj Gracin,
dostavio je pisanu izjavu o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga.
Dan 21. lipnja 2017. godine Tajništvu Šibenskokninske županije dostavljen je Dopis Nezavisne liste
Stipe Petrina (NLSP) kojom su suglasni da dužnost
vijećnika u Županijskoj skupštini umjesto izabranog
kandidata Milivoja Gracina, obnaša Ante Šolić.
Sukladno navedenom, Mandatna komisija smatra
kako se podnošenjem ovog izvješća mandati izabranih
vijećnika, odnosno njihovih zamjenika trebaju smatrati
verificiranim.
KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2182/1-01-17-1
Šibenik, 21. lipnja 2017.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić, dipl.iur., v.r.
____________________
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Na temelju članka 40. Poslovnika Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13),
Županjska skupština Šibensko-kninske županije, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 21. lipnja 2017. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
1. U Odbor za zbor i imenovanja, biraju se:
- ANTE RAKIĆ za predsjednika,.
- ANTONIJA ANIĆ MATIĆ, za člana i
- DRAGAN VUKMIROVIĆ, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/17-01/6
URBROJ: 2182/1-01-17-1
Šibenik, 21. lipnja 2017.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDATELJ
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
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Na temelju članka 12. Poslovnika Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13),
Županjska skupština Šibensko-kninske županije, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 21. lipnja 2017. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije
1. Za predsjednika Županijske skupštine Šibenskokninske županije, bira se NEDILJKO DUJIĆ.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
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Na temelju članka 42. Poslovnika Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13),
Županjska skupština Šibensko-kninske županije, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 21. lipnja 2017. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statut,
poslovnik i propise

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se „Službenomvjesniku Šibensko-kninske
županije“.

1. U Odbor za statut, poslovnik i propise, biraju se:

KLASA: 119-01/17-01/7
URBROJ: 2182/1-01-17-1
Šibenik, 21. lipnja 2017.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDATELJ
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
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- ANITA AUŽINA, za predsjednika,.
- SANJA BEBEK za člana i
- NIVESKA VLAIĆ, za člana.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/17-01/9
URBROJ: 2182/1-01-17-1
Šibenik, 21. lipnja 2017.

Na temelju članka 12. Poslovnika Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13),
Županjska skupština Šibensko-kninske županije, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 21. lipnja 2017. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednice
Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije
1. Za potpredsjednicu Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije, bira se
TANJA RADIĆ LAKOŠ.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/17-01/8
URBROJ: 2182/1-01-17-1
Šibenik, 21. lipnja 2017.

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

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

2. ŽUPAN
44

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i
članka 50. stavka 3. Statuta Šibensko-kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
8/09 i 4/13), župan Šibensko-kninske županije donosi

PRAV I LN I K
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih tijela Šibensko-kninske županije

Četvrtak, 29. lipnja 2017.
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Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 12/10, 3/11, 4/11, 12/11, 5/12, 08/12, 11/12, 12/12, 1/13, 7/13, 10/13, 11/13, 12/13, 2/14, 3/14,
13/15, 15/15, 1/16, 3/16, 9/16, 10/16, 12/16, 13/16 i 2/17 –pročišćeni tekst, 3/17, 6/17) – u nastavku: Pravilnik),
u članku 5., stavku 1., u točci 11. (u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju) dodaje se nova podtočka
07. koja glasi:

07.

Savjetnik za
prostorno
uređenje i
gradnju

- Stupanj magistra ili
stručnog specijalista
II.
/
5.
arhitektonske,
- Rješava složene upravne i
građevinske ili pravne
druge predmete iz djelokruga
struke;
Odjela, vodi upravni i
- najmanje 3 godine
neupravni postupak za
radnog iskustva na
lokacijske dozvole, potvrde
odgovarajućim
parcelacijskog elaborata,
poslovima,
rješenja o utvrđivanju
- položen državni
građevne čestice, građevinske stručni ispit,
dozvole, rješenja o uvjetima
- položen stručni ispit
građenja, potvrde glavnog
(za arhitektonsku i
projekta, rješenja o izvedenom građevinsku struku).
stanju, potvrde izvedenog
stanja, uvjerenja o vremenu
građenja građevina, uvjerenja
za uporabu građevina, potvrde
o etažiranju, uporabne
dozvole, dozvole o uklanjanju
građevina i drugo; vodi prema
potrebi i druge upravne i
neupravne postupke vezane za
obavljanje poslova prostornog
uređenja i graditeljstva te
izdaje odgovarajuće akte
(rješenja, potvrde, izvješća,
zapisnike itd.); obavlja i druge
poslove po nalogu pročelnika.
KATEGO
RIJA RM

POTKAT
EGORIJA
RM
SAVJETN
IK

RAZINA
POTKAT
EGORIJE

KLASIFI
KACIJSK
I RANG

1

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 022-04/17-01/1
URBROJ: 2182/1-06-17-4
Šibenik, 13. lipnja 2017.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
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II.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
35

Na temelju članka 32.st.1.t.16. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/09.,15/10, 4/13) i članka 16. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“,broj 8/09. i 4/13.), Općinsko vijeće
Općine Kistanje, na 1.konstituirajućoj sjednici, od 13.
lipnja 2017.godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Kistanje biraju se:
- Rajko Mandić, za predsjednika
- Branka Bunčić, za člana
- Paško Ivanović, za člana
2. Predsjednik i članovi Mandatne komisije biraju
se za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog vijeća
Općine Kistanje.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:119-01/17-01/1
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 13.lipnja 2017.
OPĆINA KISTANJE
OPČINSKO VIJEĆE
PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić,dipl.iur.,v. r.
____________________
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IZVJEŠĆE
Mandatne komisije

Mandatna komisija Općine Kistanje , u sastavu:
1. Rajko Mandić, predsjednik
2. Branka Bunčić, član
3. Paško Ivanović, član
sastala se 13.lipnja 2017.g. u vijećnici Općine Kistanje na adresi Trg sv.Nikole 5, u 9,45 sati, te nakon uvida
u Odluku Općinskog izbornog povjerenstva Općine
Kistanje , KLASA:013-01/17-01/9,URBROJ:2182/16-

