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I
ŽUPANIJA   ŠIBENSKA

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

41
Na temelju članka 37. i 42. Zakona o morskom ribarstvu

("Narodne novine",broj 44/80, 41/84, 9/91, 22/92 i 109/93)
i članka 34. Odluke o privremenom poslovničkom redu
Županijske skupštine Županije Šibenske, od 15. travnja
1993. godine, Županijska skupština Županije Šibenske, na
6. sjednici, od 31. ožujka 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o dijelu pomorskog dobra na kojem se mogu vaditi

koralji, spužve, školjkaši i morsko bilje
od 1. svibnja 1994. godine do 30. travnja 1996. godine

1.Vađenje spužava, koralja i morskog bilja dozvoljava
se na svim dijelovima pomorskog dobra Županije Šibenske,
osim luka i lučica, lukobrana, pomorskih puteva, vojno-
pomorskih objekata, plaža, javnih kupališta i nacionalnih
parkova.

2. Vađenje školjkaša na dan dozvoljava se u zoni koja
obuhvaća pomorsko dobro južno od linije Rt Jadrija -
obalom jugoistočno do granice s Županijom Splitsko-
Dalmatinskom uključujući otoke i hridi jugoistočno od
linije RT Jadrija-Rt Morin -otok Sestrica Vela - otok
Mažirina.

O b r a z l o ž e n j e

Radi zaštite školjkaša, Odlukom o morskom ribarstvu
("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 15/
88), ribolovno more Županije Šibenske, podijeljeno je u
dvije zone linijom koja ide: Rt Jadrija- Rt Morin-otok
Sestrica Vela - otok Mažirina sjeverozapadno od Županije
Zadarsko - Kninske i jugoistočno do Županije Splitsko-
Dalmatinske.

Svaka zona daje se na korištenje naizmjenično svake
dvije godine.

Prema članku 37. i 42. Zakona o morskom ribarstvu,
sakupljena su sva potrebna mišljenja (dostavljamo ih u
prilogu) iz kojih je vidljivo da se davaoci mišljenja slažu s
zonama koje je predložio Ured za gospodarstvo.

Klasa: 324-03-94-01-1
Ur.Br: 2182/1-01-94-1
Šibenik, 31. ožujka 1994.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.

ŽUPANIJA   ŠIBENSKA
2. ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

12
Na temelju članka 180. Zakona o obrani ("Narodne

novine", broj 4/91) članka40. stavak 3. Zakona o određivanju
poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne
samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i
članka 40. Statuta Županije Šibenske ("Službeni vjesnik
Županije Šibenske", broj 8/94), Županijsko poglavarstvo
Županije Šibenske na 18. sjednici od 19. rujna 1994.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Stožera civilne zaštite

Županije Šibenske

10. IVICA UKIĆ, dipl. veterinar,
član stožera za zaštitu životinja i namirnica
životinjskog porijekla

11. BOŽENA LEONTIĆ - ŽELJKO, dipl. inž.
agronomije,
član stožera za zaštitu bilja i biljnih proizvoda

II. Načelnika Stožera civilne zaštite imenovat će načelnik
Policijske uprave.

I. U Stožeru civilne zaštite Županije Šibenske imenuju
se:

1.JOSIP ODAK, podžupan
prof. elektrotehnike, zapovjednik

2. IVO BAICA, podžupan, dipl. inž. građev.
član stožera za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara,
zamračivanje i maskiranje

3. Dr. JAKOV ŠUPE, liječnik, član stožera, za prvu
medicinsku pomoć i asanaciju

4. mr. ŽIVANA LAMBAŠA BELAK, dipl. inž.
biotehnologije,
član stožera za radiološku, kemijsku i
biološku zaštitu

5. BRANKO KUŽINA, dipl. inž. građevinarstva,
član stožera za spašavanje iz ruševina

6. MARIJA JERKOVIĆ, dipl. inž. kemije
član stožera za zaštitu od eksplozija

7. JORDAN ŽAJA, tehničar
član stožera za zaštitu od požara

8. JANEZ LAKOŠ, kap. duge plovidbe
član stožera za zaštitu od poplava i spašavanje
na vodi i moru

9. NEDA KLARIĆ, dipl. soc. radnik,
član stožera za evakuaciju i zbrinjavanje
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III. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske"

Klasa: 810-06/94-01/1
Ur.Br: 2182/1-02-94-1
Šibenik, 19. rujna 1994.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŽUPANIJE ŠIBENSKE

PREDSJEDNIK
mr. Paško Bubalo, v. r.

II
GRAD ŠIBENIK
GRADSKO VIJEĆE

54
Na temelju članka 55. i članka 68. Zakona o finan-

ciranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne
novine", broj 117/93) i članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko
vijeće Grada Šibenika , na 8. sjednici od 27. rujna 1994.
godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA

ZA 1994. GODINU

Članak 1.
U cijelom tekstu Proračuna Grada Šibenika za 1994.

godinu (Službeni vjesnik Županije Šibenske", broj 4/94)
svote izražene u hrvatskim dinarima, preračunavaju se i
zamjenjuju određenim svotama izraženim u kunama.

Članak 2.
Članak 1. mijenja se i glasi:
"Javne potrebe Grada Šibenika u 1994. godini, finan-

cirat će se u svoti od 19.606.000,00 kuna.
Sredstva iz stavka 1. ove točke sadrže:
— raspoređene prihode od 18.520.000,00 kuna
— neraspoređene prihode (Tekuća rezerva Proračuna)

od 1.086.000,00 kuna".

Članak 3.
U članku 3. prihodi i rashodi po grupama u Bilanci

prihoda i rashoda za 1994. godinu, povećanju se odnosno
smanjuju po grupama računa i iznose:

A —PRIHODI

71. PRIHODI OD POREZA IZ DOBITI
Porez na dobit                                   200.000,00                   110.000,00                    —                 310.000,00

72. PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK
—Porez na dohodak od

nesamostalnog rada                   14.000.000,00                        —                2.000.000,00         12.000.000,00
— Prirez na poreza na dohodak

od nesamostalnog rada                2.500.000,00                        —                   300.000,00          2.200.000,00
— Porez na dohodak fizičkih osoba     300.000,00                   250.000,00                 —                      550.000,00
— Porez na dohodak od obrta i

slobodnih zanimanja                      100.000,00                  200.000,00                 —                      300.000,00
— Porez na dohodak od imovine           40.000,00                   30.000,00                  —                        70.000,00

73. PRIHODI OD POREZA NA PROMET
— Porez na promet nekretnina            400.000,00                   400.000,00                —                       800.000,00

74. PRIHODI OD IMOVINE I OSTALI POREZI
— Porez na potrošnju                           50.000,00                   250.000,00                —                    300.000,00

Ukupno grupa 75.                              120.000,00                  30.000,000                —                     150.000,00
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Grupa                 Prihodi                       Utvrđeno za                        Povećanje              Smanjenje                  Ukupno
računa                                                   1994. godinu                                                                                          kuna

Ukupno grupa 71.                              200.000,00                   110.000,00                    —                   310.000,00

Ukupno grupa 72.                         16.940.000,00                   480.000,00         2.300.000,00           15.120.000,00

Ukupno grupa 73.                            400.000,00                  400.000,00                 —                      800.000.00

Ukupno grupa 74.                           2.501.000,00                   250.000,00                —                    2.751.000,00

75. PRIHODI OD PRISTOJBI
— Upravne pristojbe                       120.000,00                    30.000,00               —                    150.000,00
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A — PRIHODI

Grupa                Prihodi
računa

Utvrđeno za
1994. godinu

77. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
—Prihodi od pristojbi na

automate za igre na sreću i
za zabav. igre

— Ukinuti prihodi
bivših općina

— Ostali prihodi

Ukupno grupa 77.

