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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

9
Na temelju članka 11. stavaka 4. i 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”,

broj 158/03 i 141/06)  i članka 45. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj  8/07), Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije, na 35. sjednici, od 26. ožujka 2008.
godine, donosi

ODLUKU
o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja

I.
Uslijed izvanrednih događaja izvršit će se sanacija pomorskog dobra u slijedećim gradovima/općinama, na

lokacijama:
Grad/Općina Lokacija Iznos Namjena

1 Šibenik Kanal Sv.Ante 373.140,00 Sanacija pristanišnog mula
2 Rogoznica Rogoznica 400.000,00 Sanacija obale

Rogoznica Ražanj 100.000,00 Sanacija obale
3 Primošten Stari porat-centar 80.000,00 Sanacija obale

Vodice Šepurine      100.000,00 Sanacija gata Perolina
10  Murter Murter 100.000,00  Sanacija obale

1.153.140,00

II.
Sredstva za sanaciju pomorskog dobra iz točke I.

osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske županije
za 2008. godinu (Program upravljanja i zaštite
pomorskog dobra - Izdaci za sanaciju pomorskog
dobra) i transferirat će se na proračune gradova/
općina.

III.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da

s gradovima i općinama na čijem području su nastupili
izvanredni događaji zaključi sporazume o zajedničkom
financiranju sanacija pomorskog dobra na lokacijama
i u iznosima iz točke I. ove odluke.

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa: 402-07/08-01/2
Urbroj: 2182/1-02-08-1
Šibenik, 26. ožujka 2008.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.

____________________
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Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o

pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne
novine”, broj 158/03 i 141/06), članka 4. Uredbe o
postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
(“Narodne novine”, broj 8/04 i 82/05) i članka 45.
Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 08/07), Županijsko
poglavarstvo Šibensko-kninske županije, na 35.
sjednici, od 26. ožujka 2008. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom

Šibensko-kninske županije za 2008. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama
(NN, br. 158/03 i 141/06) propisano je da pomorskim
dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara
Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinice
područne (regionalne) samouprave - županija odnosno
jedinica lokalne samouprave - gradova/općina.

Županije, sukladno zakonskim odredbama, vode
brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom,
te daju na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje
građevine od važnosti za županiju.

Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom
obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka (u
vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih
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događaja i izradu prijedloga granica pomorskog dobra
i njezinu provedbu.

Od svih sredstava koja se uprihoduju od pomorskog
dobra jedan dio pripada proračunskim sredstvima
županija i ista se namjenski koriste za izvanredno
upravljanje pomorskim dobrom.

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom na
području Šibensko-kninske županije čine:

- jedna  trećina   sredstava  od   naknada  za
koncesije   od pomorskog dobra koje se nalazi na
području Šibensko-kninske županije,

- sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog
dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u
očevidnik brodica, odnosno očevidnik jahti koje se vode
u lučkim kapetanijama na području Šibensko-kninske
županije,

- naknade za utvrđivanje granice pomorskog
dobra koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje
granice pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze
u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom,

- sredstva koja se osiguravaju u proračunu županija
za pomorsko dobro na njihovom području ili namjenska
sredstva koja se transferima iz drugih proračuna mogu

prenijeti u županijski proračun u svrhu izvanrednog
upravljanja pomorskim dobrom.

II. PLAN PRIHODA I RASPORED IZDATAKA
NA POMORSKOM DOBRU

A) PLAN PRIHODA
Usvajanjem Proračuna Šibensko-kninske županije

za 2008. godinu, planirano je da će se od naknada za
uporabu pomorskog dobra uprihodovati 2.490.000,00
kuna (od toga 2.000.000,00 kuna od naknada za
koncesije od pomorskog dobra, 470.000,00 kuna od
naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju
vlasnici brodica i jahti i 20.000,00 kuna od podnositelja
zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra za
područja koja nisu u godišnjem planu) dok bi
310.000,00 kuna moglo biti ostvareno iz drugih
proračuna.

Dakle, planirana sredstva za izvanredno upravljanje
pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske
županije u Proračunu Šibensko-kninske županije iznose
ukupno 2.800.000,00 kuna.

B) RASPORED IZDATAKA

Izdaci su raspoređeni kako slijedi:
Namjena Iznos
1.Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za njezinu provedbu 700.000,00 kn
2. Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje 300.000,00 kn
3. Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru 300.000,00 kn
4. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra 1.500.000,00 kn
Ukupno:  2.800.000,00 kn

1. Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za
njezinu provedbu

Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za
njezinu provedbu odnose se na izdatke koji su potrebni
za izradu samog prijedloga granice pomorskog dobra,
dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog granice
pomorskog dobra (geodetske podloge, izvodi iz
posjedovnih listova, kopije katastarskih planova, izvodi
iz zemljišnih knjiga, izvodi iz važećih dokumenata
prostornog uređenja) i izdatke za provedbu granice
pomorskog dobra (geodetski elaborati za razgraničenje
pomorskog dobra).

2. Izdaci za izradu stručnih podloga za
koncesioniranje

Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje
odnose se na izradu stručnih podloga za
koncesioniranje koje je potrebno izraditi sukladno
prostorno planskoj dokumentaciji, a u cilju
koncesioniranja pomorskog dobra.

3. Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru
Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru

odnose se na financiranje rada stručnih tijela na
pomorskom dobru (Povjerenstvo za granice
pomorskog dobra i Stručno tijelo za ocjenu ponuda za
koncesije).

4. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
Izdaci za sanaciju pomorskog dobra namijenjeni su

sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom
području) nastalu uslijed izvanrednih događaja.

III. PLAN IZVANREDNOG UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM

Plan izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom
obuhvaća sanaciju pomorskog dobra i izradu prijedloga
granice pomorskog dobra i njezinu provedbu.

A) SANACIJA POMORSKOG DOBRA

Županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra
izvan luka (u vanlučkom području) nastalu uslijed
izvanrednih događaja. Odluku o sanaciji i iznosu koji
će biti izdvojen za saniranje štete po izvanrednom
događaju donosi Županijsko poglavarstvo na temelju
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zapisnika Komisije za nadzor pomorsko-građevinskih
objekata Šibensko-kninske županije.

B) IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE
POMORSKOG DOBRA I NJEZINA PROVEDBA

Osnovni cilj Šibensko-kninske županije je da u
razdoblju do kraja 2009. godine odredi granicu
pomorskog dobra:

- na svim naseljenim dijelovima obale,
- ostalim  dijelovima  obale  na  kojima  postoji

interes  za koncesioniranje, u skladu s dokumentacijom
prostornog uređenja,

- na   područjima   gdje   se   državnim   programom
provodi katastarska izmjera.

Prijedlog granice pomorskog dobra utvrdit će se
za lokacije koje se nalaze u ovom planu, za područja
na kojima se provodi katastarska izmjera (obveza iz
članka 4. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja
granice pomorskog dobra) i za lokacije za koje je
podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata
a koje se ne nalaze u ovom planu.

U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj
zahtjeva mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju
zahtjeva (kopiju katastarskog plana i izvod iz
posjedovnog lista, izvod iz važećih dokumenata
prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga,
geodetski snimak ili digitalni ortofoto plan). Kad se
utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz godišnjeg plana,
dokumentacija zahtjeva se financira iz pozicije
županijskog proračuna - izdaci za izradu granice
pomorskog dobra i za njezinu provedbu.

Izrađeni prijedlog granice županijsko povjerenstvo
dostavlja Povjerenstvu za granice pomorskog dobra
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH na
daljnje postupanje.

U 2008. planiraju se utvrditi granice pomorskog
dobra na 60 lokacija, a od toga iz godišnjeg plana u
slijedećim katastarskim općinama:

- l lokacija u k.o. Rogoznica
- 2 lokacije u k.o. Primošten
- 3 lokacije u k.o. Grebaštica
- l lokacija u k.o. Jadrtovac
- 2 lokacije u k.o. Krapanj
- 4 lokacije u k.o. Donje Polje
- 3 lokacije u k.o. Šibenik
- 2 lokacije u k.o. Žirje
- 2 lokacije u k.o. Zaton-Raslina
- l lokacija u k.o. Zaton-Martinska
- l lokacija u k.o. Zaton-Srima
- 3 lokacije u k.o. Vodice
- 3 lokacije u k.o. Tribunj
- 2 lokacije u k.o. Bilice
- l lokacija u k.o. Pirovac
- 2 lokacije u k.o. Tisno
- l lokacija u k.o. Jezera
- 3 lokacije u k.o. Murter-Betina

IV. PLAN KONCESIONIRANJA
POMORSKOG DOBRA NA PODRUČJU
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA
2008.GODINU

Na području Šibensko-kninske županije za 2008.
godinu planira se koncesioniranje plaža na slijedećim
lokacijama:

1. Uvala Kosirina na otoku Murteru - površina
2.150 m2,

2. Plitka Vala na otoku Murteru - površina 1.100
m2,

3. Uvala Lovišća na otoku Murteru - površina 5.738
m2,

4. Uvala Gračina - površina od 3.184 m2,
5. Plaža ispred hotela “Miran” u Pirovcu - površina

3.520 m2,
6. Predio Bristak u Tribunju - površina 2.516 m2,
7. Plaža ispred hotela “Olympia” u Vodicama -

površina 8.190 m2,
8. Uvala Bambulovac u Vodicama - površina 675

m2,
9. Plaža ispred hotela “Imperial” u Vodicama -

površina 3.782 m2,
10.Plaža na predjelu Dvorine u Srimi - površina

3.080 m2,
11.Plaža ispred hotelskog kompleksa “Solaris” -

površina 40.494 m2,
12.Plaža ispred autokampa “Adriatik” u Primoštenu

- površina 6.345 m2.
13.Plaža Veliki Banj u Tisnom
14.Plaža na poluotoku Kopara (Gornji Muli) u

Rogoznici.
Grafički prilozi navedenih lokacija (od l -12) čine

sastavni dio Plana koncesioniranja pomorskog dobra
- plaža na području Šibensko-kninske županije za 2008.
godinu.

Za ostalo gospodarsko korištenje i posebnu
upotrebu pomorskog dobra započet će se postupci
davanja koncesija odmah po ispunjenju zakonskih
pretpostavki za započinjanje postupaka.

U svrhu stvaranja uvjeta za koncesioniranje
pomorskog dobra previđeni su izdaci za izradu stručnih
podloga za koncesioniranje.

Klasa: 934-01/08-01/12
Urbroj: 2182/1-02-08-1
Šibenik, 26.ožujka 2008.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.

____________________
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11
Na temelju Programa mjera za unapređenje stanja

u prostoru Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 2/07) i članka 45.
Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/07), Županijsko
poglavarstvo Šibensko-kninske županije, na 35.
sjednici, od 26. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČKE
o dopuni Konačnog prijedloga izmjena i

dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske
županije (II.)

1. Dopunjava se Konačni   prijedlog izmjena i
dopuna Prostornog plana Šibensko- kninske županije
(II.), kojeg je na 34. sjednici održanoj 04. ožujka 2008.
godine utvrdilo Županijsko poglavarstvo Šibensko-
kninske županije.

2. Dopuna se odnosi isključivo na trasu plinovodnog
sustava Like i Dalmacije koji prolazi kroz Šibensko-
kninsku županiju i to na način da je potrebno izvršiti
korekcije grafičkog dijela Konačnog prijedloga u karti
2. 3.: Elektroenergetika, te korekcije Odredaba za
provođenje u smislu kriterija, odnosno mogućnosti
izdavanja potrebnih dozvola na temelju istoga, a sve
sukladno Zaključcima Komisije za ocjenu SUO od 17.
ožujka 2008. godine, koji se prilažu ovom zaključku i
čine njegov sastavni dio.

3. Obvezuje se Županijski zavod za prostorno
uređenje Šibensko-kninske županije da, sukladno ovim
zaključcima, izvrši potrebne korekcije Konačnog
prijedloga, te da istu dopunu dostavi nadležnim
državnim tijelima radi ishođenja potrebnih suglasnosti
odnosno mišljenja.

4. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

KLASA: 350-02/08-01/77
URBROJ: 2182/1-02-08-1
Šibenik, 26. ožujka 2008.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.

____________________

II.
GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

7
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o

poljoprivrednom  zemljištu  (“Narodne novine”, broj
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 27. Statuta Grada
Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 16/01, 5/03, 7/05,8/05 i 9/05), Gradsko vijeće
Grada Drniša,  na 16. sjednici, od 4. lipnja 2007. godine,
donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada

Drniša

I.
Predmet javnog natječaja za zakup je

poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na
području Grada Drniša u katastarskim općinama:
Brištani, Drinovci i Širitovci koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na područja Grada Drniša predviđeno za zakup.