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

03/5-17-2 od 25. svibnja 2017.g., kojom je utvrđeno
da su rezultati izbora za članove Općinskog vijeća
Općine Kistanje od 21.svibnja 2017.g. postali konačni
dana 25.svibnja 2017.godine, i uvida u Poziv za
1.konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine
Kistanje predstojnice Ureda državne uprave u Šibenskokninskoj županiji, i z v j e š ć u j e Općinsko vijeće
Općine Kistanje o slijedećem:
I. Općinsko vijeće Općine Kistanje ima trinaest (13)
vijećnika;pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na
četiri (4) vijećnika iz reda svojih pripadnika;Općinsko
vijeće može imati i više od trinaest (13) vijećnika ako
je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda u Općinskom
vijeću, u skladu sa zakonom.
II. Prema službenim konačnim izbornim rezultatima
u Općinsko vijeće Općine Kistanje izabrani su slijedeći
vijećnici:
1.Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS),
dobila je devet (9) mjesta te su s te liste izabrani :
1.Goran Reljić
2.Gordana Rončević
3.Marko Sladaković
4.Nebojša Gladović
5.Vinko Šuša
6.Vujo Krneta
7.Rajko Mandić
8.Branka Bunčić
9.Ružica Jelača
2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ),dobila je
tri (3) mjesta te su s te liste izabrani:
1.Roko Antić
2.Petar Golomejić
3.Paško Ivanović
3.Lista grupe birača dobila je jedno (1) mjesto te je
s te liste izabran:
1.Sava Vojnović
Nadalje, Mandatna komisija utvrđuje:
1. Goranu Reljiću, izabranom za vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Kistanje sa liste 1.Samostalna
demokratska srpska stranka (SDSS) nositelj liste :Goran
Reljić , koji je na lokalnim izborima od 21.05.2017.g.
izabran za općinskog načelnika Općine Kistanje i koji
je tu dužnost prihvatio obnašati profesionalno , mandat
u Općinskom vijeću Općine Kistanje miruje po sili
zakona , sukladno članku 90.st.4. , a u vezi sa člankom
89.st.1.Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj 144/12 , 121/16). Gorana Reljića, čiji mandat
miruje u Općinskom vijeću Općine Kistanje, zamjenjivat će neizabrani kandidat s liste SAMOSTALNE

Četvrtak, 29. lipnja 2017.
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DEMOKRATSKE SRPSKA STRANKA (SDSS) Nositelj liste: GORAN RELJIĆ-13. Marko Kardum, kojeg je
za zamjenika vijećnika odredila SDSS-politička stranka
predlagatelj navedene kandidacijske liste, sukladno
čl.81.st.2.Zakona o lokalnim izborima(„Narodne
novine“, br.144/12, 121/16).
2. Roku Antiću, izabranom za vijećnika u Općinskom
vijeću Općine Kistanje sa liste 2. Hrvatska demokratska
zajednica (HDZ nositelj liste: Roko Antić, koji je na
lokalnim izborima od 21.05.2017.g. izabran za zamjenika
općinskog načelnika Općine Kistanje iz reda pripadnika
hrvatskog naroda i koji je tu dužnost prihvatio obnašati
profesionalno, mandat u Općinskom vijeću Općine
Kistanje miruje po sili zakona, sukladno članku 90.st. 4.,a
u vezi sa člankom 89.st.1. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“, broj 144/12 , 121/16). Roka Antića,
čiji mandat miruje u Općinskom vijeću Općine Kistanje,
zamjenjivat će neizabrani kandidat s liste HRVATSKE
DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ), nositelj liste:
ROKO ANTIĆ -5.Ivan Palić, kojeg je za zamjenika
vijećnika odredila HDZ-politička stranka predlagatelj
navedene kandidacijske liste, sukladno čl.81.st.2.Zakona
o lokalnim izborima(„Narodne novine“, br.144/12,
121/16).
3. Sukladno članku 117., a u svezi članka 107. st. 1.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj
144/12,121/16) , i članku 7.Staturane odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje(„Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/13) , na
provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine
Kistanje od 21.05.2017.g. osigurana je odgovarajuća
zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda.
4. Gordana Rončević je prvi slijedeći izabrani član
za Općinsko vijeće Općine Kistanje s kandidacijske
liste 1. SDSS , koja je dobila najviše glasova nakon
Gorana Reljića na istoj listi, koji je izabran za općinskog
načelnika i čiji je mandat je po sili zakona stavljen u
mirovanje.
Glede svega navedenog, Mandatna komisija
Općinskog vijeća Općine Kistanje utvrđuje da predloženi
zamjenici vijećnika Marko Kardum i Ivan Palić mogu
obnašati dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine
Kistanje te predlaže Općinskom vijeću Općine Kistanje
da verificira mandate izabranih vijećnika Općinskog
vijeća Općine Kistanje, kako slijedi:
1. Samostalna demokratska srpska stranka
(SDSS):
1. Marko Kardum, zamjenik vijećnika
2. Gordana Rončević,vijećnik
3. Marko Sladaković,vijećnik
4. Nebojša Gladović,vijećnik
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5.Vinko Šuša,vijećnik
6. Vujo Krneta,vijećnik
7. Rajko Mandić,vijećnik
8. Branka Bunčić,vijećnik
9. Ružica Jelača,vijećnik
2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ):
1. Ivan Palić,zamjenik vijećnika
2. Petar Golomejić,viječnik
3. Paško Ivanović,vijećnik
2.Lista grupe birača
1. Sava Vojnović
KLASA:119-01/17-01/2
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 13.lipnja 2017.
OPĆINA KISTANJE
OPČINSKO VIJEĆE
Mandatna komisija:
1. Rajko Mandić, predsjednik
2. Branka Bunčić, član
3. Paško Ivanović, član
____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/09,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje
na 1.konstituirajućoj sjednici, od 13.lipnja 2017.godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije i
verifikaciji mandata izabranih vijećnika
I. Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije Općine
Kistanje od 13. lipnja 2017.godine o službenim
konačnim rezultatima izbora članova Općinskog vijeća
Općine Kistanje provedenih 21.svibnja 2017. godine te
se verificiraju mandati izabranih vijećnika i to:
1. Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS):
1. Marko Kardum, zamjenik vijećnika
2. Gordana Rončević,vijećnik
3. Marko Sladaković,vijećnik
4. Nebojša Gladović,vijećnik
5. Vinko Šuša,vijećnik
6. Vujo Krneta,vijećnik
7. Rajko Mandić,vijećnik
8. Branka Bunčić,vijećnik
9. Ružica Jelača,vijećnik
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2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ):
1. Ivan Palić,zamjenik vijećnika
2. Petar Golomejić,viječnik
3. Paško Ivanović,vijećnik
3.Lista grupe birača
1.Sava Vojnović
II. Goranu Reljiću, izabranom vijećniku u Općinskom
vijeću Općini Kistanje, mandat miruje po sili zakona,
jer je izabran za općinskog načelnika i prihvatio se
obnašanja te dužnosti.
III. Roku Antiću, izabranom vijećniku u Općinskom
vijeću Općini Kistanje, mandat miruje po sili zakona,
jer je izabran za zamjenika općinskog načelnika iz reda
pripadnika hrvatskog naroda i prihvatio se obnašanja
te dužnosti.
IV. Zamjenici vijećnika Marko Kardum i Ivan Palić
mogu obnašati dužnost vijećnika u Općinskom vijeću
Općine Kistanje.
V. Gordana Rončević je prvi slijedeći izabrani član
za Općinsko vijeće Općine Kistanje s kandidacijske
liste 1. SDSS, koja je dobila najviše glasova nakon
Gorana Reljića na istoj listi, koji je izabran za općinskog
načelnika i čiji je mandat je po sili zakona stavljen u
mirovanje.
VI. U Općinskom vijeću Općine Kistanje , na provedenim lokalnim izborima 21.05.2017.g. , osigurana je
odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda, sukladno članku 117, a u vezi s člankom 107. st.1.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj
144/12,121/16) i članku 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 4/13).
VII. Izvješće Mandatne komisije čini sastavni dio
ovog zaključka.
VIII. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:119-01/17-01/3
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 13.lipnja 2017.
OPĆINA KISTANJE
OPČINSKO VIJEĆE
PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić,dipl.iur.,v. r.
____________________