Ukupno prihodi

B —RASHODI

Broj
Grupa                Prihodi
računa

50.000,00

100.000,00
130.000,00

380.000,00

20.541.000,00

Utvrđeno za
1994. godinu

40. SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA
400 Sredstva za plaće djelatnika
401 Sredstva za materijalne

troškove

Ukupno grupa 40.

41. SREDSTVA ZA POSEBNE I
DRUGE NAMJENE
411. Sredstva za putne troškove
418. Funkcionalni rashodi

Ukupno grupa 41.

45. SREDSTVA ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
450 Sredstva za odgoj
452 Sredstva za kulturu
453 Sredstva za šport

Ukupno grupa 45.

2.000.000,00

600.000,00

2.630.000,00

250.000,00
2.770.000,00

3.820.000,00

3.120.000,00
2.320.000,00
1.000.000,00

6.440.000,00

46. SREDSTVA ZA OSTALE POTREBE
460 Sredstva za rad mjesnih odbora
461 Sredstva za društvene,

i     230.000,00

političke organizacije i udruženja   605.000,00
462 Sredstva za opću

komunalnu potrošnju
465 Sredstva za zaštitu i

unapređenje okoliša
468 Sredstva za druge opće

potrebe

Ukupno grupa 46.

400.000,00

40.000,00

3.715.000,00

4.990.000,00

Povećanje

25.000,00

120.000,00

145.000,00

1.415.000,00

Povećanje

—

—

150.000,00
—

150.000,00

480.000,00
130.000,00
600.000,00

1.210.000,00

50.000,00

50.000,00

945.000,00

—

1.045.000,00

Smanjenje

—

50.000,00
—

50.000,00

2.350.000,00

Smanjenje

800.000,00

100.000,00

900.000,00

—
230.000,00

230.000,00

—
—
—

—

—

—

—

40.000,00

915.000,00

955.000,00

Ukupno
kuna

75.000,00

50.000,00
250.000,00

475.000,00

19.606.000,000

Ukupno
kuna

1.200.000,00

500.000,00

1.730.000,00

400.000,00
2.540.000,00

3.740.000,00

3.600.000,00
2.450.000,00
1.600.000,00

7.650.000,00

280.000,00

655.000,000

1.345.000,00

—

2.800.000,00

5.080.000,00



48. OSTALI RASHODI
481 Naknada za troškove

platnog prometa                            25.000,00                        —                     5.000,00                20.000,00
488 Ostali rashodi

(Tekuća rezerva Proračuna)       2.336.000,00                        —                1.250.000,00           1.086.000,00

Članak 4.
U članku 4. svota od 20.541.000.000 HRD zamjenjuje se svotom od 19.606.000,00 kuna, rashodi raspoređeni po

nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, mijenjaju namjenu, povećaju se odnosno
smanjuju i iznose kako slijedi:

1. TAJNIŠTVO
41. Sredstva za posebne i druge

namjene
411. 1. Troškovi zasjedanja Gradskog vijeća,

putni troškovi gradonačelnika,
zamjenika i članova Poglavarstva
i drugih osoba koje putuju po
nalogu Poglavarstva                                         250.000,00       150.000,00                 —          400.000,00

418. 3. Troškovi međugradske i
međudržavne suradnje                                     100.000,00           —                   30.000,00        70.000,00

418. 6. Troškovi tiskanja
"Sl. vjes. Žup. šib".                                           130.000,00         —                   100.000,00        30.000,00

46. Sredstva za ostale društvene
potrebe

460. 7. Sredstva djelatnosti
mjesnih odbora                                               230.000,00         50.000,00                 —           280.000,00

461.10. Sredstva za dobrovoljna
vatrogasna društva                                           300.000,00        50.000,00                 —          350.000,00

461.11. Sredstva za udruženja
građana                                                            40.000,00           —                         —            40.000,00

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
40. Sredstva za rad upravnih tijela

400.  lla Sredstva za plaće djelatnika                         2.000.000,00              —              800.000,00   1.200.000,00
401.  llb. Sredstva za materijalne troškove                     600.000,00              —              100.000,00      500.000,00
402.  llc. Sredstva za amortizaciju                                  30.000,00              —                    —              30.000,00
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Ukupno grupa 48.                             2.361.000,00                         —                1.255.000,00          1.106.000,00

Ukupno rashodi                             20.541.000,00                2.405.000,00          3.340.000,00        19.606.000,00

          Broj                    Osnovna i potanja             Utvrđeno za         Povećanje         Smanjenje        Ukupno
razd.   rač.   poz.                 namjena                        1994. godinu                                                         rashodi

Ukupno grupa 41.                                               790.000,00       150.000,00         130.000,00      810.000,00

Ukupno grupa 46                                                 835.000,00        100.000,00                —           935.000,00

Ukupno Razdjel 1.                                             1.625.000,00       250.000,00          130.000,00    1.745.000,00

Ukupno grupa 40.                                             2.630.000,00              —              900.000,00    1.730.000,00



Članak 5.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, objavit će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske",

a primjenjivat će se od 1. travnja 1994. godine.

Klasa: 400-06/94-01/1
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK

Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.
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Broj                    Osnovna i potanja
razd.   rač.   poz.                 namjena

48. Ostali rashodi
481. 15. Troškovi platnog prometa
488. 16. Tekuća rezerva Proračuna

Ukupno grupa 48.

Ukupno Razdjel  2.

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

45. Sredstva za društvenu djelatnost
450. 17. Sredstva za odgoj

djece predškolskog uzrasta
452.   18. Sredstva za kulturu
453.  20. Sredstva za šport

Ukupno grupa 45

Ukupno Razdjel 3.

4. UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO
KOMUNALNU DJELATNOST

41. Sredstva za posebne i druge namjene
418. 21. Troškovi komunalne inspekcije

Ukupno grupa 41.