II.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže

zakupu, označeno kao Popis čestica (blokova), prilaže
se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio i bit će objavljen
na oglasnoj ploči Grada Drniša, a uvid se može izvršiti
u vremenu od 8 - 13 sati svaki radni dan.

III.
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup sukladno

članku 31. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu.

IV.
Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo

za provedbu postupka zakupa i prodaje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Drniša.

Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj
u jednom od dnevnih glasila, a rok za dostavu ponuda
na javni natječaj za zakup je 15 dana od dana objave u
istom.

Gradsko vijeće Grada Drniša donijet će odluku o
izboru najpovoljnije ponude na natječaju u roku 30 dana
nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
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Klasa: 320-01/07-01/1
Ur. broj:  2182/06-07-01
Drniš, 4. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNICA
Ivana Mihaljević, v. r.

____________________

III.
GRAD KNIN

TAJNIK

1
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom

utvrđene su pogreške u Odluci o izmjenama i
dopunama Odluke o osnivanju Tržnice Knin d.o.o. za
upravljanje tržnicama na malo Knin, koja je objavljena
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
broj 2/08, od 02. travnja 2008. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izmjeneme i dopunama Odluke o
osnivanju Tržnice Knin d.o.o. za upravljanje

tržnicama na malo Knin

U Članku 5. stavku 3. Odluke umjesto teksta:
“katastarske oznake K.O.4332/2 “ treba stajati tekst:
“katastarske oznake kat. čes. 4332/2 “.

Umjesto: KLASA:023433-02/0l-0l/2 treba stajati:
KLASA:024-02/01-01/2.

KLASA:024-02/01-01/2
URBROJ:2182/10-04-08-7
Knin, 10. travnja 2008.

TAJNIK GRADA
Cecilija Tolo, dipl. iur., v. r.

____________________

IV.
GRAD SKRADIN

1. GRADSKO VIJEĆE

14
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/
01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i
članka 26. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06),
Gradsko vijeće Grada Skradina, na 21. sjednici, od
13. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave

Grada Skradina

Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu Gradske uprave Grada

Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 3/06 i 7/07) članak 7. mijenja se i glasi:
“Ured gradonačelnika organizira aktivnosti
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira
njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku
promidžbu Grada, obavlja poslove protokola,
odgovarajuće administrativne poslove iz djelokruga
rada gradonačelnika i njegovih zamjenika,
odgovarajuće poslove u svezi zastupanja Grada, te
organizira rad sa strankama gradonačelnika i njegovih
zamjenika.

Ured gradonačelnika također obavlja poslove u
svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, u
smislu posebnih propisa.

Ured gradonačelnika obavlja informatičke poslove
za potrebe Grada i odgovarajuće poslove u svezi
uređivanja web stranica Grada”.

Članak 2.
Članak 8. stavak 4. mijenja se i glasi:
“Tajništvo obavlja i poslove pisarnice, arhive,

održavanja radnih prostorija Gradske uprave, te druge
opće poslove”.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 023-05/06-01/01
URBROJ: 2182/03-02-08-1
Skradin, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v. r.

____________________

15
Na temelju članka 130. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03), članka 73. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97,
33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03 i 132/
06) i članka 26. Statuta Grada Skradina (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i
3/06), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 21. sjednici,
od 13. ožujka 2008.godine, donosi
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o Izvršenju   Proračuna

Grada Skradina za 2007. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna
Grada Skradina za 2007.godinu u tekstu kako se
prilaže ovom zaključku.

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 400-06/08-01/01
URBROJ: 2182/03-02-08-3
Skradin, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v. r.

____________________

16
Na temelju članka 130. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03), članka 73. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97,
33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03 i 132/
06) i članka 26. Statuta Grada Skradina (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i
3/06), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 21. sjednici,
od 13. ožujka 2008.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna

Grada Skradina za 2007.godinu

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada
Skradina za 2007.godinu u tekstu kako se prilaže ovom
zaključku.

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 400-06/08-01/01
URBROJ: 2182/03-02-08-2
Skradin, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v. r.

____________________

17
Na temelju članka 26. Statuta Grada Skradina

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na 21. sjednici, od 13. ožujka 2008.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina za

2007.godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina za 2007.godinu.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

KLASA: 363-02/06-01/19
URBROJ: 2182/03-02-08-2
Skradin, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v. r.

____________________

18
Na temelju članka 26. Statuta Grada Skradina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01, 4/03 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Skradina, na
21. sjednici, od 13. ožujka 2008.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Skradina za 2007.godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Skradina za 2007.godinu.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

KLASA: 363-02/06-01/19
URBROJ: 2182/03-02-08-2
Skradin, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
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PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v. r.

____________________

19
Na temelju članka 26. Statuta Grada Skradina

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na 21. sjednici, od 13. ožujka 2008.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Gradske

knjižnice “Ivan Pridojević” Skradin

1. Gradsko vijeće, na prijedlog privremenog
ravnatelja Gradske knjižnice “Ivan Pridojević” Skradin
Marije Marenzi, daje suglasnost na Statut Gradske
knjižnice “Ivan Pridojević” Skradin.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije”.

KLASA: 612-04/07-01/1
URBROJ: 2182/03-02-08-1
Skradin, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v. r.

____________________

2.GRADSKO POGLAVARSTVO

1
Na temelju članka 41. Statuta Grada Skradina

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01, 4/03 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Skradina,
na 50. sjednici, od 27. ožujka 2008.godine, donosi

ODLUKU
 o izmjeni

Odluke o uvjetima ulaska i rada
poduzetnika u Poslovnoj zoni Skradin

Članak l.
U Odluci o uvjetima ulaska i rada poduzetnika u

Poslovnoj zoni Skradin (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 9/05 i 13/06) u članku 4. stavku
3. iza riječi “dana” preostali tekst briše se, i dodaje
novi koji glasi:

“izdavanja uporabne dozvole.”.

                                 Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave  u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 302-01/05-01/2
URBROJ: 2182/03-03-08-1
Skradin, 27. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku

davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(“Narodne novine”, broj 36/04) i članka 41. Statuta
Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko
poglavarstvo Grada Skradina, na 48. sjednici, od 22.
veljače 2008. godine, utvrđuje

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Skradina u 2008. godini

I. UVODNE ODREDBE

l.Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim
dobrom na području Grada Skradina u 2008. godini (u
daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:

a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim

dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti

koje se mogu obavljati
na pomorskom dobru na području Grada Skradina,
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c)

ovog članka.

2.Ovaj Godišnji plan usklađuje se s godišnjim
planom upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-
kninske županije, u pogledu plana koncesioniranja i
davanja koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5.
stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru.

Nadležno tijelo Šibensko-kninske županije - Upravni
odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj
izdalo je potvrdu o usklađenosti ovog Godišnjeg plana
s planom iz stavka l.ovog članka (klasa: 342-01/08-
01/3, urbroj:2182/1-04-08-2 od 22.veljače 2008.).

Potvrda iz stavka l. ove točke prilaže se uz izvornik
ovog Godišnjeg plana.
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II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM

3. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim
upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o
zaštiti i očuvanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

4. U 2008. godini Grad će poduzeti mjere na zaštiti
i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako
slijedi:

- sanacija pristanišnog mula u Prukljanu
(procijenja vrijednost radova) -   140.000,00 kn
- održavanje plaža Prukljan,Skradin, Pisak
(procijenja vrijednost radova) -    45.000,00 kn

III.  SREDSTVA ZA REDOVITO
UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja
pomorskim dobrom u smislu točke 3. ovog Godišnjeg
plana koristit će se sredstva u procjenjenom iznosu od
185.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz
slijedećih izvora:

a) Proračun Šibensko-kninske županije 140.000,00
kn.

b) Sredstva od naknada za koncesije na pomorskom
dobru na području Grada Skradina koje pripadaju
Gradu Skradinu 40.000,00 kn.

c) Sredstva od naknada za koncesijska odobrenja
na području Grada Skradina 5.000,00 kn.

IV.POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG
POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU
OBAVLJATI NA POMORSKOM DOBRU NA
PODRUČJU GRADA SKRADINA

6. Na području Grada Skradina mogu se obavljati
slijedeće djelatnosti iz

Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom
dobru:

a) iznajmljivanje sredstava,
b) ugostiteljstvo i trgovina,
c) komercijalno-rekreacijski sadržaji,

7. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu
točke 6. pod a) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati
iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:

a) brodica na motorni pogon,
b) jedrilica, brodica na vesla,
c) daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.,

8. Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u smislu točke
6. pod b) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa
slijedećim sredstvima:

a) ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled
i sl.).

9. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja
u smislu točke 6. pod c) ovog Godišnjeg plana mogu
se obavljati sa slijedećim sadržajima:

a) suncobrane, ležaljke.

V.  MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI

10.Djelatnosti iznajmljivanja sredstva iz točke 7.
ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na
mikrolokacijama kako slijedi:

a) brodica na motorni pogon - na lokacijama:
Prukljan - 2 mjesta (prema kartografskom prikazu u
prilogu)

b) jedrilica, brodica na vesla - na lokaciji: Prukljan
- 2 mjesta (prema kartografskom prikazu u prilogu)

c) daske za jedrenje, sandoline i pedaline - Prukljan-
5 mjesta (prema kartografskom prikazu u prilogu).

11.  Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine iz točke 8.
ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na
mikrolokacijama kako slijedi:

a) ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled
i sl.) - l mjesto - Prukljan-(prema kartografskom
prikazu u prilogu)

12.Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja
iz točke 9. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na
mikrolokacijama kako slijedi:

a) suncobrani, ležaljke - 20 kom - Prukljan- (prema
kartografskom prikazu u prilogu).

VI. OSTALE DJELATNOSTI

13.Pored djelatnosti iz točke 6., odnosno točke i
7., 8. i 9. ovog Godišnjeg plana (djelatnosti iz tablice
2. Jedinstvenog popisa djelatnosti, za koje se obvezno
utvrđuje mikrolokacija na morskoj obali), na području
Grada Skradina mogu se obavljati i djelatnosti iz tablice
1. Jedinstvenog popisa djelatnosti, tj. prijevoz putnika,
iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje
mora, tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.), te
djelatnosti iz tablice 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti

- obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka plivanja i
organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca.

VII. ZAKLJUČNA ODREDBA

14. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu osmog dana
od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 342-01/08-01/1
URBROJ: 2182/03-03-08-01
Skradin, 22. veljače 2008.
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GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v. r.

____________________

3
Na temelju članka 41. Statuta Grada Skradina

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada
Skradina, na 50. sjednici, od 27. ožujka 2008. godine,
donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA
rasporeda kioska i pokretnih naprava

na području Grada Skradina

Članak l.
Članak 3. Plana rasporeda kioska i pokretnih

naprava na području Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 6/06 i 5/07) mijenja
se i glasi: “Unutar I zone davat će se na korištenje
javne površine kako slijedi:

1. Šibenska ulica
a) jedan kiosk (štand) za prodaju pića i sladoleda u

konfekcioniranom obliku
b) jedan kiosk za prodaju konditorskih proizvoda
c) jedan kiosk (štand) za prodaju pečenih plodina

(kukuruza, kestena, kokica i sl.)
d) šest kioska (štandova) za prodaju voća, povrća

i cvijeća
e) šest kioska (štandova) za prodaju suvenira,

tekstila, predmeta od kože, keramike, sportskih
rekvizita i sl.

f) jedan kiosk za prodaju suvenira
g) jedan kiosk za pružanje turističkih usluga i

prodaju pića i sladoleda u konfekcioniranom obliku
h) jedan kiosk za prodaju tiska, duhanskih proizvoda

i sl.
i) javna površina za postavljanje tobogana i drugih

rekvizita na napuhavanje za djecu, zabavni park
j) javna površina za iznajmljivanje bicikla, rola,

motorina i sl.

2. ulica Put Sv. Jere
a) jedan kiosk (štand) za prodaju svijeća, cvijeća i

grobljanskih rekvizita
b) jedan kiosk (štand) za prodaju pečenih plodina

(kukuruza, kestena, kokica i si.)
c) jedan kiosk (štand) za prodaju pića, sendviča i

sladoleda u konfekcioniranom obliku
d) javna površina za iznajmljivanje pedalina,

sandolina i plažnih rekvizita”.

Članak 2.
Iza članka 3. dodaju se članci 3a. i 3b. koji glase:

“Članak 3a.
Fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom

proizvodnjom i upisana su u Upisnik obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava, mogu vlastite
poljoprivredne proizvode prodavati i izvan lokacija
određenih ovim Planom, na privatnim površinama.

Članak 3b.
Za sve ostale lokacije, koje nisu predviđene ovim

Planom, na zahtjev zainteresiranih fizičkih i pravnih
osoba registriranih za obavljanje određene djelatnosti,
Poglavarstvo može posebnim zaključkom odobriti
obavljanje određene djelatnosti na pojedinim privatnim
površinama, sukladno važećim propisima”.

Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
“Javne površine navedene u članku 3. daju se u

zakup od 01. svibnja do 30. rujna 2008. godine, osim
lokacija pod:

1. f, 1. g, 1. h i 2. a koje se daju u zakup od 01.
svibnja 2008.g. do 30. travnja 2010.g.,

-   2. b, 2. c i 2. d koje se daju u zakup od 15. lipnja
do 15. rujna 2008.godine”.

Članak 4.
Izmjene i dopune ovoga Plana stupaju na snagu

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

KLASA : 372-01/06-01/1
URBROJ : 2182/03-03-08-1
Skradin, 27. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 41. Statuta Grada Skradina

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada
Skradina, na 50. sjednici, od 27. ožujka 2008. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o početnim cijenama

pri provođenju natječaja za prodaju
nekretnina i korištenju javnih površina

Članak l.
Članak 6. Rješenja o početnim cijenama pri

provođenju natječaja za prodaju nekretnina i korištenju
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javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 13/06 i 5/07) mijenja se i glasi:

“Pri provođenju natječaja za davanje na korištenje
javnih površina iz članka 1. ovog rješenja, početna cijena
u zoni I - iznosi mjesečno po lokaciji:

1. Šibenska ulica
a) kiosk (štand) za prodaju pića i sladoleda u

konfekcioniranom obliku : 1.500,00 kn
b) kiosk za prodaju konditorskih proizvoda: l .500,00

kn
c) kiosk (štand) za prodaju pečenih plodina

(kukuruza, kestena, kokica, palačinki i sl.): 1.500,00
kn

d) kiosk (štand) za prodaju voća, povrća i cvijeća:
1.500,00 kn + 500,00 kn za najam štanda

e) kiosk (štand) za prodaju suvenira, tekstila,
predmeta od kože, keramike, sportskih rekvizita i sl.:
1.500,00 kn

f) kiosk za prodaju suvenira: 500,00 kn
g) kiosk  za  pružanje  turističkih  usluga  i  prodaju

pića  i   sladoleda  u konfekcioniranom obliku: 500,00
kn

h) kiosk za prodaju tiska, duhanskih proizvoda i sl.:
500,00 kn

i) javna površina za postavljanje tobogana i drugih
rekvizita na napuhavanje za djecu, zabavni park:
10.000,00 kn / po sezoni

j) javna površina za iznajmljivanje bicikla, rola,
motorina i sl. : 1.500,00 kn

2.  ulica Put Sv. Jere
a) kiosk (štand) za prodaju svijeća, cvijeća i

grobljanskih rekvizita : 100,00 kn
b) kiosk za prodaju pečenih plodina (kukuruza,

kestena, kokica i sl.): l .500,00 kn
c) kiosk (štand) za prodaju pića, sendviča i

sladoleda u konfekcioniranom obliku : 1.500,00 kn
d) javna površina za iznajmljivanje pedalina,

sandolina i plažnih rekvizita: l .500,00 kn / po sezoni
Početna cijena u zoni II - iznosi 500,00 kn mjesečno

po lokaciji”.

Članak 2.
Ovo  rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 372-01/06-01/3
URBROJ: 2182/03-03-08-1
Skradin, 27. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v. r.

____________________

V.
GRAD VODICE

GRADSKO VIJEĆE

11
Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica

(“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”, broj
14/01, 15/02 i 14/06) i članka 51. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije”, broj  9/05), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 20. sjednici, od  07. ožujka 2008. godine,
donosi

PROGRAM RADA
Gradskog vijeća Grada Vodica

za 2008. godinu

I. UVOD
Osnovu za izradu programa rada Gradskog vijeća

Grada Vodica čine poslovi i zadaci iz okvira
samoupravnog djelokruga Grada, osobito o uređenju
naselja i stanovanja, o komunalnim djelatnostima, o
zaštiti prirodnog okoliša, prostornom i urbanističkom
planu, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, o kulturi, športu i
utvrđivanju porezne politike radi financiranja lokalnih
potreba.

II. ROKOVI ODRŽAVANJA SJEDNICA
Za 2008. godinu predviđaju se šest redovitih

sjednica Gradskog vijeća, jedna svečana sjednica u
povodu Dana Grada, te četiri tematske sjednice.

Sjednice će se održavati po potrebi, a najmanje
jednom u tri mjeseca, orjentaciono prema terminima
kako slijedi:

1. U mjesecu ožujku,
2. U mjesecu travnju,
3. U mjesecu svibnju,
4. U mjesecu rujnu,
5. U mjesecu studenom,
6. U mjesecu prosincu.
Svečana sjednica Gradskog vijeća održati će se 3.

svibnja 2008. godine na Dan Grada Vodica.
Tematske sjednice Gradskog vijeća održavat će

se sukladno pozornosti koju određena tema pobuđuje
u 2008. g..

III TEME O KOJIMA ĆE SE RASPRAVLJATI
I ODLUČIVATI

1. Izvješće o realizaciji Programa održavanja
komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne poslove,
uređenje prostora i imovinsko pravne poslove

Predlagatelj:   Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Ožujak
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2. Izvješće o radu komunalnog redarstva u 2007.
godini

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove.

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo.
Rok razmatranja: Ožujak

3. Izvješće o provođenju Odluke o komunalnoj
naknadi

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove u
suradnji s Upravnim odjelom za
financije i javne prihode

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Ožujak

4. Izvješće o provođenju Odluke o komunalnom
doprinosu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove u
suradnji s Upravnim odjelom za
financije i javne prihode

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Ožujak

5. Izvješće o provođenju Odluke o gradskim
porezima i prirezu poreza na dohodak u 2007. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i
javne prihode

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Ožujak

6. Izvješće o prisustvovanju vijećnika sjednicama
Gradskog vijeća u 2007. godini

Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Rok razmatranja: Ožujak

7. Izvješće o radu Gradskog poglavarstva u 2007.
godini

Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Rok razmatranja: Ožujak

8. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica
za 2007. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne
prihode

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja:   Travanj

9. Izvješće o radu DVD-a Vodice za 2007. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne

poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove u
suradnji s DVD-e Vodice

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Travanj

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Tamaris”
Vodice za 2007. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove u
suradnji s Dječjim vrtićem

Rok razmatranja: Travanj

11.Izvješće o radu Pučke knjižnice i čitaonice za
2007. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko
pravne poslove u suradnji s
Pučkom knjižnicom

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Travanj

12. Izvješće o radu udruga na području Grada
Vodica za 2007. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja:  Travanj

13. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada
Vodica

Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj: Odbor za priznanja
Rok razmatranja: Travanj

14. Prijedlog odluke o rebalansu Proračuna Grada
Vodica za 2007. godinu

Nositelj izrade. Upravni odjel za financije i javne
prihode

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Travanj

15. Izvješće o radu Komunalnog poduzeća “Leć”
za 2007. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja:   Svibanj

16. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2007.
godini

Nositelj izrade:     Nadležni revizor
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja:   Svibanj



Srijeda,  16. travnja  2008.   SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE   Broj 3 - Strana 15

17. Izvješće o radu Turističke zajednice Grada za
2007. godinu

Nositelj izrade Turistički ured Turističke
zajednice

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja:   Svibanj

18.Izvješće o izvršenju Proračuna za prvih šest
mjeseci 2008. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne
prihode

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Rujan

19. Informacija o realizaciji poslovnih zona
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne

poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja Rujan

20. Izvješće o radu radnih tijela Gradskog vijeća
za šest mjeseci 2008. godine

Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Rok razmatranja: Rujan

21.Donošenje Odluke o rebalansu proračuna za
2008. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne
prihode

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Rujan

22. Izvješće o realizaciji Plana razvojnih programa
za prvih šest mjeseci 2008. godine

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj:  Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Rujan

23. Informacija O realizaciji turističke sezone 2008.
godine

Nositelj izrade: Tajništvo grada u suradnji s
Turističkim uredom Turističke
Zajednice

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Studeni

24.  Prijedlog Proračuna za 2009. godinu
Nositelj izrade:     Upravni odjel za financije i javne

prihode
Predlagatelj:        Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja:   Studeni-Prosinac

25. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za
2009. godinu

Nositelj izrade:     Upravni odjel za financije i javne
prihode

Predlagatelj:        Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Studeni-Prosinac

26. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2009.
godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Studeni-Prosinac

27. Prijedlog programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Studeni-Prosinac

28. Prijedlog programa javnih potreba u športu za
2009. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Studeni-Prosinac

29. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za
2009. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora, i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Studeni-Prosinac

30. Prijedlog programa socijalno zdravstvenih
potreba za 2009. godinu

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne
poslove, uređenje prostora i
imovinsko pravne poslove

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo
Rok razmatranja: Studeni-Prosinac

31. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za
2009. godinu

Nositelj izrade:    Tajništvo Grada
Predlagatelj: Odbor za statut, poslovnik i

propise
Rok razmatranja: Studeni-prosinac

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Poslovi i zadaci iz nadležnosti lokalne samouprave
koji nisu programirani iz razloga što ih nije moguće
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predvidjeti, pripremit će se po nositeljima poslova
sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vodica .

Na tematskim sjednicama obradit će se slijedeće
teme: poslovne i športske zone, priprema turističke
sezone 2008. godine, urbanistički planovi, kanalizacijski
sustav, a i druge teme po potrebi.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko kninske županije”, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2008.godine.

Klasa: 021-01/-08-01/1
Urbroj: 2182/04-07-03/03-08-1
Vodice, 07. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

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

____________________

VI.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 30. i 31. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03), članka 55. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97,
33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,
147/03, 132/06 i 26/07) i članka 28. Statuta Općine
Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27.
sjednici, od 31. ožujka 2008. godine, donosi

        IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Bilice za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.
Proračun Općine Bilice za 2008. godinu ( u daljnjem

tekstu “Proračun”) sastoji se od:

PLAN IZMJENE

A. PRORAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 12.946.104,00 14.289.294,56
Rashodi poslovanja 4.342.104,00 4.342.104,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.604.000,00 9. 446.000,00
Ukupni rashodi 12.946.104,00 l3.788.104,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA  VIŠAK 0 501.190,56

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

C. BILANCA PRIHODA l RASHODA,
PRIMITAKA I IZADATAKA

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 12.946.104,00 14.289.294,56

UKUPNI RASHODI I IZDACI  12.946.104,00 13.788.104,00
VIŠAK PRIHODA 0 501.190,56
POKRIĆE MANJKA IZ 2007. 0 501.190,56

Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 20.000,00 kuna.

Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za

2008. godinu.

PROMJENE U PRIHODIMA
PLAN PROMJENA NOVI IZNOS

l. Tekuće pomoći iz državnog proračuna
(Pozicija P009, račun broj 63311, str. 2)  1.500.000,00 +342.000,00 1.842.000,00

2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
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(Pozicija P011, račun broj 63321, str. 2)  2.500.000,00 +500.000,00 3.000.000,00
3. Komunalni doprinosi

(Pozicija P022, račun broj 65231, str. 2) 1.000.000,00 +501.190,56 1.501.190,56

PROMJENE U RASHODIMA
1. Izrada projektne dokumentacije za građevinu

Osnovne škole i športske dvorane u Bilicama
(Pozicija R083, račun broj 41261, str.5)  1.500,000,00 +500.000,00 2.000.000,00

2. Detaljni plan ur. zona cent. sadržaja Bilice
(Uvodi se nova Pozicija R097, rač.br.41261)
-postupak nabave započet u 2007.g., ostatak
obveze prema ugovoru +142.000,00 142.000,00

3. Izrada geodetskih podloga
(Uvodi se nova Pozicija R098, rač.br. 41261) +200,000,00  200.000,00

Članak 4.
Ovaj proračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske

županije”.

KLASA: 400-06/07-01/1
URBROJ:2182/19-08-2
Bilice, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE   OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 128. stavka 5. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03), članka 73. Zakona

o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne  novine”,  broj 117/93, 69/97,
33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,132/06 i 26/07), članka 28. Statuta Općine Bilice
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/06) i članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici,
od 31. ožujka 2008. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN  PRORAČUNA
 Općine Bilice za 2007. godinu

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31.

prosinca 2007. godine sadrži:
PLAN OSTVARENO INDEKS

PRIHODI poslovanja 6.719.759,00 5.510.580,83 82,00%
RASHODI poslovanja 6.852,929,00 6.144.941,29 89,67%
VIŠAK PRIHODA-PRENESENI 133.170,00 133.169,90
RAZLIKA-MANJAK PRIHODA
TEKUĆE GODINE -501.190,56

Ostvareni manjak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Bilice za 2007. godinu iznosi 501.190,56
Kn, a pokrit će se iz Proračuna Općine Bilice za 2008. godinu.

Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka Proračuna Općine Bilice za 2007. godinu i Glavni

financijski izvještaji sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna Proračuna.
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KLASA: 400-05/08-01/1
URBROJ: 2182/19-08-1
Bilice, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

3
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih

(“Narodne novine”, broj 23/07) i članka 28. Statuta
Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 27. sjednici, od 31. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Općinskog savjeta mladih

Općine Bilice

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Općinski savjet mladih

Općine Bilice (u nastavku teksta Savjet mladih).
Ujedno, ovom se odlukom utvrđuje broj članova

Savjeta mladih, način i postupak izbora članova,
djelokrug i način rada, utjecaj Savjeta mladih na rad
predstavničkog tijela, način financiranja rada i
programa, te ostala pitanja od značenja za rad Savjeta
mladih.

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog

vijeća Općine Bilice i osniva se s ciljem aktivnog
uključivanja mladih u javni život Općine Bilice.

Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od
petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina, s
prebivalištem na području Općine Bilice.

Članak 3.
Savjet ima 5 članova uključujući predsjednika i

zamjenika.
U savjetu mladih mogu biti birane osobe iz članka

2. stavak 2. ove odluke.

BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA
MLADIH

Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Bilice pokreće postupak

izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom
objavljenim u lokalnim novinama i na web stranici
Općine Bilice.

Kandidate za članove savjeta mladih predlažu
udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička
vijeća, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja
mladih, koji su registrirani i djeluju na području Općine
Bilice u roku od 15 dana od objave javnog poziva.

Svojstvo predlaganja za prijedlog kandidata za izbor
članova Savjeta mladih dokazuje se izvatkom iz registra
udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani
oblici mladih.

Članak 5.
Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih

podnose se u pismenom obliku Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bilice.

Prijedlog stavka 1. ovog članka obavezno sadrži
slijedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i

godina rođenja, prebivalište),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata koji je nepravovremen,

nepotpun ili neispravno sastavljen neće se razmatrati.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor
članova Savjeta mladih utvrđuje Odbor za izbor i
imenovanja. Lista se objavljuje na web stranici Općine
Bilice u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu
prijedloga.

Lista kandidata utvrđuje se na način da se ime i
prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu
zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:
- naznaku predlagatelja,
- ime i prezime kandidata,
- datum i godinu rođenja kandidata.

Članak 6.
Članove savjeta mladih bira Općinsko vijeće

Općine Bilice.

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH

Članak 7.
Savjet mladih ima predsjednika koji predstavlja

savjet mladih, saziva sjednice Savjeta mladih i
predsjedava im, a zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika savjeta
mladih biraju članovi savjeta mladih između sebe, na
konstituirajućoj sjednici, tajnim glasovanjem, većinom
svih članova, sukladno poslovniku o radu Savjeta
mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 8.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine i

mogu ponovno biti birani za člana Savjeta mladih.
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Općinsko vijeće Općine Bilice razriješit će člana
Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano
ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih,
kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev, te
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6
mjeseci.

Nakon razrješenja izabranog člana Savjeta mladih,
iz razloga utvrđenih u stavku 2. ovog članka, novi član
Savjeta mladih postaje slijedeći kandidat s liste
kandidata za izbor članova savjeta mladih, prema broju
dobivenih glasova na provedenim izborima.

DJELOKRUG RADA

Članak 9.
U okviru svoga djelokruga rada Savjet mladih:
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta

mladih;
- donosi poslovnik o radu savjeta mladih;
- donosi financijski plan;
- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i

razrješava njihove članove;
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka,

programa i drugih akata od značaja za mlade, te način
rješavanja navedenih pitanja;

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim
pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih
na području Općine, te načinu rješavanja pojedinih
pitanja;

- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značenja za mlade;

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog
programa djelovanja za mlade i izrađuje izvješća
nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih;

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka
i programa o skrbi za mlade;

- skrbi o informiranosti mladin o svim pitanjima
značajnim za unapređivanje položaja mladih;

- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina,
gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i
razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih
država i međunarodnih organizacija;

- podnosi Općinskom vijeću na odobrenje financijski
plan za ostvarivanje programa rada Savjeta mladih;

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA

Članak 10.
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao

redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta
mladih.

Redovite sjednice Savjeta mladih predsjednik je
dužan sazvati najmanje jedanput u dva mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je na prijedlog
najmanje 1/3 članova savjeta sazvati izvanrednu
sjednicu Savjeta.

Članak 11.
Savjet mladih o pitanjima iz djelokruga rada može

odlučivati i donositi akte ako je na sjednici nazočna
većina članova Savjeta.

Savjet mladih odlučuje većinom glasova nazočnih
članova osim ako ovom odlukom ili Zakonom o
savjetima mladih nije određeno drugačije.

Član savjeta mladih koji ima osobni interes u
donošenju odluka o nekim pitanjima, može sudjelovati
u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od glasovanja i
odlučivanja.

Izuzeće člana Savjeta mladih od glasovanja je
obvezatno ako se odlučuje o pitanjima u vezi s
projektima u kojima sudjeluje osobno i pravnim
osobama u kojima on ima udjel u vlasništvu.

POSLOVNIK O RADU

Članak 12.
Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu kojim

se uređuje način rada Savjeta, te izbor i razrješenje
predsjednika i njegovog zamjenika.

Poslovnik o radu savjeta mladih donosi se na
konstituiraćoj sjednici većinom glasova svih članova
savjeta.

PROGRAM RADA

Članak 13.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan

za svaku kalendarsku godinu, te podnosi izvješće
Općinskom vijeću Općine Bilice do kraja veljače
tekuće godine za prethodnu godinu.

Programom rada utvrđuju se programske i druge
aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a priprema se u
suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine
Bilice.

Program rada donosi se i podnosi na odobravanje
Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće
godine za slijedeću kalendarsku godinu.

SRESTVA ZA RAD

Članak 14.
Općina Bilice osigurava u svom Proračunu sva

potrebna sredstva za rad Savjeta mladih, a na temelju
odobrenog programa rada i financijskog plana Savjeta
mladih za provedbu planiranih aktivnosti.

Općina Bilice osigurava također prostorne,
administrativne i druge uvjete za rad Savjeta mladih.
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Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj
rad ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova
vezanih za rad u Savjetu mladih.

Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Bilice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Konstiturajuću sjednicu Savjeta mladih saziva i

njome do izbora predsjednika Savjeta mladih
predsjedava predsjednik Općinskog vijeća općine Bilice
ili osoba koju on ovlasti u roku od 30 dana od izbora
članova Savjeta mladih.

Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 119-02/08-01/1
URBROJ: 2182/19-08-1
Bilice, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 39. stavka 2. i 3. Zakona o

pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne
novine”, broj 158/03), članka 2. stavak 1. i članak 6.
stavak 3. i 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”,
broj 36/04) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici,
od 31. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKA
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje

koncesijskog odobrenja (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 8/05), u daljnjem tekstu Odluka,
u članku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

“ 4. Jadranka Fržop, rođena 14. rujna 1966., adresa
Ranka Marinovića 15, 22 211 Vodice, predstavnik
Upravnog odjela za pomorstvo, promet, otočni i
područni razvoj Šibensko-kninske županije”.

Članak 2.
Ovag odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA : 119-01/08-01/1
URBROJ:2182/19-08-2
Bilice, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

5
Na temelju članka 82. i 83. Pravilnika o

proračunskom računovodstvu i računskom planu
(“Narodne novine”, broj 27/05 i 127/07) i članka 28.
Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 27. sjednici, od 31. ožujka 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2007. godinu

Članak 1.
Ovom odlukom o raspodjeli rezultata za 2007.

godinu, u daljnjem tekstu, Odluka, iskazuje se razlika
između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i
odredba o raspodjeli viška prihoda poslovanja.

Članak 2.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 - Višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2007.
godine iznose:

9221-1 Višak prihoda poslovanja
1.701.598,17 kn

9222-2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
2.202.788.73 kn.

Članak 3.
Višak prihoda od poslovanja u iznosu od

1.701.598,17 kuna raspodjeljuje se za pokriće manjka
prihoda od nefinancijske imovine i u istom iznosu.

Članak 4.
Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesaniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA:   400-01/08-01/1
URBROJ: 2182/19-08-1
Bilice, 31. ožujka 2008.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

6
Na temelju članka 40. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 28. Statuta
Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 27. sjednici, od 31. ožujka 2008. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga za 2008. godinu

Članak 1.
U članku 1. Plana nabave roba, radova i usluga za

2008. godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/07), redni broj 8.1. mijenja se i glasi:

“8.1. Izrada projektne dokumentacije za građevinu
osnovne škole i športske dvorane u Bilicama

2.000.000,00"
U istom članku dodaje se novi redni broj 16. koji

glasi:
“16. Izrada geodetskih podloga    200.000,00”.

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova

i usluga za 2008. godinu stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

KLASA : 404-01/07-01/1
URBROJ: 2182/19-08-2
Bilice, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

7
Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 -Uredba, 70/97, 128/
99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/
04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici,
od 31. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za

2007. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice za 2007. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prilaže se
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj  zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA : 363-02/08-01/1
URBROJ:2182/19-08-2
Bilice, 31. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

8
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 109/95 -Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/
99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/
04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 27. sjednici,
od 31. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice za 2007. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2007. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prilaže se
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA : 363-02/08-01/2
URBROJ:2182/19-08-2
Bilice, 31. ožujka 2008.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

PREDSJEDNIK
      Ante Mikulandra, v. r.

____________________

VII.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE

4
Na temelju članka 124. i 128. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 29. Statuta
Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 13/01  i 04/06), Općinsko vijeće Općine
Ervenik, na 15. sjednici, od 20. ožujka  2008.  godine,
donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Proračuna Općine Ervenik za 2007. godinu

1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Ervenik za 2007. godinu, koje se prilaže ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 400-08/08-01/8
UR.BROJ: 2182/14-01-08-1
Knin, 20. ožujka  2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK

PREDSJEDNIK
Milorad Ilić, v.r.

____________________

VIII.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka  58. Zakona o ugostiteljskoj

djelatnosti (“Narodne novine”, broj138/06) i članka
30. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj  05/06 i 10/06), Općinsko vijeće
Općine Kijevo, na 25. sjednici, od 19. ožujka
2008.godine, donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području

Općine Kijevo

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom Općinsko vijeće  Općine Kijevo

propisuje:
- početak, završetak i raspored radnog vremena

ugostiteljskih objekata,
- tehničke i zdravstvene uvjete za pružanje

jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno,
- prostore na kojima se jednostavne ugostiteljske

usluge mogu pružati ambulantno,
- prostore na kojima se smiju pružati usluge u

pokretnom objektu,
- tehničke uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga

iz kioska, pod šatorom i na klupama i sl., te koja se
jela, pića i napici mogu služiti u takvim objektima.

I. RADNO VRIJEME

Članak 2.
Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima na

području Općine Kijevo utvrđuje se kao:
a) Zimsko radno vrijeme traje od 01. listopada do

30. travnja i
b) Ljetno radno vrijeme traje od  01. svibnja do 30.

rujna.

Članak 3.
Ugostiteljski objekti posluju u radnom vremenu kako

slijedi, ako ovom odlukom nije drugačije određeno i
to:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli” (hoteli,
hosteli, moteli, apartman hoteli, pansioni)

- u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, svakog dana
2. Ugostiteljski objekti iz skupine “Kampovi i druge

vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”
- u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, svakog radnog

dana,
3. Ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani”

(restorani, zdravljaci, gostionice, zalogajnice,
pečenjarnice, slastičarnice, bistroi, objekti bez
prehrane)

- u van sezonskom radnom vremenu od 06,00 do
24,00  sata, a petkom, subotom i nedjeljom na
ponedjeljak u vremenu od 06,00 do 01,00 sat.

- U sezonskom radnom vremenu od 06,00 do 02,00
sata.

4. Ugostiteljski objekti iz skupine “Barovi”, vrste:
4.1. kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma,

konoba rade:
- u van sezonskom radnom vremenu od 06,00 do

24,00 sata, a petkom, subotom i nedjeljom na
ponedjeljak u vremenu od 06,00 do 01,00 sat.
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- U sezonskom radnom vremenu od 06,00 do 02,00
sata.

4.2. noćni klub, noćni bar, disco-klub, disco-bar
- u van sezonskom radnom vremenu od 16,00 do

02,00 sata, a  petkom, subotom i nedjeljom na
ponedjeljak u vremenu do 04,00 sati.

- U sezonskom radnom vremenu od 20,00 do 04,00
sata,

5. Kantine i pripremnice obroka (catering)
- u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, svakog radnog

dana.