Četvrtak, 29. lipnja 2017.
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Na temelju članka 32.st.1.t.16. Statuta Općine
Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/09.,15/10, 4/13) i članka 15. i 17. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ ,broj 8/09. i 4/13.),
Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 1.konstituirajućoj
sjednici, od 13.lipnja 2017.godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Kistanje biraju se:
-

Marko Kardum, za predsjednika
Ružica Jelača ,za člana
Petar Golomejić,za člana

2. Predsjednik i članovi Odbora za izbor i imenovanja
biraju se za mandatno razdoblje vijećnika Općinskog
vijeća Općine Kistanje.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:119-01/17-01/4
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 13.lipnja 2017.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDATELJICA
Gordana Rončević, v. r.
____________________
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Na temelju članka 32. i 33.Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/09.,15/10. i 4/13.) i članka 10.Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/09. i 4/13.), Općinsko vijeće
Općine Kistanje na 1.konstituirajućoj sjednici, od
13.lipnja 2017.godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Kistanje
1. MARKO SLADAKOVIĆ, bira se za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Četvrtak, 29. lipnja 2017.
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2. Mandat predsjednika Općinskog vijeća Općine
Kistanje traje četiri godine, za mandatno razdoblje
vijećnika Općinskog vijeća Općine Kistanje .
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:119-01/17-01/6
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 13.lipnja 2017.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDATELJICA
Gordana Rončević, v. r.
____________________
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13.), Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine
Pirovac, na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
Općine Pirovac, od 12. lipnja 2017. godine, podnosi

IZVJEŠĆE
o verifikaciji mandata izabranih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac, mirovanju
mandata i određivanju zamjenika vijećnika
I.
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Pirovac
pregledala je dana 12. lipnja 2017. godine odgovarajući
izborni materijal za izbore članova Općinskog vijeća
Općine Pirovac, koji su provedeni 21. svibnja 2017.
godine, te je utvrdila sljedeće:

III.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

- Općina Pirovac ima ukupno 1.894 birača upisanih
u popis birača,
- glasovalo je ukupno 1.109 birača ili 58,55%,
- važećih glasačkih listića je bilo 1.074 ili 96,84%,
- nevažećih listića je bilo 35 ili 3,16%.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13.) i članaka 3. i 18. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1. konstituirajućoj sjednici, od 12. lipnja 2017.
godine, donosi

II.
Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj
mjesta u Općinskom vijeću Općine Pirovac:

11

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

1. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Pirovac biraju se:
– Martina Krpetić, za predsjednicu,
– Tea Livaić, za članicu,
– Ante Šparica, za člana.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 119-01/17-01/01
URBROJ: 2182/11-01-17-1
Pirovac, 12. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić, dipl. iur., v. r.
____________________

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
– SDP,
dobila je 7 mjesta u predstavničkom tijelu Općine
Pirovac te su s te liste, za članove Općinskog vijeća
Općine Pirovac, izabrani:
1. Ivan Gulam,
2. Ante Čubrić,
3. Igor Meić,
4. Emilia Urem Baković,
5. Tea Livaić,
6. Boris Vukman,
7. Matija Meić.
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ dobila je 3 mjesta u predstavničkom tijelu Općine
Pirovac te su s te liste, za članove Općinskog vijeća
Općine Pirovac, izabrani:
1. Ljubica Šinkić Selman,
2. Mile Barić,
3. Radislav Gulam.
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS dobila je 1 mjesto u predstavničkom tijelu Općine Pirovac
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te je s te liste, za člana Općinskog vijeća Općine Pirovac,
izabran:
1. Ante Šparica.
III.
Na temelju članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim
izborima («Narodne novine», broj 144/12. i 121/16. – u
daljnjem tekstu: Zakon), Ivanu Gulamu, izabranom sa
kandidacijske liste Hrvatske narodne stranke – Liberalni
demokrati – HNS i Socijaldemokratske partije Hrvatske
– SDP, na izborima za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
provedenim dana 21. svibnja 2017. godine, mandat
člana Općinskog vijeća Općine Pirovac miruje po sili
zakona.
Imenovani je na izborima koji su također provedeni
dana 21. svibnja 2017. godine, izabran za općinskog
načelnika Općine Pirovac kao kandidat ispred
kandidacijske liste Hrvatske narodne stranke – Liberalni
demokrati – HNS i Socijaldemokratske partije Hrvatske –
SDP, koje obnašanje dužnosti je nespojivo s obavljanjem
dužnosti člana predstavničkog tijela Općine Pirovac.
Podneskom zaprimljenim dana 5. lipnja 2017. godine,
Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS,
Podružnica Pirovac, uz dogovor s drugim predlagateljem
kandidacijske liste, obavijestila je nadležno tijelo Općine
Pirovac da će Ivana Gulama, kojemu dužnost člana istog
tijela miruje po sili zakona zbog obnašanja nespojive
dužnosti, zamijeniti vijećnica Martina Krpetić.
IV.
Na temelju članka 90. stavka 4. Zakona, Anti
Čubriću, izabranom sa kandidacijske liste Hrvatske
narodne stranke – Liberalni demokrati – HNS i
Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, na izborima
za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, provedenim dana
21. svibnja 2017. godine, mandat člana Općinskog vijeća
Općine Pirovac miruje po sili zakona.
Imenovani je na izborima koji su također provedeni
dana 21. svibnja 2017. godine, izabran za zamjenika
općinskog načelnika Općine Pirovac kao kandidat
ispred kandidacijske liste Hrvatske narodne stranke –
Liberalni demokrati – HNS i Socijaldemokratske partije
Hrvatske – SDP, koje obnašanje dužnosti je nespojivo s
obavljanjem dužnosti člana predstavničkog tijela Općine
Pirovac.
Podneskom zaprimljenim dana 5. lipnja 2017. godine,
Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS,
Podružnica Pirovac, uz dogovor s drugim predlagateljem
kandidacijske liste, obavijestila je nadležno tijelo Općine
Pirovac da će Antu Čubrića, kojemu dužnost člana istog
tijela miruje po sili zakona zbog obnašanja nespojive
dužnosti, zamijeniti vijećnik Zvonimir Dobrović.