46. Sredstva za ostale
društvene potrebe

462. 23. Radovi na izgradnji
Trajektne luke Šibenik

465. 24. Sredstva za zaštitu čovjekove okoline
468. 25. Sredstva za druge javne potrebe

Ukupno grupa 46.

Ukupno Razdjel 4.

Ukupno rashodi

Utvrđeno za
1994. godinu

25.000,00
2.336.000,00

2.361.000,00

6.471.000,00

3.120.000,00
2.270.000,00
1.000.000,00

6.440.000,00

6.440.000,00

150.000,00

1.850.000,00

400.000,00
40.000,00

1.769.000,00

4.155.000,00

6.005.000,00

20.541.000,00

Povećanje

—

—

—

480.000,00
130.000,00
600.000,00

1.210.000,00

1.210.000,00

—

945.000,00

945.000,00

945.000,00

2.405.000,00

Smanjenje

5.000,00
1.250.000,00

1.255.000,00

2.155.000,00

—

—

—

100.000,00

100.000,00

40.000,00
915.000,00

955.000,00

1.055.000,00

3.340.000,00

Ukupno
rashodi

20.000,00
1.086.000,00

1.106.000,00

4.316.000,00

3.600.000,00
2.400.000,00
1.600.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

50.000,00

1.750.000,00

1.345.000,00

854.000,00

4.145.000,00

5.895.000,00

19.606.000,00



55
Na temelju članka 17. Zakona o ugostiteljskoj i turis-

tičkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 28/88, 38/89,16/
90, 19/94 i 44/93) i članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnikŽupanijeŠibenske",broj 4/94),Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994.
godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih

objekata na području Grada Šibenika

Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na

području Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Županije
Šibenske", broj 4/94), članak 2. briše se.

Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Restorani, gostionice, pivnice, kavane, zdravljaci,

snack-barovi, slastičarnice, caffe-barovi, buffeti, krčme,
konobe, pečenjarnice, bistroi, pizzerije i buregđinice na
području Grada Šibenika mogu raditi od 7 do 1 sat".

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave

u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 335-02/94-01/1
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v.r.

56
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni

vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ODLUKU
o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela

Članak 1.
Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika, za rad u

Gradskom vijeću i njegovim radnim tijelima, imaju pravo
na naknadu troškova, koja se isplaćuje mjesečno u
paušalnom iznosu od 40% od prosječne plaće isplaćene po
djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom
mjesecu.

Članak 2.
Vijećnici koji sudjeluju pri zaključenju braka, imaju

pravo na naknadu troškova i to:
a) za sudjelovanje pri zaključenju jednog braka—iznos

u visini jedne dnevnice za službeno putovanje,

b) ako istog dana sudjeluje pri zaključenju više brakova
— za svaki daljnji brak — iznos u visini od 10% jedne
dnevnice za službeno putovanje.

Članak 3.
Članovi Gradskog poglavarstva, koji svoju dužnost ne

obnašaju profesionalno u Gradskoj upravi Grada Šibenika
(volonteri), imaju pravo na naknadu mjesečno u paušalnom
iznosu od 75% od prosječne plaće isplaćene po djelatniku
u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom mjesecu,
za rad u Gradskom poglavarstvu i njegovim radnim tijelima.

Članak 4.
Pored naknade iz članka 1. do 3. ove odluke, na poseban

zahtjev i uz predočenje odgovarajućeg dokaza Tajništvu
Grada, u Vijećnici, te članovi Poglavarstva i radnih tijela
imaju pravo i na naknadu putnih troškova i izgubljene
zarade.

Članak 5.
Naknade iz ove odluke isplaćuju se u netto navedenim

iznosima. Sredstva za isplatu naknada iz ove odluke osigu-
ravaju se u proračunu Grada Šibenika.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave

u "Službenom vjesniku Županije šibenske", a primjenit će
se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 121-01-94-01/1
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v.r.

57
Na temelju članka 2. preuzete Odluke o ustanovljenju

priznanja koja dodjeljuje Skupština Općine ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 6-91 i "Službeni
vjesnik Županije Šibenske", broj 1/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ODLUKU
o dodjeli NAGRADE GRADA ŠIBENIKA

za 1994. godinu

113. brigadi Hrvatske vojske

pričuvnom i djelatnom sastavu za izuzetno
uspješnu obranu Grada Šibenika

d o d j e l j u j e  se
"NAGRADA GRADA ŠIBENIKA"
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Klasa: 061-06/94-01/2
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

Klasa: 061-04/94-01/1
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

58
Na temelju članka 2. preuzete Odluke o ustanovljenju

priznanja koja dodjeljuje Skupština Općine ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 6-91 i "Službeni
vjesnik Županije Šibenske", broj 1/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ODLUKU
o dodjeli NAGRADE GRADA ŠIBENIKA

za 1994. godinu

60
Na temelju članka 2. preuzete Odluke o ustanovljenju

priznanja koja dodjeljuje Skupština Općine ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 6-91 i "Službeni
vjesnik Županije Šibenske", broj 1/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ODLUKU
o dodjeli NAGRADE GRADA ŠIBENIKA

za 1994. godinu

Policijskoj upravi Šibenskoj

pričuvnom i djelatnom sastavu za izuzetno
uspješnu obranu Grada Šibenika

d o d j e l j u j e  se
"NAGRADA   GRADA ŠIBENIKA"

Klasa: 061-06/94-01/3
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

59
Na temelju članka 2. preuzete Odluke o ustanovljenju

priznanja koja dodjeljuje Skupština Općine ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 6-91 i "Službeni
vjesnik Županije Šibenske", broj 1/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ODLUKU
o dodjeli NAGRADE GRADA ŠIBENIKA

za 1994. godinu

REMONTNOM BRODOGRADILIŠTU ŠIBENIK

za izuzetan doprinos u stvaranju Hrvatske ratne
mornarice i obrane Grada Šibenika

d o d j e l j u j e  se
"NAGRADA   GRADA ŠIBENIKA"

mr. PAŠKU BUBALU

za uspješno vođenje prve demokratski izabrane
Skupštine općine za domovinskog rata i posebice za

šibenskog rujanskog rata

dodjeljuje se
"NAGRADA   GRADA ŠIBENIKA"

Klasa: 061-02/94-01/1
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

61
Na temelju članka 2. preuzete Odluke o ustanovljenju

priznanja koja dodjeljuje Skupština Općine ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 6-91 i "Službeni
vjesnik Županije Šibenske", broj 1/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ODLUKU
o dodjeli NAGRADE GRADA ŠIBENIKA

za 1994. godinu

mr JOSIPU JURASU

za uspješno vođenje prve šibenske demokratski
izabrane vlade i posebno Kriznog štaba obrane

Šibenika za domovinskog rata
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d o d j e l j u j e  se
"NAGRADA   GRADA ŠIBENIKA"

Klasa: 061-02/94-01/2
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

62
Na temelju članka 8. preuzete Odluke o ustanovljenju

priznanja koja dodjeljuje Skupština Općine ("Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 6-91 i "Službeni
vjesnik Županije Šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994. godine,
donosi

— Trgu Maršala Tita u Trg Gabrijela Cvitana
(hrvatskog pjesnika),

— Omladinskoj ulici u Ulica zatonske mladeži.
2. U naselju Zablaće mijenja se ime Put JNA u Put

Solina.
3. U naselju Zlarin mijenjaju se imena ulica:
— Obala JNA u Obala Hrvatske ratne mornarice,
— Titovo šetalište u Sunčana obala.