Članak 4.
Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta

na vidljivom mjestu na ulazu u ugostiteljski objekt.
Ako se zbog opravdanog razloga ne radi u

predviđenom radnom vremenu, vlasnik ugostiteljskog
objekta je o tome dužan izvijestiti nadležna tijela
državne uprave i obavijest istaknutu na vidno mjesto
na ulazu u ugostiteljski objekt.

Radno vrijeme na otvorenom prostoru uz
ugostiteljske objekte završava u radnom vremenu
ugostiteljskog objekta ali ne dulje od 23,00 sata, a
petkom i subotom kada je dozvoljen rad do 24,00 sata.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, za
ugostiteljske objekte koji se nalaze izvan naseljenog
područja i uz uvjet da nije u stambenom objektu, radno
vrijeme na otvorenom prostoru jednako je radnom
vremenu ugostiteljskog objekta.

Glazba na otvorenom je dopuštena do 23,00 sata,
a poslije nije dopušteno ni vanjsko ozvučenje.

Članak 5.
Ugostiteljski objekti za prehranu u sastavu hotela,

motela i drugih ugostiteljskih objekata za smještaj, rade
u vremenu što ga odredi vlasnik tih objekata ali ne
izvan okvira utvrđenog člankom 2. ove odluke.

Članak 6.
Ugostiteljski objekti skupine “restorani” a vrste

restoran i gostionica mogu poslovati do 06,00 sati ako
se u njima organiziraju svadbe, zabave i druge prigodne
proslave, uz uvjet da se ne narušava javni red i mir.

Vlasnici ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog
članka dužni su obavijestiti  Jedinstveni upravni odjel,
Državni inspektorat i Policijsku postaju Knin o
održavanju prethodno navedene svečanosti.

Članak 7.
Ugostiteljski objekti u sustavu autobusnog i

željezničkog kolodvora samostalno određuju radno
vrijeme u rasponu od 00,00 - 24,00 sata, koje mora biti
istaknuto na vidnom mjestu i tada ono postaje obvezno
za njih, s tim što mogu biti zatvoreni 2 sata dnevno
radi čišćenja.

Članak 8.
Ugostiteljski objekti, osim onih koji rade svakog

dana i neprekidno, mogu biti zatvoreni jedan dan u
tjednu, a obavijest o tome mora biti istaknuta na ulazu
u ugostiteljski objekt.

Članak 9.
Radno vrijeme pružanja ugostiteljskih usluga u

objektima u kojima se obavlja i neka druga djelatnost
(kulturna, obrazovna, športska i dr. djelatnost) određuje
vlasnik  ugostiteljskog objekta uz uvjet da radno vrijeme
ne može biti duže od jednog sata nakon završetka
radnog vremena osnovne djelatnosti.

Članak 10.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na dan uoči

blagdana u Republici Hrvatskoj kao i na sam dan Nove
godine produžava se do 06,00 sati slijedećeg dana,
osim dana 01. studenoga (Dan mrtvih) i Uskrsni
ponedjeljak.

Članak 11.
Poglavarstvo Općine Kijevo može na zahtjev

građana ili po službenoj dužnosti, odrediti drugačiji
raspored, početka i završetak radnog vremena za
pojedine ugostiteljske objekte, nego što je određeno
člankom 2. i 3. ove odluke ako se nalaze u krugu
stambene zone i ako učestalo dolazi do kršenja javnog
reda i mira u objektu ili u bližoj okolici.

Članak 12.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan

općine produžava se do 06,00 sati slijedećeg dana.
Općinsko poglavarstvo Općine Kijevo može

prigodom svečanosti koje organizira Općina ili ustanove
kojima je ona osnivač odrediti drugačije radno vrijeme
ugostiteljskih objekata od radnog vremena određenog
člankom 2. i 3. ove odluke.

Članak 13.
Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja

odrediti i drugačije radno vrijeme ugostiteljskog objekta
od vremena određenog ovom odlukom ako utvrdi da
su ispunjeni uvjeti:

- da se radi o opravdanom zahtjevu (organizacija
proslava, svadbi i slično),

- da ugostitelj ispunjava uvjete predviđene Zakonom
i ovom Odlukom,

- da se zahtjev podnese najkasnije 7 dana prije
predviđene proslave, svadbe i sl. i

- da se ne narušava javni red i mir
(izvijestiti inspekciju i Policijsku postaju).

II. PRUŽANJE JEDNOSTAVNIH
UGOSTITELJSKIH USLUGA AMBULANTNO
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Članak 14.
Ugostiteljske usluge mogu se pružati iz kioska

smještenog na prostoru sukladno Odluci o davanju u
zakup i na korištenje javne općinske površine i Planu
postavljanja kioska, pokretnih naprava.

Ugostitelj može pružati jednostavne ugostiteljske
usluge ambulantno (izvan poslovnih prostorija i
prostora ugostitelja).

Ambulantno se mogu usluživati jela u
konfekcioniranom stanju, bezalkoholna pića, napici i
sladoled u skladu sa  zahtjevima higijene.

Jelima u konfekcioniranom stanju, u smislu ove
odluke, smatraju se ugostiteljski proizvodi od originalno
proizvedenih, pakiranih i deklariranih namirnica koje
zahtijevaju samo brzu termičku pripremu (pečenje ili
kuhanje) bez prethodne kulinarske obrade ili pripreme
(hamburgeri, hrenovke, kobasice i sl.).

Članak 15.
Za pružanje jednostavnih usluga moraju biti ispunjeni

slijedeći tehnički i zdravstveni uvjeti:
- osiguran radni stol, odnosno pult od nehrđajućeg

materijala izdignut iznad zemlje najmanje jedan metar,
- hladnjak dovoljnog kapaciteta za namirnice koje

su kvarljive
- kruh i ostale namirnice, te pribor za rad i

usluživanje moraju biti stalno zaštićene od zagađivanja
- osiguran dovoljan broj posuda za smeće (na nožno

otvaranje poklopca)
- za usluživanje jela i pića osiguran pribor za

jednokratnu upotrebu
- treba osigurati dovoljnu količinu higijenski ispravne

vode
- poduzeti protupožarne mjere
- osiguran u neposrednoj blizini zahod s

umivaonikom
- prostor mora biti dovoljno osvijetljen
- odvodnja otpadnih voda mora biti osigurana na

higijenski način
- ako su postavljeni stolovi, klupe i stolice, one

moraju biti čiste, stabilne i glatkih površina
- ugostiteljske usluge se ne smiju pružati unutar

kioska i bez propisane suglasnosti.

Članak 16.
Jednostavne ugostiteljske usluge smiju se pružati

ambulantno na slijedećim prostorima:
- neposredno uz ugostiteljski objekt u kojem se

obavlja proizvodnja, odnosno promet pića i namirnica,
- na izletištima  i javnim ljetnim  kupalištima,
- na prostorima ili u prostorijama na kojim se

održavanju sajmovi, skupovi, svečanosti, priredbe,
športske manifestacije i sl., samo za vrijeme njihova
trajanja.

Općinsko poglavarstvo na zahtjev ugostitelja daje
suglasnost a može odrediti i druge prostore na kojima

se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge
ambulantno.

III. UGOSTITELJSKE USLUGE U
POKRETNOM OBJEKTU

Članak 17.
Pokretni objekt
Pojedine ugostiteljske usluge moru se pružati u

pokretnom objektu, a to je objekt koji se može
premještati s jednog mjesta na drugo, vlastitim
pogonom ili vučom.

Ugostiteljske usluge mogu se pružati u pokretnim
objektima na slijedećim prostorima;

- na izletištima i javnim ljetnim kupalištima,
- na prostorima na kojima se održavaju sajmovi,

skupovi, svečanosti, priredbe, športske manifestacije i
sl., samo za vrijeme njihova trajanja.

Općinsko poglavarstvo na zahtjev ugostitelja daje
suglasnost a može odrediti i druge prostore na kojima
se smiju pružati ugostiteljske usluge u pokretnim
objektima.

Članak 18.
Šator
Poseban vid pružanja ugostiteljskih usluga jest

pružanje usluga pod šatorom.
Za pružanje ugostiteljskih usluga pod šatorom

moraju biti ispunjeni slijedeći tehnički uvjeti:
- šator mora biti stabilan i prostran,
- u šatoru mora biti postavljen radni stol čija radna

površina mora biti izrađena od nehrđajućeg materijala
koji se lako čisti i  pere,

- prostor mora biti dovoljno osvijetljen,
- mora biti osiguran dovoljan broj posuda za

odlaganje smeća i otpadaka s poklopcem na otvaranje
nogom,

- pribor koji se koristi za jelo i piće mora biti
isključivo za jednokratnu upotrebu (kartonski ili plastični
tanjuri, plastične čaše i slično)

- u šatoru mora biti hladnjak dovoljnog kapaciteta
za meso i mesne prerađevine

- kruh i ostale namirnice, te pribor za rad i
usluživanje moraju stalno biti zaštićeni od zagađivanja,

- klupe, stolovi i stolice moraju biti stabilni, čisti i
glatkih površina,

- treba biti osiguran u neposrednoj blizini zahod s
umivaonikom,

- treba osigurati spremnik za vodu s dovoljnom
količinom higijenski ispravne vode,

- treba imati osiguran priključak na električnu
energiju.

Pod šatorom mogu se usluživati sve vrste pića i
napitaka, jela s roštilja, ražnja i kotla, jednostavna jela
(hrenovke, kobasice, kuhana jaja, sendvič i sl.), te
sladoled u originalnom pakovanju.
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Pružanje ugostiteljskih usluga pod šatorom
dozvoljeno je samo za vrijeme održavanja masovnih
kulturnih, vjerskih, športskih i drugih priredbi i
manifestacija.

Vrijeme i lokaciju na kojima se postavljaju šatori
određuje Općinsko poglavarstvo na zahtjev ugostitelja
ili organizatora manifestacije i daje suglasnost na
zahtjev ugostitelja ili organizatora manifestacije.

Članak 19.
Klupe
Za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama moraju

biti ispunjeni slijedeći tehnički uvjeti:
- površina klupe mora biti od materijala koji se lako

čisti i pere,
- moraju se osigurati radne površine te pribor za

sirovo meso i posebno kuhano, odnosno pečeno meso,
- mora se postaviti spremnik za vodu s pipcem

sadržaja najmanje 50 litara, stalno opskrbljen higijenski
ispravnom vodom,

- posuda za kuhanje kobasica mora biti od
nehrđajućeg materijala,

- kobasice se moraju peći na žaru ili uređaju za
pečenje,

- uz klupe mora biti postavljen dovoljan broj posuda
za otpatke s poklopcem za otvaranje nogom,

- meso i mesne prerađevine moraju se stalno držati
u prenosivim hladnjacima dovoljnog kapaciteta,

- kruh i ostale namirnice moraju biti stalno zaštićeni
od zagađivanja,

- mora se osigurati dovoljna količina pribora za jelo
i piće za jednokratnu upotrebu.

Na klupama se mogu usluživati pića, napici u
konfekcioniranom obliku, specijaliteti s ražnja, roštilja
i kotleti, jednostavna jela (hrenovke, kobasice, sendviči,
kuhana jaja i sl.) koji se moraju usluživati s priborom
za jelo za jednokratnu upotrebu.

Pružanje ugostiteljskih usluga na klupama
dozvoljeno je na prostorima na kojima se održavaju
sajmovi, skupovi, svečanosti, priredbe, športske
manifestacije i sl., samo za vrijeme njihova trajanja.

Općinsko poglavarstvo na zahtjev ugostitelja daje
suglasnost a može odrediti i druge prostore na kojima
se smiju pružati ugostiteljske usluge na klupama.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Nadzor nad primjenom ove odluke provode

gospodarski i drugi inspektori, komunalni redari Općine
Kijevo i drugi, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Kijevo (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/06).

KLASA: 335-02/08-01/25
UR.BROJ: 2182/15-01/08-10
U Kijevu, 19. ožujka  2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

PREDSJEDNIK
Mićo Jurić - Ćivro, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom

računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”,
broj 27/05) i članka 30 Statuta Općine Kijevo (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 05/06 i 10/
06), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 25.sjednici,
od  19. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2007. godinu

I.
Stanja utvrđena na računima podskupine 922-višak/

manjak prihoda poslovanja na dan 31. prosinca 2007.
godine iznose:

92211 Višak prihoda poslovanja 1.013.400,00
92222 Manjak prihoda od nefinancijske
           imovine  970.412,00
92223  Manjak primitaka od
              fin. imovine                                       29.072,00

II.
Višak prihoda poslovanja raspoređuje se za pokriće

manjka primitaka od nefinancijske imovine u iznosu
od 42.988,00 kuna.