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

V.
Na temelju članka 79. stavka 1. Zakona, Igor Meić,
izabran sa kandidacijske liste Hrvatske narodne stranke –
Liberalni demokrati – HNS i Socijaldemokratske partije
Hrvatske – SDP, na izborima za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provedenim dana 21. svibnja 2017. godine,
obavijestio je dana 29. svibnja 2017. godine nadležno
tijelo Općine Pirovac da svoj mandat stavlja u mirovanje
s obzirom da obavlja dužnost nespojivu s obavljanjem
dužnosti člana predstavničkog tijela.
Podneskom zaprimljenim istog dana, Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, Općinska organizacija Pirovac, uz dogovor s drugim predlagateljem
kandidacijske liste, obavijestila je nadležno tijelo Općine
Pirovac da će Igora Meića, koji je mandat člana istog
tijela stavio u mirovanje zbog obnašanja nespojive
dužnosti, zamijeniti vijećnica Nikolina Baus.
VI.
Utvrđuje se da su svi mandati izabranih vijećnika
verificirani, odnosno da mandati vijećnika Ivana Gulama
i Ante Čubrića miruju po sili zakona zbog obavljanja nespojive dužnosti te da će ih zamijeniti vijećnica Martina
Krpetić odnosno vijećnik Zvonimir Dobrović. Nadalje
se utvrđuje da je vijećnik Igor Meić svoj mandat stavio
u mirovanje zbog obavljanja nespojive dužnosti te da
će ga zamijeniti vijećnica Nikolina Baus.
KLASA: 013-05/17-01/04
URBROJ: 2182/11-01-17-1
Pirovac, 12. lipnja 2017.
MANDATNA KOMISIJA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Martina Krpetić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 12. lipnja 2017. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća Mandatne
komisije o verifikaciji mandata
izabranih vijećnika odnosno zamjenika
vijećnika
1. Općinsko vijeće Općine Pirovac prima na znanje
Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Pirovac, o verifikaciji mandata izabranih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac, mirovanju mandata
i određivanju zamjenika vijećnika (KLASA: 013-05/1701/04, URBROJ: 2182/11-01-17-1, od 12. lipnja 2017.
godine), koje čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13.) i članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 12. lipnja 2017. godine,
donosi

KLASA: 013-05/17-01/04
URBROJ: 2182/11-01-17-2
Pirovac, 12. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13.) i članaka 5. i 19. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1. konstituirajućoj sjednici, od 12. lipnja 2017.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Općinskog vijeća Općine Pirovac
1. Zvonimir Dobrović, bira se za predsjednika
Općinskog vijeća Općine Pirovac.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 119-01/17-01/03
URBROJ: 2182/11-01-17-1
Pirovac, 12. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJICA
Emilia Urem Baković, v. r.

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
1. U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
Općine Pirovac biraju se:
– Tea Livaić, za predsjednicu,
– Martina Krpetić, za članicu,
– Emilia Urem Baković, za članicu,
– Matija Meić, za člana,
– Mile Barić, za člana.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 119-01/17-01/02
URBROJ: 2182/11-01-17-1
Pirovac, 12. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDATELJICA
Emilia Urem Baković, v. r.
____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13.) i članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 12. lipnja 2017. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Pirovac

1. Boris Vukman, bira se za potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Pirovac.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 119-01/17-01/04
URBROJ: 2182/11-01-17-1
Pirovac, 12. lipnja 2017.

Stranica 14 - Broj 7
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Zvonimir Dobrović, v. r.
____________________

IV.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
9
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije»,
broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst) i članka
21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09 , 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 1. sjednici od 14. lipnja 2017.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru mandatne komisije
I. U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine
Rogoznica, biraju se:
1. Ivana Lovrić, za predsjednicu,
2. Ivica Živković, za člana,
3. Dinko Županović, za člana.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
KLASA: 119-01/17-10/4
UR.BROJ: 2182/12-01/17-1
Rogoznica, 14. lipnja 2017.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

IZVJEŠĆE
o verifikaciji mandata izabranih vijećnika,
prestanku mandata vijećnika
i određivanju zamjenika vijećnika
I.
Uvidom u izborni materijal o izborima članova
Općinskog vijeća Općine Rogoznica, koji su provedeni
21. svibnja 2017. godine, Mandatna komisija Općinskog
vijeća Općine Rogoznica utvrđuje kako su u Općinsko
vijeće općine Rogoznica, izabrani vijećnici sa sljedećih
kandidacijskih lista:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
- HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
- dobili su 8 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Sandra Jakelić
2. Sveto Živković
3. Mate Goleš
4. Pero Milišić
5. Ivan Lovrić
6. Jozo Radić
7. Ivana Lovrić
8. Ivica Živković
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. Ante
Starčević – HSP AS
- dobila je 1 mjesto, te je s iste liste izabrana:
1. Biserka Grgin
3 . S O C I J A L D E M O K R AT S K A PA RT I J A
HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
- Dobila je 2 mjesta, te su s te liste izabrani:
1. Čedo Živković
2. Mira Biljaković

PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić,v.r.
____________________

II.
Utvrđuje se da zbog obnašanja nespojivih dužnosti tj.
dužnosti općinske načelnice i člana Općinskog vijeća, temeljem članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima,
mandat miruje po sili zakona Sandri Jakelić, izabranoj
za općinsku načelnicu Općine Rogoznica.

Na temelju članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 9/09, 5/13 i 13/13- pročišćeni tekst),
Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Rogoznica,
na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Rogoznica, od 14. lipnja 2017. godine, podnosi