II
Ovo rješenje objavit će se u "Službenom vjesniku

Županije Šibenske".

Klasa: 015-08/94-01/1
Ur.Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

ODLUKU
o proglašenju POČASNOG GRAĐANINA

GRADA ŠIBENIKA

DRAŽEN PETROVIĆ

za najviše športske uspjehe i izraženo
domoljublje, čime je značajno pridonio napretku

i ugledu Grada Šibenika i Republike Hrvatske

p r o g l a š a v a  se
posthumno POČASNIM GRAĐANINOM

GRADA ŠIBENIKA

Klasa: 061-06/94-01/1
Ur.Br: 2182/01894-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

63
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne

novine", broj 54-80) i članka 29. Statuta Grada Šibenika
("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4-94), Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 8. sjednici od 27. rujna 1994.
godine, donosi

RJEŠENJE
o promjeni imena ulica i trgova

u Gradu Šibeniku

I
1. U naselju Zaton mijenjaju se imena ulica i trgova:
— Ulici prvoboraca u Ulica hrvatskih branitelja,

64
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni

vjesnik Županije Šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika na 8. sjednici, od 27. rujna 1994. godine,
donosi

RJEŠENJE
o razrješenju člana Odbora za statutarno-

-pravna pitanja i imenovanju novog

1.Utvrđuje se da je Odbor za statut i poslovnik Gradskog
vijeća ("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 1/94)
nastavio s radom kao Odbor za statutarno-pravna pitanja.

2.Vijećnik Ivan Jerkin se razrješuje, a vijećnik Vinko
Vučenović se imenuje za člana  Odbora za statutarno-
pravna pitanja Gradskog vijeća.

3.Ovo rješenje objaviti će se u "Službenom vjesniku
Županije šibenske".

Klasa: 119-01/94-01/11
Ur. Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

65
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni

vjesnik Županije Šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika na 8. sjednici, od 27. rujna 1994. godine,
donosi
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RJEŠENJE
o razrješenju člana Upravnog odbora ustanove

Dječji vrtić Šibenik i imenovanju novog

1. Vijećnik Ivan Jerkin   razrješuje se dužnosti člana
Upravnog odbora ustanove Dječji vrtić Šibenik ("Službeni
vjesnik Županije šibenske", broj 4/94).

2.Vijećnik Josip Grubišić imenuje se za člana Upravnog
odbora ustanove Dječji vrtić Šibenik.

3.Ovo rješenje objaviti će se u "Službenom vjesniku
Županije šibenske".

Klasa: 119-01/94-01/10
Ur. Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

66
Na temelju članka 29. i 47. Statuta Grada Šibenika

("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), u okviru
rasprave o Izvješću o radu gradonačelnika i Gradskog
poglavarstva od travnja 1993. do kolovoza 1994. godine,
izjašnjavajući se po prijedlogu grupe vijećnika o pokretanju
pitanja povjerenja gradonačelniku - predsjedniku Gradskog
poglavarstva, Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 8. sjednici
, od 27. rujna 1994. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o povjerenju gradonačelniku • predsjedniku

Gradskog poglavarstva

Odbija se izražavanje nepovjerenja i time se izražava
povjerenje gradonačelniku - predsjedniku Gradskog po-
glavarstva Grada Šibenika gospodinu Anti Šupuku, pro-
fesoru

Klasa: 022-05/94-01/1
Ur. Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

67
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni

vjesnik Županije Šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika na 8. sjednici, od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o pristupu realizaciji sustava odvodnje i

pročišćavanja otpadnih voda Grada Šibenika

1.  Utvrđuje se da je izgradnja sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda Grada Šibenika od interesa za
Grad Šibenik.

2. Nalaže se Gradskom poglavarstvu Grada Šibenika da
preispita ranije izvršene i poduzme nove, odnosno preo-
stale pripremne radnje za realizaciju sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda Grada Šibenika, te podnese
odgovarajuće prijedloge Gradskom vijeću Grada Šibenika.

Klasa: 351-01/94-01/1
Ur. Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

68
Na temelju članka 29. i točke 18. Statuta Grada Šibe-

nika ("Službeni vjesnik Županije Šibenske", broj 4/94),
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 8. sjednici, od 27. rujna
1994. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o izgradnji trajektne putničke luke

u Šibeniku

1. Prihvaća se Ocjena Gradskog poglavarstva o potrebi
izgradnje trajektne putničke luke u Šibeniku.

2. Ocjenjuje se da je izgradnja trajektne putničke luke
u Šibeniku od interesa za grad Šibenik.

3.  Prihvaća se Prijedlog ugovora o međusobnim
odnosima između Grada Šibenika i "Luke Šibenik" u svezi
izgradnje trajektne putničke luke u Šibeniku.

4. Grad Šibenik obvezuje se osigurati sredstva potrebna
za financiranje radova u svezi izgradnje trajektne putničke
luke u Šibeniku, u skladu s Prijedlogom ugovora iz točke 3.
ovog zaključka.

5. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika da, u ime
Grada Šibenika zaključi ugovor iz točke 3. ovog Zaključka.

6. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku
Županije šibenske".

Klasa: 361-02/94-01/1
Ur. Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.
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69
Na temelju članka 29. Statuta Grada Šibenika ("Službeni

vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko vijeće
Grada Šibenika, na 8. sjednici, od 27. rujna 1994. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika

i Gradskog poglavarstva

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika i Gradskog
poglavarstva Grada Šibenika od travnja 1993. do kolovoza
1994. godine.

Klasa: 021-05/94-01/1
Ur. Br: 2182/01-94-3
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

70
Na temelju članka 29. i 76. Statuta Grada Šibenika

("Službeni vjesnik Županije šibenske", broj 4/94), Gradsko
vijeće Grada Šibenika, na 8. sjednici, od 27. rujna 1994.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prijenosu dijela osnivačkih prava nad

ustanovom Dječji vrtić Šibenik

1. Utvrđuje se da je Grad Šibenik, temeljem rješenja
Republike Hrvatske — Ministarstva kulture i prosvjete
klasa 023-03/94-01-095, urbroj 532-02-6/4-94-01, od 14.
veljače 1994. godine, u skladu s člankom 78. stavak 3.
Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93),
postao titular osnivačkih prava (vlasništva) nad ustanovom
Dječji vrtić Šibenik.