      III.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 42.988,00

kuna raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od
financijske imovine u iznosu od 29.072,00, a višak
prihoda od 13.916,00 kuna prenosi se u slijedeću
godinu.

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
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Klasa: 400-05/08-01/25
Urbroj: 2182/15-01/08-04
Kijevo, 19. ožujka  2008.

OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Mićo Jurić - Ćivro, v. r.

____________________

3
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
05/061 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na
25. sjednici, od  19. ožujka 2008. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli novčanih sredstava Komunalnom
društvu “Kijevo” d.o.o za  izgradnju groblja

Članak 1.
Za izgradnju groblja dodjeljuju se novčana sredstva

- donacija Komunalnom društvu “Kijevo” d.o.o u
iznosu od 250.000,00 kn.

Članak 2.
U skladu s ovom odlukom sredstva će se doznačiti

Komunalnom društvu “Kijevo” d.o.o. koje je u
vlasništvu Općine Kijevo.

Članak 3.
Postupak oko izgradnje groblja povjerava se

Komunalnom društvu “Kijevo” d.o.o koje je obvezno
provesti javni natječaj u skladu s Zakonom o javnoj
nabavi.

O provedbi postupka oko izgradnje groblja
Komunalno društvo “Kijevo” d.o.o će izvijestiti
Općinsko vijeće.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se

u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 402-02/08-01/25
Ur.broj: 2182/15-01/08-07
Kijevo, 19. ožujka  2008.

OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Mićo Jurić - Ćivro, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 124. i 125. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 30. Statuta
Općine Kijevo (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 05/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine
Kijevo, na  25. sjednici, od 19. ožujka 2007 . godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Proračuna

Općine Kijevo za 2007. godinu

1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju proračuna
Općine Kijevo za 2007. godinu koje se  prilaže ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.

KLASA: 400-08/08-01/25
URBROJ: 2182/15-01/08-03
U Kijevu, 19.ožujka 2008.

OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Mićo Jurić - Ćivro, v. r.

____________________

5
Na temelju članka  21. Statuta Općine Kijevo

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
05/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 25.
sjednici, od  19. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izviješća o radu JVP Grada

Knina za 2007. godinu u dijelu koji se odnosi
na intervencije na području Općine Kijevo

1. Prihvaća se Izviješće o radu JVP Grada Knina
za 2007. godinu u dijelu koji se odnosi na intervencije
na području Općine Kijevo.

 2. Izviješće iz točke 1. ovog zaključka čini sastavni
dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 400-05/08-01/25
URBROJ: 2182/15-01/08-06
U Kijevu, 19. ožujka  2008.
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OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Mićo Jurić - Ćivro, v. r.

____________________

IX.
OPĆINA KISTANJE

OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih

manjina (“Narodne novine”, broj 155/02) i članka 27.
Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/01, 5/02, 4/03 i 9/05 i 3/06),
Općinsko vijeće Općine Kistanje, na l. sjednici, od 14.
ožujka 2008. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
o pravima srpske nacionalne manjine na

području Općine Kistanje

Članak l.
Pripadnicima nacionalnih manjina osigurat će se

sva prava utvrđena Ustavom Republike Hrvatske,
Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina,
Statutom i drugim općim i pojedinačnim aktima Općine
Kistanje.

Članak 2.
Na području Općine Kistanje slobodno je isticanje

zastave, simbola i drugih obilježja srpske nacionalne
manjine kao i njihovo korištenje u svečanim prilikama.

U službenoj upotrebi zastava, simbola i drugih
obilježja srpske nacionalne manjine, obvezno se uz njih
ističu zastava i simboli i druga službena obilježja
Republike Hrvatske.

U svečanim i drugim prilikama uz izvođenje himne
Republike Hrvatske, slobodno je izvođenje himne ili
svečane pjesme srpske nacionalne manjine.

Članak 3.
Na području Općine Kistanje pored hrvatskog

jezika i latiničnog pisma, u službenoj upotrebi je i srpski
jezik i ćirilično pismo. .

Pripadnicima srpske nacionalne manjine osigurava
se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti te
sloboda služenja svojim jezikom i pismom u javnoj i
privatnoj upotrebi, na cjelokupnom prostoru Općine
Kistanje.

Članak 4.
Na području Općine Kistanje, srpska nacionalna

manjina može slobodno posjedovati sredstva

informiranja, te organizirati izdavačku djelatnost na
vlastitom jeziku i pismu te mogu slobodno osnivati
kulturna i druga društva radi očuvanja nacionalnog i
kulturnog identiteta.

Članak 5.
Općina  Kistanje će sukladno svojim mogućnostima

financirati djelovanje udruga i drugih društava te
djelatnosti iz članka 4. ove odluke.

Članak 6.
Odgoj i obrazovanje pripadnika srpske nacionalne

manjine obavlja se u predškolskoj ustanovi i osnovnoj
školi, organizira se i provodi na srpskom jeziku i
ćiriličnom pismu u skladu sa zakonskim propisima, s
ciljem osiguranja zaštite i unapređenja povijesti, kulture
i tradicije srpske nacionalne manjine, ukoliko to žele.

Članak 7.
Sukladno udjelu srpske nacionalne manjine u

ukupnom stanovništvu Općine Kistanje, srpskoj
nacionalnoj manjim osigurat će se razmjerna
zastupljenost u upravnim tijelima Općine na način da
u popunjavanju radnih mjesta pod istini uvjetima
prednost imaju pripadnici srpske nacionalne manjine
do broja dok se ne osigura razmjerna zastupljenost.

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 021-05/08-01-08/1
URBROJ: 2182/16-01-08-01
Kistanje, 14. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r

____________________

2
Na temelju članka 27. Statuta Općine Kistanje

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 5/02, 4/03 i 9/05), Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 1. sjednici, od 14. ožujka 2007. godine,
donosi

     ODLUKU
o financiranju mjesečne karte za prijevoz

učenika srednjih škola

Članak 1.
Odobrava se financiranje pune cijene mjesečne
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karte za prijevoz učenika srednjih škola s područja
Općine Kistanje koji radi pohađanja redovne nastave
putuju u srednju školu u Knin, za relaciju Đevrske-
Knin-Đevrske , za drugo polugodište školske 2007/
2008.godine.

Članak 2.
Novčani iznos za podmirenje mjesečne karte za

prijevoz učenika srednjih škola bit će uplaćen
koncesionaru vozne linije navedene u članku 1. ove
odluke temeljem dostavljenog ovjerenog popisa učenika
srednjih škola za svaki mjesec posebno.

Članak 3.
Zadužuje se nadležni Jedinstveni upravni odjel za

provedbu ove odluke.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
župahije”.

KLASA: 402-07/08-01/5
URBROJ: 2182/16-01-08-1
Kistanje ,14.ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r

____________________

3
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi

(“Narodne novine”,broj 73/97, 27/01, 82/01, 103/03 i
44/06) i članka 27. Statuta Općine Kistanje (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/01,5/02,4/
03,9/05 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na
l.sjednici, od 14. ožujka 2007. godine, donosi

PROGRAM
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u

provedbi socijalnog programa Općine
Kistanje za 2008.godinu

Članak 1.
U Programu javnih potreba u provedbi socijalnog

programa Općine Kistanje za 2008.godinu, od
21.prosinca 2007.godine (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 18/07) u članku 3.točka 4.
mijenja se i glasi:

“4. Sufinanciranje troškova prijevoza putnika
učenika 2, 3. i 4. razreda srednjih škola s prebivalištem
na području Općine Kistanje u 2008.godini
114.000,00 kuna’’.

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a
primjenjuje se od 01.siječnja 2008.godine.

KLASA:550-01/08-01/1
URBROJ:2182/16-01-08-1
Kistanje, 14.ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r

____________________

X.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih

(“Narodne novine”, broj 23/07) i članka 27. Statuta
Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 21. sjednici, od 17. ožujka 2008.
godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se osnivanje Savjeta

mladih Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih), te uređuje broj i način izbora njegovih članova,
način utjecaja na rad predstavničkog tijela u postupku
donošenja odluka i drugih akata od neposrednog
interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja
te ostala pitanja od značaja za rad.

Članak 2.
Savjet mladih se osniva kao savjetodavno tijelo

Općinskog vijeća Općine Pirovac (u daljnjem tekstu:
Vijeće), u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život
Općine Pirovac.

II. BROJ I NAČIN IZBORA SAVJETA
MLADIH

Članak 3.
Savjet mladih ima 5 članova.
Za članove Savjeta mladih biraju se osobe s
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prebivalištem na području Općine Pirovac u dobi od
15 do 29 godina života.

Članak 4.
Vijeće javnim pozivom objavljenim u tisku pokreće

postupak izbora članova Savjeta mladih.
Kandidate za članove savjeta mladih predlažu

udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička
vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici
organiziranja mladih.

Članak 5.
Prijedlog kandidata podnosi se Odboru za izbor i

imenovanja Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Odbor) u roku od 15 dana od dana objave javnog
poziva.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata,
datum i mjesto rođenja te adresu prebivališta. Prijedlog
mora biti obrazložen i ovjeren od ovlaštene osobe
predlagatelja.

Od pravovremenih i potpunih prijedloga kandidata
Odbor utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete
za izbor u Savjet mladih i dostavlja ga Vijeću.

Vijeće će na prvoj narednoj sjednici tajnim
glasovanjem izvršiti izbor za članove Savjeta mladih
sukladno odredbama Poslovnika o radu.

Na glasačkom listiću su kandidati navedeni prema
abecednom redu prezimena, a glasuje se na način da
se zaokruži redni broj ispred prezimena i imena
kandidata, a za najviše 5 kandidata.

 Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati
koji su dobili najveći broj glasova. U slučaju da dva ili
više kandidata ostvare jednak broj glasova, postupak
izbor se ponavlja samo za te kandidate.

Članak 6.
Općinski načelnik Općine Pirovac dužan je u roku

od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih
sazvati i predsjedavati konstituirajućom sjednicom
Savjeta mladih do izbora predsjednika.

Predsjednik Savjeta mladih se bira tajnim
glasovanjem, putem glasačkog listića koji se sastavlja
redoslijedom kako su predloženi kandidati.

 Zamjenik predsjednika bira se na isti način kao i
predsjednik.

Za predsjednika je izabran onaj kandidat koji je dobio
najveći broj glasova. Ukoliko su dva kandidata dobila
isti broj glasova izbor se ponavlja na istoj sjednici, a
ako se ni nakon ponovljenog glasovanja ne izabere
predsjednik, sjednica se ponovo saziva za 15 dana.

III. NAČIN UTJECAJA NA RAD
PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Članak 7.
Savjet mladih u cilju unapređivanja položaja mladih

na području Općine Pirovac:

- predlaže Vijeću donošenje odluka, programa i
drugih akata,

- predlaže Vijeću raspravu o pojedinim pitanjima
od značenja za mlade,

- daje mišljenje Vijeću prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata, i

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka
i programa o skrbi za  mlade.

Članak 8.
Program rada Savjeta mladih odobrava Vijeće.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu

Vijeću, u tekućoj godini za proteklu godinu, pismenim
pozivom za dostavom izvješća od strane Vijeća.

IV. NAČIN FINANCIRANJA SAVJETA
MLADIH

Članak 9.
Općina Pirovac u svom proračunu osigurava

financijska sredstava za rad Savjeta mladih, ukoliko
se programom rada za provedbu planiranih aktivnosti
predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava.

Općina Pirovac osigurava i prostor za održavanje
sjednica Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj
rad.

Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za potrebe

Savjeta mladih obavljaju stručne službe Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Pirovac.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Poslovnikom o radu Savjeta mladih pobliže se

uređuje način rada te način izbora predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta mladih u skladu s
Zakonom i ovom odlukom.

Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 550-01/08-01/02
URBROJ: 2182/11-01-08-1
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________
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 2
Na temelju članka 251. Zakona o prostornom

uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
mišljenja Turističke zajednice Općine Pirovac (broj:
73/2007., od 30. studenoga 2007. godine) i članka 27.
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, od 17. ožujka
2008. godine, donosi

ODLUKU
o obustavi izvođenja građevinskih radova za

vrijeme turističke sezone

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se obustava izvođenja

građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na
području naselja Pirovac, izuzev predjela Slakovac i
Škriline.

Članak 2.
U smislu ove odluke turističkom sezonom se smatra

kalendarsko razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna.

II. IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.
Za vrijeme turističke sezone obustavlja se izvođenje

slijedećih građevinskih radova:
- pripremni zemljani radovi (priprema građevinskog

zemljišta i iskop rova za  temelje),
- betonski i armirano betonski radovi (izrada temelja

i ploča),
- zidarski radovi (zidanje nosivnih i pregradnih, te

ogradnih zidova),
- fasaderski radovi (izrada žbuke vanjskih površina

i završna obrada žbukama  u boji),
- tesarski radovi (priprema podloge krovišta),
- krovopokrivački radovi.