Dana 07. lipnja 2017. godine, HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA I HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA, dostavile su nadležnom
upravnom tijelu Općine Rogoznica sporazum kojim
dogovorno utvrđuju, da će Sandru Jakelić, kojoj
mandat članice Općinskog vijeća miruje po sili Zakona,
zamijeniti Ante Živković.
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Četvrtak, 29. lipnja 2017.
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III.
Dana 07. lipnja 2017. godine, izabrani kandidat s liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), Jozo
Radić dostavio je pisanu izjavu o stavljanju mandata u
mirovanje, iz osobnih razloga.
Dana 07. lipnja 2017. godine HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA dostavile su nadležnom
upravnom tijelu Općine Rogoznica sporazum kojim
dogovorno utvrđuju, da će Jozu Radića kojem mandat
člana Općinskog vijeća miruje iz osobnih razloga,
zamijeniti Nada Kovačić – Lukić.
Dana 08. lipnja 2017. godine, izabrana kandidatkinja
s liste HRVATSKA STRANKA PRAVA dr. ANTE
STARČEVIĆ dostavila je nadležnom upravnom tijelu
Općine Rogoznica pisanu ostavku na dužnost članice
Općinskog vijeća Općine Rogoznica.
Dana 08. lipnja 2017. godine, HRVATSKA
STRANKA PRAVA dr. ANTE STARČEVIĆ dostavila
je nadležnom upravnom tijelu Općine Rogoznica, pisanu
obavijest da će Biserku Grgin koja je podnijela ostavku
na dužnost članice Općinskog vijeća, zamijeniti Dinko
Županović.
Dana 06. lipnja 2017. godine, izabrana kandidatkinja s
liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
(SDP) i HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI (HNS), Mira Biljaković,
dostavila je nadležnom upravnom tijelu Općine
Rogoznica pisani zahtjev za stavljanje mandata u
mirovanje, iz osobnih razloga.
Dana 06. lipnja 2017. godine,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
i HRVATSKA NARODNA STRANKA dostavile su
nadležnom upravnom tijelu Općine Rogoznica obavijest
da će Miru Biljaković kojoj mandat članice Općinskog
vijeća miruje iz osobnih razloga, zamijeniti Boris
Abaza.
IV.
Sukladno navedenom, Mandatna komisija smatra
kako se podnošenjem ovog Izvješća mandati izabranih
vijećnika, odnosno njihovih zamjenika trebaju smatrati
verificiranim.
KLASA: 119-01/17-10/4
UR.BROJ: 2182/12-01/17-2
Rogoznica, 14. lipnja 2017.
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PREDSJEDNICA
Ivana Lovrić,v.r.
____________________
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 1. sjednici od 14. lipnja 2017.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća mandatne
komisije i verifikaciji mandata izabranih
vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika
I. Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Rogoznica, od 14. lipnja
2017. godine, o službenim rezultatima izbora vijećnika
Općinskog vijeća Općine Rogoznica, provedenim dana
21. svibnja 2017. godine, te se verificiraju mandati
izabranih vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika, kako
slijedi:
1. Sveto Živković
2. Mate Goleš
3. Pero Milišić
4. Ivan Lovrić
5. Nada Kovačić – Lukić
6. Ivana Lovrić
7. Ivica Živković
8. Ante Živković
9. Dinko Županović
10. Čedo Živković
11. Boris Abaza
II. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.
III. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije“.
KLASA: 119-01/17-10/4
UR.BROJ: 2182/12-01/17-3
Rogoznica, 14. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDATELJICA
Edita Grubišić,v.r.
____________________

MANDATNA KOMISIJA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ROGOZNICA
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije»,
broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst) i članka
22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09, 5/13 i 13/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 1. sjednici od 14. lipnja 2017.
godine, donosi

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

objaviti će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
KLASA: 119-01/17-10/6
UR.BROJ: 2182/12-01/17-1
Rogoznica, 14. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

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

Ante Živković, za predsjednika,
Mate Goleš, za člana,
Ivan Lovrić, za člana,
Čedo Živković, za člana,
Boris Abaza, za člana.

II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
KLASA: 119-01/17-10/5
UR.BROJ: 2182/12-01/17-1
Rogoznica, 14. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDATELJ
Sveto Živković,v.r.
____________________
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PREDSJEDATELJ
Sveto Živković,v.r.
____________________

14
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst) i članka 73. stavka
2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 1. sjednici od 14. lipnja 2017.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Rogoznica
1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Rogoznica, bira se Pero Milišić.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
KLASA: 119-01/17-10/7
UR.BROJ: 2182/12-01/17-1
Rogoznica, 14. lipnja 2017.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst) i članka 73. stavka
2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 1. sjednici od 14. lipnja 2017.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednice Općinskog vijeća
Općine Rogoznica
1. Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine
Rogoznica, bira se Ivana Lovrić.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNICA
Ivana Lovrić,v.r.
____________________
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Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, Odluka
USRH, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i članka 29.
Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 09/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 1. sjednici,
od 14. lipnja 2017. godine, donosi