2. Polazeći od mogućnosti, utvrđene Zakonom o us-
tanovama, da jedinice lokalne samouprave budu osnivači
novih ustanova iz oblasti predškolskog odgoja, te od:

a) prijedloga Općine Primošten urbroj 2182/02-02/94-
39, od 27. travnja 1994. godine

b) prijedloga Općine Tisno urbroj 635/94 od 27. lipnja
1994. godine i

c) prijedloga Općine Vodice klasa  601-02/94-01/2,
urbroj 2182/04-02-94-1, od 28. ožujka 1994. godine,

Gradsko vijeće Grada Šibenika suglasno je da se na
spomenute općine prenese dio osnivačkih prava (vlasništva)
Grada Šibenika nad ustanovom Dječji vrtić Šibenik, na
način da se, za potrebe osnivanja posebnih ustanova
predškolskog odgoja za područje tih općina, na navedene
općine prenese vlasništvo objekata i opreme Dječjeg vrtića
Šibenik, koji pripadaju njegovim radnim jedinicama na
području odnosnih općina.

3. Suglasnost za prijenos dijela osnivačkih prava
(vlasništva) iz točke 2. ovog zaključka podrazumijeva i
uvjetuje se prijenosom i eventualnih obveza koje terete
objekta i opremu Dječjeg vrtića Šibenik na području nave-
denih općina, te obvezom preuzimanja odgovarajućih djelat-
nika zaposlenih u Dječjem vrtiću Šibenik (uključujući i
srazmjernog dijela pratećeg osoblja).

4. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Šibenika da, u
smislu ovog zaključka, u ime Grada Šibenika zaključi
odgovarajuće ugovore s navedenim općinama.

5. Po zaključenju ugovora iz točke 4. ovog zaključka,
Dječji vrtić Šibenik poduzeti će ostale odgovarajuće mjere,
radi realizacije ovog zaključka, odnosno zaključenog
ugovora.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 601-02/94-01/1
Ur. Br: 2182/01-94-1
Šibenik, 27. rujna 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA   

PREDSJEDNIK
Zdravko Stančić, dipl. inž, v. r.

III
OPĆINA TISNO

1. OPĆINSKO VIJEĆE

23
Na temelju članka 56.a Zakona o lokalnoj upravi i

samoupravi ("Narodne novine" 90/92., 94/93. i 117/93.) i
članka 43.Odluke o privremenom ustrojstvu Općine Tisno
od 20. travnja 1993. godine, Općinsko vijeće Općine Tisno,
na 10. sjednici, od 25. ožujka 1994. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Upravnog odjela i službi Općine Tisno

Članak 1.
Ovom odlukom ustrojava se Upravni odjel Općine

Tisno (u daljnjem tekstu Upravni odjel) i Ured Načelnika sa
pripadajućim službama Službom financijsko- računovod-
stvenih poslova i služba Tajništva općine Tisno.

UPRAVNI ODJEL
Članak 2.

Upravni odjel osniva se u sjedištu Općine Tisno.
Upravni odjel će obavljati poslove iz samoupravnog
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djelokruga Općine Tisno i poslove državne uprave koji
budu na nju preneseni.

Članak 3.
U zgradi u kojoj bude smješten Upravni odjel mora biti

istaknuta ploča koja uz grb Republike Hrvatske sadrži i
slijedeći tekst Republika Hrvatska, Županija Šibenska,
Općina Tisno, Upravni odjel.

Članak 4.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju

javnog natječaja imenuje Poglavarstvo. Pročelnik za svoj
rad odgovara Načelniku i Poglavarstvu.

Članak 5.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenovanje

pročelnika i zapošljavanje drugih djelatnika odjela uređuje
se pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 6.
Općina Tisno u okviru svog djelokruga i ovlasti osigu-

rava uvjete za uređenje prostora i urbanističkih planiranja,
vodi brigu uređenja naselja, kvaliteti stanovanja, komunal-
nih objekata i drugih komunalnih i uslužnih djelatnosti i
lokalne infrastrukture, osigurava uvjete u oblasti brige o
djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, zdravstvenoj
zaštiti, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijal-
noj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu, osigurava
uvjete za razvitak gospodarstva, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti važnih za Općinu Tisno te upravlja
općinskom imovinom.

Članak 7.
Upravni odjel u okviru svog djelokruga i ovlasti:
—neposredno izvršava i osigurava provođenje odluka

i drugih općih akata Vijeća.
— neposredno izvršava poslove državne uprave kada

su ti poslovi preneseni u djelokrug Općine,
— prati stanje u području za koje je osnovan i o tome

izvješćuje Poglavarstvo,
— priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje

donosi Vijeće, odnosno Poglavarstvo te priprema izvješća
analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe
Vijeća i Poglavarstva,

— pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru
prava i ovlasti Općine,

—podnosi izvješće Vijeću i Poglavarstvu o svom radu
— obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 8.
Pročelnik Upravnog odjela donosi Godišnji plan rada.
Godišnji plan rada donosi se u skladu sa zakonom i

ovom Odlukom. Godišnji plan rada sadrži prikaz zadaća i
poslova Upravnog odjela u određenoj godini, a naročito
glede provedbe zakona, odluka i drugih općih akata
Vijeća i drugih ovlasti Upravnog odjela.

Godišnji plan o radu pročelnik je dužan dostaviti
općinskom načelniku do 31. prosinca tekuće godine za
narednu godinu.

Članak 9.
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela donosi

Poglavarstvo.

URED NAČELNIKA
— SLUŽBA ZA FINANCIJSKO

RAČUNOVODSTVENE
I INFORMATIČKE POSLOVE

Članak 10.
Radom službe rukovodi pročelnik koji organizira i

nadzire rad službe i brine se za zakonitost financijskih
poslova i poslova računovodstva te osiguranju i realizaciji
poslova AOP-a.

Članak 11.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenovanje

pročelnika i drugih djelatnika Službe uređuju se Prav-
ilnikom o unutarnjem redu.

Članak 12.
Na zgradi u kojoj je smještena služba mora biti istaknuta

natpisna ploča, koja uz grb Republike Hrvatske sadrži i
slijedeći tekst: Republika Hrvatska, Županija Šibenska,
Općina Tisno - Ured Načelnika, Stručne službe - Tajništvo.