Članak 4.
Ukoliko se tijekom razdoblja za koje je propisana

ova odluka utvrdi da postoje opravdani razlozi za
izvođenjem pojedinih građevinskih radova navedenih
u članku 3. ove odluke, proizašlih utjecajem više sile
(elementarna nepogoda, neophodno saniranje objekta,
kašnjenje radova zbog nepovoljnih vremenskih prilika
i dr.), kao i slučaju kada se radovi izvode u općem
interesu, odobrit će se izvođenje radova temeljem
izdanog odobrenja.

Odobrenje za izvođenje radova u smislu stavka 1.
ovog članka izdaje u pisanom obliku tijelo općinske
uprave nadležno za komunalne poslove, nakon
utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu, sa definiranim

rokom izvođenja radova uz obvezu pridržavanja
propisa koji definiraju zaštitu od buke.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 5.
 Za radnje suprotne ovoj odluci, počinitelj prekršaja

će biti kažnjen novčanom kaznom, kako slijedi:
   - fizička osoba - novčanom kaznom u iznosu od

2.000,00 kuna,
   - fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu

samostalnu djelatnost -  novčanom kaznom u iznosu
od 5.000,00 kuna,

   - pravna osoba - novčanom kaznom u iznosu od
10.000,00 kuna.

Članak 6.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja

komunalno redarstvo Općine Pirovac.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti

Odluka o obustavi izvođenja građevinskih radova za
vrijeme turističke sezone (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 7/04).

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 360-01/08-01/01
URBROJ: 2182/11-01-08-1
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

3
Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27.
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, od 17. ožujka
2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom

doprinosu
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Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu (“Službeni

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/04), u
članku 10. iza riječi: “potpuno” dodaju se riječi: “ili
djelomično”.

 Iza alineje 4. briše se zarez i stavlja točka.
Alineja 5. briše se.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 363-05/08-01/04
URBROJ: 2182/11-01-08-1
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27.
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, od 17. ožujka
2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke

o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati  na temelju koncesije

Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu

obavljati na temelju koncesije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/04), u članku 2.
alineja 7. briše se.

Dosadašnje alineje 8. i 9. postaju alineje 7. i 8.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 363-02/08-01/02
URBROJ: 2182/11-01-08-1
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

5
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27.
Statuta Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, od 17. ožujka
2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke

o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati  na temelju ugovora o povjeravanju

poslova

Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu

obavljati na temelju ugovora o povjeravanju poslova
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/
04.), u članku 2. alineje 2., 3. i 5. brišu se.

Dosadašnje alineje 4. i 6. postaju alineje 2. i 3.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 363-02/08-01/03
URBROJ: 2182/11-01-08-1
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

6
Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 7/05 i 3/06) i članka 32. stavka 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, od
17. ožujka 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika

Mandatne komisije
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1. Elvis Meić-Sidić, razrješuje se dužnosti
predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća
Općine Pirovac, a umjesto njega bira se Tonči
Garofulić.

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

KLASA: 119-01/08-01/01
URBROJ: 2182/11-01-08-1
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

7
Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01, 7/05 i 3/06) i članka 32. stavka 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Pirovac (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, od
17. ožujka 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i izboru člana Odbora za statut,

poslovnik i propise

1. Elvis Meić-Sidić, razrješuje se dužnosti člana
Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća
Općine Pirovac, a umjesto njega bira se Zvonko
Troskot.

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

KLASA: 119-01/08-01/02
URBROJ: 2182/11-01-08-1
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

8
Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 7/05 i 3/06) i Izvješća Mandatne komisije o
prestanku mandata vijećnika i nemogućnosti obavljanja

dužnosti zamjenika vijećnika (KLASA: 013-05/08-01/
02, URBROJ: 2182/11-01-08-1, od 17. ožujka 2008.
godine), a u svezi s člankom 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 44/
05 - pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 21. sjednici, od 17. ožujka 2008. godine,
donosi

RJEŠENJE
o prestanku mandata vijećnika i

nemogućnosti obavljanja dužnosti zamjenika
vijećnika

1. Umjesto izabranog vijećnika Općinskog vijeća
Općine Pirovac Elvisa Meića-Sidića, kojem je zbog
podnošenja ostavke prestao mandat, dužnost vijećnika
do daljnjega neće obavljati zamjenik vijećnika zbog
aktiviranih svih preostalih 12 mandata izabranih članova
s dotične kandidacijske liste.

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

KLASA: 013-05/08-01/02
URBROJ: 2182/11-01-08-2
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

9
Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01, 7/05 i 3/06), a u svezi s člankom 28. stavka 4.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/
04), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici,
od 17. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine

Pirovac za 2007. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Općinskog poglavarstva
Općine Pirovac o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2007.
godinu, koje čini sastavni dio ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
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KLASA: 363-05/08-01/02
URBROJ: 2182/11-01-08-2
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

10
Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 7/05 i 3/06), a u svezi s člankom 30. stavka 5.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/
04), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici,
od 17. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Pirovac za 2007. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Općinskog poglavarstva
Općine Pirovac o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za
2007. godinu, koje čini sastavni dio ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 363-05/08-01/03
URBROJ: 2182/11-01-08-2
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

11
Na temelju članka 47. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 27. Statuta
Općine Pirovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01, 7/05 i 3/06), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 21. sjednici, od 17. ožujka 2008.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za razdoblje od VII.- XII.

mjeseca 2007. godine

1. Prihvaća se Izvješće Općinskog poglavarstva
Općine Pirovac o korištenju sredstava proračunske
zalihe Proračuna Općine Pirovac za razdoblje od VII.
do XII. mjeseca 2007. godine, koje čini sastavni dio
ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

KLASA: 402-10/08-01/02
URBROJ: 2182/11-01-08-2
Pirovac, 17. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJENIK
Mihovil Čubrić, v. r.

____________________

XI.
OPĆINA PRIMOŠTEN

1. OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 30. i 31.  Zakona o proračunu

(«Narodne  novine»,  broj  96/03), članka  55. Zakona
o financiranju jedinice lokalne i područne ( regionalne)
samouprave ( «Narodne novine», broj 117/93, 63/97,
33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i  150/02) i članka
27. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije»,  broj 19/01, 15/05 i 5/
06), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 21. sjednici,
od 14. ožujka 2008. godine, donosi

IZMJENE  I  DOPUNE PRORAČUNA
Općine Primošten za 2008. godinu

OPĆI  DIO
Članak 1.

A.  RAČUN  PRIHODA I  RASHODA
2008.   +/-  2008.

1. Prihodi  poslovanja
16.772.050 3.273.551   20.045.601

2. Prihodi
    od  nefinanc.Imovine

250.000  3.250.000   3.500.000
3. Rasodi  poslovanja

10.027.050 3.288.000 13.315.050
4. Rashodi  za  nabavu
    Nefinanc.  imovine

 27.045.000 2.050.000 24.995.000
5.  Preneseni  višak

3.000.000  -  485.551  2.514.449
RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK

– 17.050.000  4.800.000 -12.250.000
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B.   RAČUN   ZADUŽIVANJA
2008. +/-  2008.

1.  Primici   od   financ.
    imovine   i  zaduživanja

17.050.000 4.800.000  12.250.000
2.   Izdaci   za   financ.
     imovinu  i  otplata zajmova

0 0 0
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK

+17.050.000  -4.800.000 12.250.000

Članak 2.
Prihodi i primitci, rashodi i izdaci po ekonomskoj

klasifikaciji utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka za   2008.godinu kako slijedi u
Općem dijelu Proračuna.

Članak 3.
Ovaj Proračun primjenjivat će se od 1. siječnja

2008. godine, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije”.

Klasa: 400-04/08-01/21
Urbroj:2182/02-01-08-26
U Primoštenu,  14.  ožujka 2008.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINA PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2008. GODINU

 A. PRIHODI

Konto Naziv  računa Proračun 2008.  Izmjene i dopune Proračun 2008.
rač.plana
6 Prihodi poslovanja  16,772.050 + 3,273.551 20,045.601
61 Porez i prirez na dohodak 9,220.000 + 72.551 9,292.551
611 Porez i prirez na dohodak 4,160.000 + 72.551 4,232.551
6111 Porez i prirez na dohodak 3,460.000 3,460.000
61111 Porez i prirez od nesamostal.rada 3,460.000 3,460.000
6112 Porez i prirez od samostal.djelatnosti 250.000 250.000
61121 Porez i prirez od obrta 150.000 150.000
61123 Porez i prirez od povrem.samostal.djel. 100.000 100.000
6113 Porez i prirez od imovine 420.000 + 12.551 432.551
61131 Porez i prirez od imovine i imov.prava 60.000 60.000
61132 Porez i prirez od iznajmljivanja 360.000 + 12.551 372.551
6114 Porez i prirez od kapitala 20.000 20.000
61141 Porez i prirez od kapitala (dividende i sl.) 20.000 20.000
6115 Porez i prirez po godišnjoj prijavi 0 + 60.000 60.000
61151 Porez i prirez po godišnjoj prijavi 0 + 60.000 60.000
6116 Porez i prirez utvrđen nadzorom 10.000 10.000
61161 Porez i prirez na doh.utvrđen nadzorom 10.000 10.000
613 Porezi na imovinu  4,600.000 4,600.000
6131 Stalni porezi na imovinu 600.000 600.000
61314 Porez na kuće za odmor 600.000 600.000
6134 Povremeni porezi na imovinu 4,000.000 4,000.000
61341 Porez na promet nekretninama 4,000.000 4,000.000
614 Porezi na robu i usluge         460.000 460.000
6142 Porez na promet 300.000 300.000
61424 Porez na potrošnju alk.i bezalk.pića 300.000 300.000
6145 Porez na korišt.dobara i izvođ.aktivnosti 160.000 160.000
61453 Porez na tvrtku 150.000 150.000
61454 Porez na reklame 10.000 10.000
63 Pomoći od subjekata unutar opće države        812.000 + 63.000 875.000
633 Pomoći iz proračuna  312.000 + 63.000 375.000
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 62.000 + 63.000 125.000
63312 Tekuće pomoći iz župan.proračuna 62.000 + 63.000 125.000
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 250.000 250.000
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63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 250.000 250.000
634 Pomoći od ostalih subjekata        500.000 500.000
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata 500.000 500.000
63423 Kapitalne pomoći od izvanprorač.fondova 500.000 500.000
64 Prihodi od imovine  2,581.000 + 1,352.000 3,933.000
641 Prihodi od financijske imovine  186.000 + 152.000 338.000
6411 Kamate na dane zajmove                                  1.000  + 2.000   3.000
64117 Kamate na dane zajmove 1.000 + 2.000 3.000
6413 Kamate na depozite a vista  i oroč.sred. 165.000 165.000
64131 Kamate na oročena sredstva 150.000 150.000
64132 Kamate na depozite a vista 15.000 15.000
6414 Prihodi od zateznih kamata 20.000 + 150.000 170.000
64143 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20.000 + 150.000 170.000
642 Prihodi od nefinancijske imovine         2,395.000 + 1,200.000 3,595.000
6421 Naknade za koncesije 1,020.000 1,020.000
64214 Naknada za konces.na pomor.dobru 200.000 200.000
64217 Naknada za uporabu pomorskog dobra 800.000 800.000
64219 Naknada za ostale koncesije 20.000 20.000
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljiv.imovine 1,300.000 + 1,200.000 2,500.000
64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajm.imovine 1,300.000 + 1,200.000 2,500.000
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine  75.000 75.000
64231 Naknada za eksploataciju mineral.sirov. 5.000 5.000
64236 Spomenička renta 70.000 70.000
65 Prihodi od adminis.pristojbi i poseb.prop.  4,139.050 + 1,706.000 5,845.050
651 Administrativne pristojbe    665.000 665.000
6512 Općinske pristojbe i naknade 40.000 40.000
65129 Ostale naknade utvrđene opć.odlukom 40.000 40.000
6513 Ostale upravne pristojbe 25.000 25.000
65139 Prihodi od prodaje državnih biljega 25.000 25.000
6514 Ostale pristojbe 600.000 600.000
65141 Boravišna pristojba 600.000 600.000
652 Prihodi po posebnim propisima    3,474.050 + 1,706.000 5,180.050
6523 Komunalni doprinosi, naknade i dr. 3,300.000 + 1,700.000 5,000.000
65231 Komunalni doprinosi 1.000.000 + 1,700.000 2,700.000
65232 Komunalne naknade 2,300.000 2,300.000
6524 Doprinosi za šume 50 50
65241 Doprinosi za šume 50 50
6526 Ostali nespomenuti prihodi 174.000 + 6.000 180.000
65264 Sufinanciranje cijene usl.,particip.i sl. 100.000 100.000
65266 Prihodi na temelju refundac.rashoda 24.000 + 6.000 30.000
65269 Ostali nespomenuti prihodi 50.000 50.000
66 Ostali prihodi          20.000 + 80.000 100.000
663 Donacije          20.000 + 80.000 100.000
6631 Tekuće donacije 20.000 + 80.000 100.000
7 Prihodi od prodaje nefinanc.imovine        250.000 + 3,250.000 3,500.000
71 Prihodi od prodaje neproizv.imovine        250.000 + 3,250.000 3,500.000
711 Prihodi od prodaje prirod.bogat. 250.000 + 3,250.000 3,500.000
7111 Zemljište 250.000 + 3,250.000 3,500.000
71119 Ostala zemljišta 250.000 + 3,250.000 3,500.000
8 Primici od financ.imovine i zaduživanja    17,050.000 - 4,800.000 12,250.000
81 Povrat danih zajmova 6,050.000 - 4,800.000 1,250.000
813 Povrat danih zajmova bankama 6,000.000 - 4,800.000 1,200.000
8131 Povrat danih zajmova bankama 6,000.000 - 4,800.000 1,200.000
81311 Povrat danih zajmova bankama-oroč. 6,000.000 - 4,800.000 1,200.000
816 Povrat danih zajmova trg.društ.,obrtn. 50.000 50.000
8161 Povrat danih zajmova trg.društv.,obrt. 50.000 50.000
81611 Povrat danih zajmova 50.000 50.000
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84 Primici od zaduživanja 11,000.000 11,000.000
844 Primljen zajam od banke     11,000.000 11,000.000
8441  Primljen zajam od banke        11,000.000 11,000.000
84412 Primljen zajam od banke - dugoročni 11,000.000 11,000.000
922 Prijenos viška prih.poslovanja 3,000.000 - 485.551 2,514.449