Četvrtak, 29. lipnja 2017.
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ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja
na području Općine Rogoznica
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom (u daljnjem tekstu Odluka) propisuje se način obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja
vozila na javnim parkiralištima Općine Rogoznica, način naplate te nadzor nad parkiranjem vozila na području
Općine Rogoznica.
U skladu s odredbom članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće Općine
Rogoznica određuje da će se djelatnosti iz ove Odluke, zbog svoje važnosti za redovno odvijanje prometa na
području Općine, smatrati komunalnim djelatnostima.
Članak 2.
Parkiralište, odnosno mjesto dozvoljeno za parkiranje vozila je označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom i dio je javno-prometne površine koja može biti asfaltirana i neasfaltirana.
Javna ulična parkirališta s naplatom su posebno označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o
sigurnosti prometa i s normom HRN U.S4.234/80 - Oznake na kolniku - Ostale oznake - Obilježavanje mjesta za
parkiranje, koja propisuje način obilježavanja parkirališnih mjesta, te ostalom tehničkom dokumentacijom.
Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje za cijelo vrijeme naplate
parkiranja. Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom
privremene regulacije prometa, određenih manifestacija, radova na javnoj površini i slično.
Članak 3.
Djelatnosti utvrđene člankom 1. ove odluke obavljat će društvo ŠKOVACIN d.o.o. Rogoznica (u daljnjem
tekstu Upravitelj parkirališta), koje može iste ovlasti prenijeti na treću pravnu osobu, sukladno važećim zakonskim
propisima.
Korisnikom parkirališta s naplatom smatra se vlasnik / korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim
evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila ili drugim odgovarajućim evidencijama.
Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom Korisnik javnog parkirališta sklapa s Upravom parkirališta Ugovor o korištenju javne parkirališne površine u naplati,
prihvaćajući Opće uvjete ugovora o korištenju javne parkirališne površine u naplati propisane ovom Odlukom.
Ugovorom iz stavka 2. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili
oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
Upravitelj parkirališta će u okviru svoje osnovne djelatnosti vršiti kontrolu valjanosti parkirališnih karata na
terenu. Službena osoba Upravitelja parkirališta (u daljnjem tekstu Kontrolor) će pomoću prijenosnog uređaja
provjeriti registracijsku oznaku svakog vozila parkiranog na javnom parkiralištu s naplatom, te utvrditi ima li
valjanu parkirališnu kartu.
Sve pritužbe i reklamacije Korisnika rješavati će se prema proceduri Uprave parkirališta za rješavanje pritužbi
korisnika, a na temelju zaprimljene pritužbe i ostalih podataka od strane Korisnika, sukladno Zakonu o zaštiti
potrošača.
II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE PARKIRALIŠNE POVRŠINE U NAPLATI
Članak 4.
Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima se plaća u razdoblju od 15. svibnja do 30. rujna., u vremenu
od 06 do 24 h, bez ograničenja. Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se sedam (7) dana u tjednu,
uključujući i sve neradne dane i blagdane.
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Članak 5.
Djelatnost organiziranog parkiranja obavlja se na javnim parkiralištima po zonama:
ZONA 1.
a) Obala kneza Domagoja (od novog trga na Obali kneza Domagoja do caffe bara „Zmajevo oko“)
b) Jadranska ulica (ispred trgovine „Bobis“, trgovine „Studenac“ i trgovine „Konzum“) i
c) Ulica Miline od kružnog toka do skretanja u Ražanjsku ulicu.
ZONA 2.
Sva ostala parkirna mjesta:
d) Miline – izvan 1. zone
e) Obala kneza Domagoja – izvan 1. zone
f) Put Podglavičkih žrtava,
g) Obala Hrvatske mornarice,
h) Ulica don Ivana Jurčeva,
i) Jadranska ulica – izvan 1. zone,
j) Zadarska ulica
k) Trogirska ulica
ZONA 3.
Sjeverno od malonogometnog igrališta na Lokvici.
Članak 6.
Na javnim parkiralištima su posebno obilježena mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.
Osobe s invaliditetom koje u vozilu imaju sukladno propisima istaknut važeći znak pristupačnosti iz članka 40.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno istovjetni standardizirani model invalidske iskaznice zemalja
Europske unije, tzv. Blue Badge, imaju pravo parkirati vozilo na označenim parkirališnim mjestima za osobe s
invaliditetom bez plaćanja naknade.
Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.
Članak 7.
Za korištenje parkirališta pod naplatom Korisnik parkirališta mora imati odgovarajuću parkirališnu kartu propisanu ovom Odlukom. Parkirališna karta može biti satna, višesatna, dnevna, tjedna, desetodnevna i sezonska za
određenu parkirališnu zonu.
Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na javnim parkiralištima određuje Upravitelj parkirališta.
Parkirališna karta mora sadržavati: naziv organizatora parkiranja, serijski broj, oznaku parkirališne zone, vrijeme
dopuštenog korištenja parkirališta s naplatom, odnosno razdoblje na koje je sklopljen ugovor o korištenju javne
parkirališne površine i cijenu.
Parkirališna karta može se izdati i u nematerijaliziranom obliku. Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda
u elektroničkom obliku.
Parkirališna karta i povratna SMS poruka su dokazi o zaključenom Ugovoru o korištenju javne parkirališne
površine u naplati u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja vozila.
Članak 8.
Korisnik javnog parkirališta može samostalno kupiti satnu kartu na parkirališnom automatu ili mobilnim telefonom sukladno istaknutim uputama za korisnike. Kupnja satne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem se nalazi parkirališni automat.
Kupnja satne karte mobilnim telefonom obavlja se elektronički. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i
evidentirano u informacijskom sustavu organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta, nego Korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti. Broj na koji je potrebno poslati SMS poruku, u
tekstu koje je potrebno navesti točnu i potpunu registarsku oznaku Korisnikovog vozila, mora jasno biti istaknut
na vertikalnoj parkirališnoj signalizaciji. Ako korisnik ne primi SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti
unutar dvije (2) minute od slanja SMS poruke kojom se plaćanje želi izvršiti smatra se da plaćanje nije uspjelo te
ga treba izvršiti koristeći jedan od ostalih ponuđenih načina.
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Korisnik će dobiti SMS-om upozorenje o isteku vremena za koje je plaćeno korištenje javnim parkiralištem,
nakon čega Korisnik može platiti satnu parkirališnu kartu za korištenje javnim parkiralištem za sljedećih 60 minuta
slanjem nove SMS poruke.
Članak 9.
A) Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje satne karte sklapa
se po cijeni satne karte kako slijedi:
ZONA 1. od 6:00 – 24:00 sati
ZONA 2. od 6:00 – 24:00 sati
ZONA 3. od 6:00 – 24:00 sati

5,00 kn/satu
5,00 kn/satu
20,00 kn/dnevno

B) Korisnik parkirališta parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom pristaje na uvjete Ugovora o
korištenju javne parkirališne površine u naplati:
- istaknuti parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku na vjetrobranskom staklu vozila na propisani način
u roku od 15 minuta računajući od prvog zaustavljanja na parkiralištu,
- koristiti parkirališnu kartu koja odgovara zoni parkiranja,
- ne prekoračiti dopušteno (plaćeno) vrijeme parkiranja,
- u nematerijaliziranu parkirališnu kartu ne smije unijeti netočne podatke o vremenu korištenja parkiranja,
netočnu registarsku oznaku ili na drugi način dovesti u zabludu Kontrolora parkiranja,
- mora koristiti parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama.
Članak 10.
Ako nema dnevnu, tjednu, desetodnevnu ili sezonsku parkirališnu kartu, Korisnik javnog parkirališta dužan je
u roku od najviše 15 minuta od prvog zaustavljanja vozila napustiti parkiralište s naplatom ili kupiti parkirališnu
kartu u nematerijaliziranom obliku odnosno parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku istaknuti na vozilu tako
da Kontrolor može provjeriti njezinu valjanost.
Ako Korisnik javnog parkirališta ne kupi parkirališnu kartu u nematerijaliziranom obliku odnosno ne istakne
parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može
provjeriti njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu.
Ako Korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu ili prekorači plaćeno vrijeme parkiranja smatrat će se da je preuzeo višesatnu parkirališnu kartu u punom trajanju. Pod višesatnom kartom u punom trajanju
podrazumijeva se karta koju izdaje Kontrolor, a koja važi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje do tog istog
vremena u sljedećem danu, sukladno cijenama iz članka 11. Odluke, osim ako Korisnik javnog parkirališta s naplatom po preuzimanju naloga za izdavanje višesatne karte u punom trajanju izdanog od Kontrolora parkirališta ne
zamijeni za zamjensku višesatnu kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja (umnožak
cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja višesatne karte do plaćanja iste) uvećan za iznos od 10,00 kn
(naknada za izdavanje višesatne parkirališne karte).
U slučaju iz prethodnog stavka, Kontrolor parkiranja ostaviti će višesatnu kartu u punom trajanju s nalogom
za plaćanje na vozilu, koju je Korisnik dužan platiti u roku od osam (8) dana od dana izdavanja te karte. Korisnik
može prilikom napuštanja parkirališta odmah platiti zamjensku višesatnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima
i na blagajni Uprave parkirališta.
Višesatna karta u punom trajanju s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka smatra se
uredno dostavljenom i, s obzirom da se naplata vrši na parkiralištima otvorenog tipa, kasnija oštećenja ili uništenja
ne utječu na valjanost dostave i ne odgađaju plaćanje.
Članak 11.
Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u periodu uz korištenje višesatne karte
u punom trajanju sklapa se po cijeni višesatne karte u punom trajanju kako slijedi:
ZONA 1 – 100,00 kuna
ZONA 2 – 100,00 kuna
Cijena višesatne karte u punom trajanju dobije se umnoškom cijene parkiranja u određenoj zoni i naplatnih sati
u jednom kalendarskom danu, uvećan za iznos od 10,00 kn (naknada za izdavanje višesatne parkirališne karte).