Članak 13.
Stručna služba financijsko-računovodstvenih i infor-

matičkih poslova obavlja stručne poslove:
—priprema program rada u domeni financiranja javnih

potreba Općine Tisno, potreba administrativnog , osigu-
rava i prati izvršenje financijskog plana i Godišnjeg prora-
čuna Općine,

— obavlja stručne poslove iz područja financija, ra-
čunovodstva, za sve službe i odjele Općine,

—izrađuje, prati i kontrolira izvršenje proračuna Općine
—donosi akte i primjenjuje zakone s područja financija

i računovodstva,
— osigurava korištenje pojedinih računa Općine u

svrhu ostvarenja programa iz proračuna ili programa mjesnih
odbora ili drugih odbora osnovanih odlukom Poglavarstva,

—organizira automatsku obradu financijskih i računo-
vodstvenih poslova i usvaja programe u cilju cjelovitog i
sustavnog informatičkog razvoja općinskih službi i odjela,

— daje stručna mišljenja iz svog djelokruga,
— informira Poglavarstvo, Općinsko vijeće i druga

tijela o financijskim pokazateljima,
—obavlja i druge poslove vezane uz rad Vijeća, radnih

tijela, Poglavarstva i Načelnika iz područja djelovanja
službe.

Članak 14.
Pravilnik o unutarnjem redu Službe donosi Poglava-

rstvo.
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URED NAČELNIKA — TAJNIŠTVO

Članak 15.
Radom Tajništva rukovodi tajnik Općine. Tajnik organ-

izira i nadzire rad Tajništva. U odnosu na rad Tajništva,
tajnik ima ovlaštenja i dužnosti pročelnika.

Članak 16.
Uvjeti i način raspisivanja natječaja za imenovanje

tajnika i drugih djelatnika u Tajništvu uređuju se Prav-
ilnikom o unutarnjem redu.

Članak 17.
Na zgradi u kojoj je smješteno Tajništvo mora biti

istaknuta natpisna ploča, koja uz grb Republike Hrvatske
sadrži slijedeći tekst: Republika Hrvatska, Županija
Šibenska, Općina Tisno, Ured načelnika (Stručne službe -
Tajništvo).

Članak 18.
Tajništvo obavlja stručne poslove za Vijeće, radna

tijela, Poglavarstvo i Načelnika i to:
— priprema programe rada te osigurava i praćenje

njegovog izvršenja
—priprema materijale, odnosno osigurava druge uvjete

za održavanje sjednica,
— pruža stručnu pomoć članovima Vijeća,
— prati rad sjednica, izrađuje zaključke i zapisnike te

prati izvršenje zaključaka,
—priprema odluke i druge akte, donijete na sjednicama,

za objavljivanje u službenom glasilu,
—daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom

Vijeća, Poglavarstva i Načelnika,

—sudjeluje u izradi akata koje donosi Vijeće, Poglava-
rstvo i Načelnik,

— brine se o primjeni Statuta i Poslovnika o radu
Vijeća,

— informira o radu Vijeća, radnih tijela i Poglavarstva
te dostavlja materijale na javnu raspravu, prati i sumira
rezultate javne rasprave,

—sudjeluje u pripremi akata koje donosi Vijeće, radna
tijela, Poglavarstvo i Načelnik,

— obavlja i druge stručne i administrativne poslove
vezane uz rad Vijeća, radnih tijela, Poglavarstva i Načelnika.

Članak 19.
Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva donosi Poglava-

rstvo.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Sredstva za rad Upravnog odjela i Ureda načelnika

osiguravaju se u proračunu Općine.

Članak 21.
Djelatnici Upravnog odjela i Ureda načelnika dužni su

zadatke i poslove na koje su raspoređeni kao i druge

poslove povjerene im u skladu s propisima, izvršavati
savjesno, uredno, racionalno pridržavajući se Zakona i
drugih propisa te uputstava Načelnika, zamjenika načelnika
i pročelnika.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 023-05/94-01/1
Ur. Br:2182/05-01/94-l
Tisno, 25. ožujka 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Ante Markov, v. r.

24
Na temelju članka 17. Zakona o ugostiteljskoj i turis-

tičkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 28/88., 38/89.,
16/90 i 44/93.), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 11.
sjednici, od 02. svibnja 1994. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu

ugostiteljskih objekata na području Općine Tisno

Članak 1.
U odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na

području Općine Tisno, od 30. lipnja 1993 godine, u
članku 6.:

— u točki a) brišu se riječi "podsezoni i predsezoni i"
— iza točke a) dodaje se nova točka b), koja glasi "u

podsezoni i predsezoni od 0,7 do 24,00 sata"
— točka b) postaje točka c).

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 335-01/94-01/2
Ur. Br:2182/05/94-01-l
Tisno, 03. svibnja 1994 g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Ante Markov, v. r.

25
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne

novine" 76/93) i članka 10. Odluke o privremenom us-
trojstvu Općine Tisno od 20. travnja 1993. godine, Općinsko
vijeće Općine Tisno, na 10. sjednici, od 25. ožujka 1994.
godine, donosi
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ODLUKU
o osnivanju ustanove za predškolski odgoj

"Dječji vrtići VRAPČIĆ" Općine Tisno

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se ustanova društvene brige o

djeci predškolske dobi za područje Općine Tisno.

Članak 2.
Ustanova iz članka 1. ove Odluke osniva se pod na-

zivom "Dječji vrtići Vrapčić - Tisno".
Sjedište ustanove je u Tisnom.

Članak 3.
Ustanova "Dječji vrtići Vrapčić - Tisno" (u daljnjem

tekstu Ustanova) u svom sastavu ima četiri vrtića i to:
1. dječji vrtić "Cvrčak" u mjestu Tisno
2. dječji vrtić "Ribica" u mjestu Jezera
3. dječji vrtić "Bubamara" u mjestu Pirovac
4. dječji vrtić "Pčelica" u mjestu Murter

Djelatnost  ustanove

Članak 4.
Djelatnost Ustanove je njega, zaštita i odgoj djece

predškolske dobi.
Djelatnost se obavlja u skladu sa programskom orijen-

tacijom Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvat-
ske, Osnovama standarda društvene brige o djeci predškolske
dobi, Zakonom i ovom Odlukom.

Ustanova može dopuniti svoju djelatnost.
Odluku o dopuni djelatnosti donosi organ upravljanja

uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Tisno (u
daljnjem tekstu: Osnivač).

Članak 5.
Ustanova može započeti obavljati svoju djelatnost tek

nakon što bude upisana u registar ustanova i nakon što je od
nadležnog tijela državne uprave pribavila konačno rješenje
kojim se utvrđuje da su ispunjeni svi tehnički, zdravstveni,
ekološki i drugi uvjeti potrebni za obavljanje te djelatnosti.

Ustrojstvo i organi ustanove

Članak 6.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Ustanove uređuju se

Statutom ustanove i ovom Odlukom u skladu sa zakonom.

Upravno vijeće

Članak 7.
Radom i poslovanjem Ustanove upravlja Upravno vijeće.
Vijeće čine predstavnici djelatnika Ustanove, pred-

stavnici osnivača i predstavnici roditelja. Vijeće ima 7 čla-
nova od kojih 3 imenuje osnivač, 2 predstavnici roditelja i
2 djelatnici iz redova djelatnika Ustanove. Najmanje polov-
ina od ukupnog broja članova Vijeća bira se iz reda odgojno-
obrazovnih djelatnika. Mandat članova vijeća traje četiri
godine.