Stranica 20 - Broj 7

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

Članak 12.
Ako Korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati izdanu višesatnu kartu u punom trajanju s nalogom za
plaćanje u roku od osam (8) dana od dana izdavanja te karte, Upravitelj parkirališta dostaviti će mu na adresu
prebivališta evidentiranu u odgovarajućoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova račun sa specifikacijom
korištene usluge parkiranja.
Ako korisnik parkiranja i po primitku računa iz prethodnog stavka ne podmiri obvezu iz stavka 1. ovoga članka
u rokovima dospijeća naznačenim u računu organizator parkiranja pokrenuti će protiv njega, a u svoje ime i za
svoj račun, postupak pred nadležnim tijelom.
U slučaju prisilne naplate vlasnik vozila kojim je izvršena povreda ugovornog odnosa može se osloboditi plaćanja
višesatne parkirališne karte ako nadležnim službama, odnosno Upravitelju parkirališta, dostavi dokumentaciju koja
sadrži podatke (ime, prezime, adresu, OIB) o Korisniku vozila za koje je višesatna karta izdana, odnosno čitku
presliku ovjerenog kupoprodajnog ugovora o kupnji motornog vozila.
Članak 13.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Uprave
parkirališta. Kupnja dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Uprave parkirališta podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.
Članak 14.
Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u periodu uz korištenje dnevne karte
u punom trajanju sklapa se po cijeni dnevne karte u punom trajanju kako slijedi:
ZONA 1 – 90,00 kuna
ZONA 2 – 90,00 kuna
Cijena dnevne karte dobije se umnoškom cijene parkiranja u određenoj zoni i naplatnih sati u jednom kalendarskom danu, a važi od trenutka kupnje do istog vremena u sljedećem danu.
Članak 15.
Korisnik javnog parkirališta, u slučaju da ostvaruje uvjete iz članka 16., 17. i 18. ima pravo kupiti tjednu, desetodnevnu ili sezonsku parkirališnu kartu na blagajni Upravitelja parkirališta. Kupnja tjedne, desetodnevne ili sezonske
parkirališne karte podrazumijeva izdavanje elektronske karte u nematerijaliziranom obliku i računa za istu.
Tjedna, desetodnevna i sezonska parkirališna karta može poslužiti samo za vozilo pripadajuće registarske oznake
za koje je izdana i vrijedi samo za ZONU 2.
Članak 16.
Građani koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Općine Rogoznica, kao i zaposlenici na
području Općine Rogoznica imaju pravo kupnje sezonske karte po povlaštenoj cijeni.
Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni povlaštene sezonske
parkirališne karte kako slijedi:
ZONA 2 – 400,00 kuna i vrijedi od dana kupnje do 30.09. iste kalendarske godine.
Osoba koja ostvaruje pravo na povlaštenu parkirališnu kartu obvezna je Upravitelju parkirališta dati na uvid
isprave kojima dokazuje postojanje uvjeta za izdavanje povlaštene parkirališne karte, odnosno osobnu iskaznicu
i važeću prometnu dozvolu.
Ako Korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njezinoga važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana,
iz razloga koji onemogućuju nastavak korištenja vozila za koje je karta prvobitno kupljena, Upravitelj parkirališta
zamijeniti će, na zahtjev Korisnika, povlaštenu parkirališnu kartu novom povlaštenom parkirališnom kartom.
Nova povlaštena karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta. Zamjena povlaštene karte može
se izvršiti samo jednokratno. Ako Korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama
ove Odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.
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Članak 17.
Gosti u turističkim objektima imaju pravo kupovine tjedne i desetodnevne karte uz predočenje dokaza o prijavi
boravka u Uredu Turističke Zajednice. Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu
sklapa se po cijeni tjedne parkirališne karte kako slijedi: ZONA 2 – 200,00 kuna, vrijedi do isteka vremenskog
perioda za koji je kupljena.
Članak 18.
Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni povlaštene desetodnevne parkirališne karte kako slijedi: ZONA 2 – 300 kuna, vrijedi do isteka vremenskog perioda za koji je
kupljena.
Članak 19.
Vođenje evidencije iz prethodnih članaka vrše osobe utvrđene člankom 3. ove Odluke.
III. PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠNIM MJESTIMA
Članak 20.
Na javnim parkiralištima mogu se davati na uporabu rezervirana parkirališna mjesta, i to isključivo u ZONI 2,
u ulicama Trogirska, Zadarska i Don Ivana Jurčeva.
Za rezervirana parkirališna mjesta plaća se naknada. Pravo na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta
ostvaruju:
- sve fizičke, pravne osobe, iznajmljivači (turističkog smještaja) i obrti čije je prebivalište ili sjedište isključivo
u ulicama na Otoku, u starom dijelu mjesta Rogoznica, uz plaćanje naknade u iznosu od 1.500,00 kuna.
Rezervacija parkirališnog mjesta s iznosom naknade od 1.500,00 kuna vrijedi od 15.05. do 30.09., odnosno od
dana sklapanja Ugovora o najmu do 30.09. iste kalendarske godine.
Članak 21.
Rezervirana parkirališna mjesta odobrava Jedinstveni upravni odjel za komunalne poslove Općine Rogoznica.
Odobrenje iz prethodnog stavka izdaje se na pisani Zahtjev korisnika na vremenski period od 15.05. do 30.09.,
odnosno od dana izdavanja Odobrenja do 30.09.
Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku, s kratkim obrazloženjem i brojem potrebnih parkirališnih
mjesta, te predan radi urudžbiranja u Jedinstveni upravni odjel za komunalne poslove Općine Rogoznica, Obala
hrvatske mornarice 17, i dostavljen na znanje Upravi parkirališta, Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54,
Rogoznica.
Iznimno, izmjenom prometnih okolnosti, Odobrenje iz stavka 2. ovog članka može trajati kraće od navedenog
vremenskog perioda, s tim da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto, sukladno mogućnostima u danom
vremenu.
Članak 22.
Fizičke osobe mogu zatražiti Odobrenje za rezervaciju jednog (1) parkirališnog mjesta unutar jedne kalendarske
godine.
Pravne osobe, iznajmljivači turističkog smještaja i vlasnici obrta mogu zatražiti Odobrenje za rezervaciju najviše
tri (3) parkirališna mjesta unutar jedne kalendarske godine.
Članak 23.
Na temelju Odobrenja za rezervirano parkirališno mjesto sklapa se Ugovor o najmu, nakon čega Upravitelj
parkirališta postavlja mehaničku parkirališnu barijeru na predmetno mjesto.
Ugovor o najmu rezerviranog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapaju Korisnik i Upravitelj
parkirališta – Škovacin d.o.o.
Ugovorom o najmu rezerviranog parkirališnog mjesta uređuju se odnosi između Korisnika i Upravitelja
parkirališta.
Članak 24.
Na parkiralištima se bez naknade može rezervirati mjesto za parkiranje vozila Hitne medicinske pomoći, vozila
Dobrovoljnog vatrogasnog društva, vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i
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predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja, službena vozila Ministarstva
unutarnjih poslova, Hrvatske vojske te Lučke kapetanije.
Članak 25.
Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.
Nadzor nad provedbama ove Odluke obavlja Upravitelj parkirališta i, u slučaju potrebe, prometno redarstvo ili
prometna policija, ako zakonom nije određeno drukčije.
U slučaju neovlaštenog zaustavljanja i parkiranja na rezerviranom parkirališnom mjestu Upravitelj parkirališta,
prometni redar ili prometna policija može izdati nalog za uklanjanje vozila s rezerviranog parkirališnog mjesta o
trošku vlasnika vozila koje je neovlašteno parkirano.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu obavljanja djelatnosti organiziranog parkiranja
i naplate parkiranja na području Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 12/06, 09/10,
08/11, 06/13, 07/13, 08/16).
KLASA: 363-10/17-10/1
URBROJ: 2182/12-01/17-1
Rogoznica, 14. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNICA
Ivana Lovrić,v.r.
____________________

2. OPĆINSKA NAČELNICA

II.
Prijedlog Izmjene i dopune - V sadrži A. tekstualni
dio, B. grafički dio plana.

Na temelju članka 95. stavak 2. i članka 96. Zakona
o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13) i
članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 5/13 i 13/13 pročišćeni tekst), te sukladno Odluci o izradi Izmjene
i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica
- V (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.
13/16), Načelnica Općine Rogoznica, donosi

III.
Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – V
upućuje se na javnu raspravu, koja se sastoji od javnog
uvida i javnog izlaganja. Obavijest o upućivanju na
javnu raspravu objavit će se u tisku, službenom glasilu
i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja i
putem web-stranica Općine Rogoznica i Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja.

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga za javnu raspravu
Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Rogoznica - V

IV.
Javni uvid, u okviru javne rasprave, o Prijedlogu
Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – IV trajat će od
07. srpnja do 17. srpnja 2017. godine.

I.
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Rogoznica - V (u daljnjem tekstu:
Izmjene i dopune-V) za javnu raspravu, izrađene od
URBOS d.o.o Split (Br. elaborata: 702/16).

Za vrijeme trajanja javnog uvida elaborat: Prijedlog
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Rogoznica - V, biti će izložen svakog radnog dana od
9,00 - 14,00 sati u prostorijama Doma Matice Hrvatske,
Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.
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V.
OPĆINA UNEŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Javno izlaganje Prijedloga Izmjene i dopune – V
održati će se 07. srpnja 2017. u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica
s početkom u 10:00 sati.
V.
Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi
definiran je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“, broj 153/13). Prijedlozi i primjedbe
na prijedlog Izmjene i dopune - V mogu se podnositi
samo u svezi s predmetnim izmjenama i dopunama.
VI.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog
Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – V, mogu se dati
na slijedeći način:
- upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu
primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Izmjena i dopuna
- V tijekom javnog uvida,
- davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku,
na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica,
Ulica Hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, najkasnije zaključno sa danom završetka javnog uvida,
odnosno javne rasprave.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili
nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz
adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se
ne odnose na predmet javne rasprave Izmjene i dopune
PPUO Rogoznica – V, neće se uzeti u obzir u pripremi
Izvješća o javnoj raspravi.
VII.
Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih
drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom
uređenju zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Rogoznica kao Nositelj izrade Izmjene i dopune PPUO
Rogoznica – V.
VIII.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 350-02/16-20/3
Ur.broj: 2182/12-02/17-24
Rogoznica, 28. lipnja 2017.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić,v.r.
____________________
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Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 6. stavka
1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i
47/16) te članka 47. Statuta Općine Unešić („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i 05/13)
dana 28. lipnja 2017. godine općinski načelnik Općine
Unešić donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova
Stožera civilne zaštite Općine Unešić
Članak 1.
Stožer civilne zaštite (u nastavku teksta: Stožer) je
stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama
i katastrofama na području Općine Unešić sukladno
Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim pod zakonskim aktima.
Članak 2.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje
i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem sustava zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustav civilne zaštite.
Članak 3.
Stožer se sastoji od načelnika, zamjenika načelnika
i sedam članova (ukupno devet članova).
Članak 4.
Na temelju provedbenog postupka i po prijedlozima
nadležnih navedenih u Pravilniku o sastavu Stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 37/16) u Stožer civilne zaštite
Unešić imenuju se sljedeći članovi Stožera:
1. VALENTIN PRANIĆ, načelnik stožera, zamjenik
općinskog načelnika Općine Unešić,
2. ANKICA SLAVICA, zamjenica načelnika
stožera, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Unešić,
3. ŠIME BRAKUS, član stožera, pomoćnik
načelnika za kriminalističku policiju PP Drniš,
4. TOMISLAV NAKIĆ, član stožera, predstavnik
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Unešić,
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5. VJEKOSLAV GRBEŠA, član stožera, zaposlenik
Hrvatskih šuma, Šumarija Drniš,
6. ANTON VUKIČEVIĆ, član stožera, predstavnik
Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Šibenik,
7. MIRA GRBEŠA, član stožera, predstavnik
Gradskog društva Crvenog križa Drniš,
8. INDIRA FISTANIĆ, član stožera, dr. med., ordinacija opće medicine u Unešiću,
9. I V O N A S L AV I C A , č l a n s t o ž e r a , v i š i
stručni savjetnik u Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Šibenik.
Članak 5.
Članovi Stožera civilne zaštite dužni su u roku od
godine dana od imenovanja završiti osposobljavanje
koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za
poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna
osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom i propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Četvrtak, 29. lipnja 2017.

Članak 7.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik
Stožera, u njegovoj odsutnosti zamjenik, a kada se
proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima općinski
načelnik.
Članak 8.
Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 810-06/17-01/99
URBROJ: 2182/07-17-8
Unešić, 28. lipnja 2017.

Članak 6.
Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom kojeg
donosi općinski načelnik Općine Unešić.

OPĆINA UNEŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Živko Bulat, prof. v.r.

____________________

Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Glavni urednik: Ante Alfirev, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: ALFA-2 d.o.o.