Članak 8.
Upravno vijeće
— donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača
— donosi program rada i razvoja uz suglasnost osni-

vača te nadzire njegovo izvršavanje
—odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu

uz suglasnost osnivača
—donosi akt o organizaciji rada i sistematizaciji radnih

mjesta uz suglasnost osnivača
— predlaže osnivaču dopunu djelatnosti
— daje osnivaču i ravnatelju mišljenja o pojedinim

pitanjima iz svog djelokruga
—"odlučuje o raspoređivanju i korištenju sredstava

Ustanove
—  imenuje i razrješava ravnatelja uz prethodnu

suglasnost osnivača
—odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom,

ovom Odlukom i statutom Ustanove.

Ravnatelj

Članak 9.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove te

predstavlja i zastupa Ustanovu.

Članak 10.
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju javnog

natječaja uz prethodnu suglasnost osnivača. Natječaj za
izbor ravnatelja raspisuje Upravno vijeće u skladu sa
Zakonom, ovom odlukom i Statutom. Ravnatelj se imenuje
na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 11.
Ravnatelj je odgovoran za provođenje utvrđenog pro-

grama, odluka Upravnog vijeća i zakonitost rada Ustanove.
Ravnatelj vodi stručni rad Ustanove i odgovoran je za

stručni rad ako, s obzirom na djelatnost i opseg rada,
statutom Ustanove nije određeno da su poslovne funkcije i
funkcija vođenja stručnog rada, razdvojene (stručni voditelj
Ustanove).

Odgajateljsko - zdravstveno vijeće

Članak 12.
Odgajateljsko-zdravstveno vijeće je stručni organ

ustanove. Odgajateljsko-zdravstveno vijeće čine odgajatelji,
suradnici za predškolski odgoj, medicinske sestre i drugi
stručni djelatnici koji rade na ostvarivanju programa
društvene brige o djeci.

Članak 13.
Ustanova može imati stručnog voditelja kojeg imenuje

i razrješava Upravno vijeće Ustanove.

Članak 14.
Način rada i odlučivanja te druga pitanja važna za rad

upravnog vijeća, ravnatelja, odgajateljsko-zdravstvenog
vijeća i drugih organa ustanove, pobliže će se urediti
Statutom u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
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Sredstva za rad ustanove

Članak 15.
Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osigura-

vaju se iz proračuna Općine Tisno i iz sredstava postojeće
ustanove Dječji vrtići - Šibenik. Popis sredstava, nekretnina
i opreme koji se ustupaju Ustanovi za početak rada, sastavni
su dio ove Odluke. Sredstva za rad i oprema ustupaju se
Ustanovi bespovratno. Prostori (nekretnine) ustupaju se
bez naknade što će se urediti posebnim ugovorima.

Članak 16.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari

dobit, upravno vijeće odlučuje da se dobit upotrebljava za
obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove u skladu sa planom
i programom razvoja Ustanove.

Osnivač može odlučiti da se dobit ostvarena u Ustanovi
upotrebljava za obavljanje djelatnosti neke druge ustanove
koje je osnivač.

Članak 17.
Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača stjecati,

opteretiti ili otuđiti imovinu čija je vrijednost veća od 5000
DEM (u protuvrijednosti HRD-a) na dan kad se imovina
stječe, opterećuje ili otuđuje.

Članak 18.
Ustanova za svoje obveze odgovara cijelom svojom

imovinom. Ako u ostvarivanju svoje djelatnosti ustanova
ostvari gubitak, osnivač je dužan pokriti gubitak jer za
obveze Ustanove odgovara solidarno i neograničeno.

U slučaju da osnivač nema sredstava ni načina da sanira
nastali gubitak, nad Ustanovom će se provesti stečajni pos-
tupak u skladu sa Zakonom.

Statusne promjene

Članak 19.
Ustanova se može pripojiti drugoj ustanovi ili se dvije ili

više ustanova mogu spojiti u jednu. Ustanova se može
udružiti u zajednicu ustanova. Odluku o statusnim
promjenama iz stavka 1. ovog Članka donosi osnivač.

Odluku o statusnoj promjeni iz stavka 2. ovog članka
donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

Članak 20.
Do upisa u registar ustanova i početka rada Ustanove,

Općinsko vijeće kao osnivač imenuje privremenog
ravnatelja ustanove.

Članak 21.
Privremeni ravnatelj ovlašten je da pod nadzorom osni-

vača obavlja sve pripreme radnje potrebne za rad i upis
ustanove u sudski registar ustanova.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 601-02/94-01/1
Ur.br: 2182/05-01/94-1
Tisno, 25. ožujka 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Ante Markov, v. r.

26
Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o vatrogastvu

Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 58/93), Općinsko
vijeće Općine Tisno, na 13. sjednici, od 13. srpnja 1994.
godine, donosi

ODLUKU
o proglašenju DVD-a

stručnom i humanitarnom organizacijom od
posebnog interesa za Općinu Tisno.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 214-01/94-01/2
Ur.br: 2182/05-01/94-1
Tisno, 13. srpnja 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Ante Markov, v. r.

27
Na temelju članka 26. Statuta Općine Tisno, klasa 012-

03/94-01/1 od 23. lipnja 1994. godine i glave II točka 1.
Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća "Vrilo"
Pirovac, Općinsko vijeće Općine Tisno, na 13. sjednici, od
13. srpnja 1994. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog odbora

JKP" Vrilo" Pirovac

1. U Upravni odbor Javnog komunalnog poduzeća
imenuje se:

— ANTON TOGONOAL, za predsjednika,
— MARIJA ŠPARICA, za člana,
— PETAR JELUŠIĆ, za člana,
— ANTE JAJAŠ, za člana,
— ŠIME UREM, za člana,
— MARIJA LETICA, za člana i
— ŠIME GULAM, za člana.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Županije šibenske".
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Klasa: 119-01/94-01-11
Ur.br: 2182/05-94-1
Tisno, 13. srpnja 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Ante Markov, v. r.

OPĆINA TISNO
2. OPĆINSKO POGLAVARSTVO

1
Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti od

požara ("Narodne novine", broj 58/93) i članka 29. stavka
1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine 58/93),
Općinsko poglavarstvo Općine Tisno, na 13. sjednici, od
13. srpnja 1994. godine, donosi

ODLUKU
O PROGRAMU AKTIVNOSTI U PROVEDBI

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA
PODRUČJU OPĆINE TISNO

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se određene aktivnosti fizičkih

i pravnih subjekata u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara.

Članak 2.
U svrhu zaštite života ljudi, imovine i prirodnog okoliša

od požara, zadužuje se pravni subjekti radi poduzimanja
određenih preventivnih radnji:

1.Pravni subjekti dužni su ustrojiti učinkovitu motri-
lačku dojavnu službu na cijelom području djelovanja s
ciljem pravovremenog otkrivanja i dojave požara, te donijeti
nove planove zaštite od požara.

2. Pravni subjekti na području Općine Tisno na koje se
gore navedene obveze odnose jesu:

— MARINA HRAMINA
— SLANICA
— RASTOVAC
— NACIONALNI PARK
— ŠKOLJIĆ JEZERA
— INA ODMARALIŠTE
— RIVIJERA
— BRODOGRADILIŠTE I MARINA BETINA
— BTP BETINA
— PIROVČANKA - PIROVAC

Članak 3.
Zabranjuje se svim pravnim i fizičkim subjektima

spaljivanje korova, trave i drugog materijala biljnog podri-
jetla na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u periodu od
1. lipnja do 31. listopada 1994. godine.

Članak 4.
U svrhu preventivne zaštite objekata i površina od

požara potrebno je ustrojiti dojavne punktove:
1. Hrvatske šume su dužne ustrojiti dojaviti punkt na

brdu ČVRDAK, MAKIRINA i RADUĆ
2. Osmatračnica na brdu Čvrdak, Makirina i Raduć

stavlja se u službu dojave požara.
3. Svi fizički i pravni subjekti dojavu požara vrše na

telefone
93       — vatrogasci
22-222 — vatrogasci
92
22-323 — dežurna služba Policijske uprave
22-424 — dežurna služba Policijske uprave
985     — Centar za obavješćivanje
Dojava požara se vrši i putem radio veze na pozivni

znak "vatra" neposredno ili preko Centra za obavješćivanje
posredno.

Svaka fizička i pravna osoba dužna je prilikom dojave
požara obvezno se predstaviti, dati broj telefona sa kojeg
vrši dojavu, te dati kratak prikaz nastalog događaja.

Članak 5.
DVD Tisno dužno je ustrojiti izviđačko preventivne

patrole na svom području djelovanja u vremenu od 8 - 20
sati na cesti Tisno - Jadr. magistrala. Tisno - Jezera - Murter
- Betina, Pirovac - Jadr. magistrala, Pirovac - Prosika a za
period od 15. lipnja do 15. rujna 1994.

Općinski štab civilne zaštite dužan je na području
svakog Mjesnog odbora oformiti interventne grupe od 8 -
10 ljudi koje su spremne u najkraćem roku izaći na vatrom
ugroženo područje.

Članak 6.
U slučaju nastanka događaja koji nije primio obilježja

elementarne nepogode, a koji zahtjeva angažiranje većeg
broja osoba i opreme, načelnik može:

1.Narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s po-
dručja Općine, starijih od 16 godina, u obavljanju inter-
vencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim
događajem.

2. Narediti da sve fizičke i pravne osobe koje posjeduju
alat, prijevozna tehnička sredstva i druga sredstva stave na
raspolaganje iste za potrebe intervencije i za spašavanje
ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 214-01/94-01/1
Ur.br: 2182/05-01/94-01
Tisno, 13. srpnja 1994. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Ante Markov, v. r.

Broj 11 — Strana 16                SLUŽBENI VJESNIK ŽUPANIJE ŠIBENSKE                 Petak, 28. listopada 1994.



IV
OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
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Na temelju članka59. Zakona o lokalnoj samoupravi i

upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93, 117/93) i
članka 36. Statuta Općine Primošten ("Službeni vjesnik
Županije šibenske", broj 9/94), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 8. sjednici, od 16. kolovoza 1994. godine,
donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU MJESNIH ODBORA

Članak 1.
Ovom Odlukom o osnivanju se Mjesni odbori na području

Općine Primošten, te se istom određuje njihov broj i terito-
riji koji oni pokrivaju.

Članak 2.
Mjesni odbori na području Općine Primošten jesu:

1. Dvornice
2. Ražanj
3. Podglavica
4. Rogoznica
5. Podorljak
6. Sapina Doca
7. Kruševo
8. Primošten Južni
9. Primošten Burni

10. Bilo-Dolac
11. Primošten

Članak 3.
1. Mjesni odbor Dvornice obuhvaća područje naselja:

Gornje i Donje Dvornice, Gornji i Donji Modrić, Čikarini,
Kosa, Draga, Kalebova luka, Kukurini, Kraljevići, Zaselo,
Kanica i Kljukača.

2. Mjesni odbor Ražanj obuhvaća naselja Ražanj.

3. Mjesni odbor Podglavica obuhvaća područje naselja
Podglavica, Stupin, Čelina - Prodanica, Mocire, Rajkovi,
Krugljica, Zatoglavi i Jarebinjak.

4.  Mjesni odbor Rogoznica obuhvaća područje
naselja:Kopača, Kopara, Zečevo, Podgruda, Peleš, Oglavci
i Podvornica.

5.Mjesni odbor Podorljak obuhvaća područje naselja:
Podorljak, Babićeva Doca, Taraševi i Mišini.

6. Mjesni odbor Sapina Doca obuhvaća područje naselja:
Sapina Doca, Milinkovica, Mahala, Kotelja, Pišćet, Pazdelj,
Široka Glavica.

7. Mjesni odbor Kruševo obuhvaća područje naselja:
Kruševo.

8. Mjesni odbor Primošten Južni obuhvaća područje
naselja: Gornje i Donje Ložnice, Gornji i Donji Vezac,
Vadalj, Stavor, Krč Dolac, Bratski Dolac i Široke.

9. Mjesni odbor Primošten Burni obuhvaća područje
naselja: Krčulj, Tribežić, Podgreben, Draga, Balinovi,
Kalina, Bilini, Prhovo, Grlić, Rasohe, Supljak, Mali i
Veliki Poddrvenik.

10.Mjesni odbor Bilo-Dolac obuhvaća područje naselja
Bilo i Dolac.

11.Mjesni odbor Primošten obuhvaća područje naselja:
Primošten (staro selo, Varoš, iznad i ispod magistrale) i
Huljerat.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti

će se u "Službenom vjesniku Županije šibenske".

Klasa: 026-01/94-01/1
Ur. Br: 2182/02-01/94-01
Primošten, 16. kolovoza 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.

23
Na temelju članka 2. Zakona o fondovima u stambenom

i komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine, broj 53/90
i 15/93) i članka 21. Statuta Općine Primošten (Službeni
vjesnik Županije šibenske, broj 9/94), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 8. sjednici, od 16. kolovoza 1994.
godine, donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA

ZA FINANCIRANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 1.
1. U Upravni odbor Fonda za financiranje komunalnih

djelatnosti Općine Primošten imenuje se:
1. Ante Bolanča
2. Josip Čobanov
3. Svetko Miliša
4. Ante Skorin
5. Vlado Županović
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u "Službenom vjesniku Županije Šibenske".

Klasa: 019-01/94-01/1
Ur. Br: 2182/02-01/94-01
Primošten, 16. kolovoza 1994.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Ante Zuban, v. r.
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