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 37,072.050 1,238.000 38,310.050

B. RASHODI I IZDACI

3 Rashodi poslovanja 10,027.050 + 3,288.000 13,315.050
31 Rashodi za zaposlene  1,807.100 + 28.000 1,835.100
311 Plaće      1,465.936 1,465.936
3111 Plaće za redovan rad 1,465.936 1,465.936
31111 Plaće za zaposlene 1,465.936 1,465.936
312 Ostali rashodi za zaposlene  89.000 + 28.000 117.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene 89.000 + 28.000 117.000
31213 Darovi 7.000 7.000
31219 Ostali rashodi za zaposlene 82.000 + 28.000 110.000
313 Doprinosi na plaće          252.164 252.164
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  227.199 227.199
31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 227.199 227.199
3133 Doprinos za zapošljavanje           24.965 24.965
31331 Doprinos za zapošljavanje 24.965 24.965
32 Materijalni rashodi  3,778.950 + 700.000 4,478.000
321 Naknade troškova zaposlenima            85.000 85.000
3211 Službena putovanja    25.000 25.000
32111 Dnevnice za službena putovanja 3.000 3.000
32113 Smještaj na službenim putovanjima 2.000 2.000
32115 Prijevoz na službenim putovanjima 20.000 20.000
3212 Naknada za prijevoz na i sa posla           50.000 50.000
32121 Naknada za prijevoz na i sa posla 50.000 50.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika               10.000 10.000
32131 Seminari, savjetovanja       10.000 10.000
322 Rashodi za materijal i energiju  760.500 760.500
3221 Uredski i ostali materijalni rashodi             108.500 108.500
32211 Uredski materijal 88.500 88.500
32212 Stručna i dr. literatura 15.000 15.000
32214 Materijal i sredstva za čišćenje 2.000 2.000
32216 Materijal za higijenske potrebe 3.000 3.000
3223 Energija           625.000 625.000
32231 Električna energija 585.000 585.000
32234 Motorni benzin 40.000 40.000
3225 Sitni inventar, auto gume             27.000 27.000
32251 Sitni inventar 27.000 27.000
323 Rashodi za usluge  2,471.700 + 700.000 3,171.700
3231 Usluge pošte, telefona, prijevoza          123.000 123.000
32311 Usluge telefona, telefaksa 53.000 53.000
32313 Poštarina 40.000 40.000
32319 Ost.usluge za komunikaciju i prijevoz 30.000 30.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1,222.950 1,222.950
32321 Usl.tek.i invest.održavanja građ.objekata 680.950 680.950
32322 Usl.tek.i invest.održavanja postroj.i opreme 40.000 40.000
32323 Usl.tek.i invest.održavanja prijevoz.sred. 22.000 22.000
32329 Ostale usl.tek. i investic.održavanja 480.000 480.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja           100.000 + 200.000 300.000
32334 Promidžbeni matrijali 0 + 200.000 200.000
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 100.000 100.000
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3234 Komunalne usluge          300.000 + 500.000 800.000
32341 Opskrba vodom 100.000 100.000
32343 Deratizacija i dezinsekcija 95.000 95.000
32349 Ostale komunalne usluge 105.000 + 500.000 605.000
3235 Najamnine i zakupnine            6.750 6.750
32351 Najamnine i zakupnine 6.750 6.750
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge          110.000 110.000
32369 Ostale zdrav.i veterinar.usluge 110.000 110.000
3237 Intelektualne i osobne usluge          435.000 435.000
32371 Autorski honorari 40.000 40.000
32372 Ugovori o djelu 20.000 20.000
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 40.000 40.000
32375 Geodetsko-katastarske usluge 200.000 200.000
32374 Usluge vještačenja. 5.000 5.000
32379 Ostale intelektualne usluge 130.000 130.000
3238 Računalne usluge            23.000 23.000
32381 Usluge ažuriranja računalne baze 23.000 23.000
3239 Ostale usluge          151.000 151.000
32391 Grafičke, tiskarske usl.,usluge kopiranja 120.000 120.000
32394 Usluge pri registraciji prijevoz.sredstava 5.000 5.000
32399 Ostale nespomenute usluge 26.000 26.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          461.750 461.750
3291 Naknade za rad pred.i izvrš.tijela, povjeren.   80.000 80.000
32912 Naknade članovima povjerenstava 80.000 80.000
3292 Premije osiguranja            12.750 12.750
32921 Premije osiguranja prijevoz. sredstava 12.750 12.750
3293 Reprezentacija            200.000 200.000
32931 Reprezentacija 200.000 200.000
3294 Članarine           10.000 10.000
32941 Tuzemne članarine 10.000 10.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           159.000 159.000
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 159.000 159.000
34 Financijski rashodi         521.000 + 500.000 1,021.000
342 Kamate za primljeni zajam  397.000 397.000
3423 Kamate za primljeni zajam od banaka  397.000 397.000
34231 Kamate za primljen zajam od banke 397.000 397.000
343 Ostali financijski rashodi         124.000 + 500.000 624.000
3431 Bankarske i usluge platnog prometa           22.000 22.000
34311 Usluge banaka 1.000 1.000
34312 Usluge platnog prometa 21.000 21.000
3433 Zatezne kamate             2.000 2.000
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 2.000 2.000
3434 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           100.000 + 500.000 600.000
34349 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 + 500.000 600.000
36 Pomoći            200.000 200.000
363 Pomoći unutar opće države 200.000 200.000
3631 Tekuće pomoći 200.000 200.000
36311 Tekuće pomoći 200.000 200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima           305.000 + 60.000 365.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 305.000 + 60.000 365.000
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 305.000 + 60.000 365.000
37212 Pomoći obiteljima i kućanstvima 185.000 185.000
37215 Stipendije i školarine 120.000 120.000
37217 Naknade za novorođenčad 0 + 60.000 60.000
38 Ostali rashodi 3,415.000 + 2,000.000 5,415.000
381 Tekuće donacije       1,415.000 1,415.000
3811 Tekuće donacije u novcu 1415.000 1,415.000
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38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000 10.000
38114 Tekuće donac. Polit.strankama i udrug.građ. 200.000 200.000
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 160.000 160.000
38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 15.000 15.000
38119 Ostale tekuće donacije 1,030.000 1,030.000
386 Kapitalne pomoći 2,000.000 + 2,000.000 4,000.000
3862 Kapitalne pomoći trgov.društvima 2,000.000 + 2,000.000 4,000.000
38622 Kapitalne pomoći trgov.društvima 2,000.000 + 2,000.000 4,000.000
4 Rashodi za nabavu nefinanc.imovine 27,045.000 - 2,050.000 24,995.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine   500.000 500.000
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 500.000 500.000
4111 Zemljište 500.000 500.000
41119 Ostala zemljišta 500.000 500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine 17,745.000 + 750.000 18,495.000
421 Građevinski objekti 17,000.000 + 350.000 17,350.000
4212 Ostale zgrade 11,000.000 11,000.000
42129 Ostale zgrade 11,000.000 11,000.000
4213 Ceste, željez.i ostali građev.objekti 3,500.000 3,500.000
42131 Poljski i protupož.putovi 2,500.000 2,500.000
42131 Šetnica 1,000.000 1,000.000
4214 Ostali građevinski objekti  2,500.000 + 350.000 2,850.000
42144 Energetski i komunikac.vodovi 300.000 300.000
42145 Sportski i rekreacioni objekti 2,000.000 2,000.000
42146 Spomenici        200.000 - 200.000 0
42149 Javni WC 0 + 550.000 550.000
422 Postrojenja i oprema 175.000 175.000
4221 Uredska oprema i namještaj 175.000 175.000
42211 Računala i računalna oprema     75.000 75.000
42219 Ostala uredska oprema       100.000 100.000
424 Knjige, umjetnička djela i ost.            70.000 70.000
4241 Knjige u knjižnicama 70.000 70.000
42411 Knjige u knjižnicama 70.000 70.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina  500.000 + 400.000 900.000
4264 Ostala nemater.proizved.imovina 500.000 + 400.000 900.000
42641 Ostala nemater.imovina –katastar

vodova, projekt Sv.Jurja 500.000 + 400.000 900.000
45 Rashodi za dodat.ulaganja u nefin.imovini     8,800.000 - 2,800.000 6.000.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objek. 2,000.000 2,000.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objek. 2,000.000 2,000.000
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objek.- 2,000.000 2,000.000

javno prometne površine    500.000
poljski i protupožarni putevi   800.000
javna rasvjeta    700.000

454 Dod.ulaganja na ostaloj nefin.imovini 6,800.000 - 2,800.000 4,000.000
4541 Dod.ulaganja na ostaloj nefin.imovini 6,800.000 - 2,800.000 4,000.000
45411 Dod.ulaganja na ostaloj nefin.imoviniul. 6,800.000 - 2,800.000 4,000.000

 Sv.Josipa  4,000.000
5 Izdaci za financij.imovinu i otplatu zajma   0 0
54 Izdaci za otplatu glavnice zajma     0 0
544 Otplata glavnice zajma – banka  0 0
5441 Otplata glavnice zajma – banka    0 0
54412 Otplata glavnice zajma – banka, dugoroč. 0 0

UKUPNO 3, 4 i 5 37,072.050 + 1,238.000 38,310.050

____________________
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2
Na    temelju  članka 11. Odluke o davanju na

korištenje javnih površina ( “ Službeni vjesnik Šibensko
- kninske županije“,  broj   6/00 ) i članka 27.   Statuta
Općine Primošten (“Službeni vjesnik  Šibensko-kninske
županije”, broj 19/01, 15/05 i 5/06 ), Općinsko vijeće
Općine Primošten,  na  21.  sjednici,  od  14.  ožujka
2008.  godine, donosi

ODLUKA
o naknadama za korištenje

javnih površina

Članak 1.
Ovom  odlukom    utvrđuje  se   visina,  način

obračunavanja   naknada za  korištenje  javne  površine
od  strane   fizičke   i pravne  osobe  u   svrhu obavljanja
ugostiteljske   djelatnosti,  prvenstveno   radi
postavljanja  privremenih   objekata  i  za  druge
privremene   svrhe, ali i  za  izgradnju,  postavljanje  i
održavanje   energetskih  i  telekomunikacijskih
podzemnih  instalacija ,  te  utvrđivanja naknade  za
korištenje  javne  površine.

Članak  2.
Pod   javnom  površinom   u   smislu  ove      odluke

smatraju  se     trgovi,  ulice,   ceste,  trotoari,  obala,
šetnica,    javne  zelene  površine,    kao ostale  uređene
i  neuređene  javne  površine koje  su  vlasništvu
Općine i  koje  je  moguće   koristiti   da  ne  dolazi   u
pitanje  njihova   osnovna   djelatnost.

Članak  3.
Javne  površine  daje    na korištenje   ili u   zakup

Općinsko  poglavarstvo   u  skladu  s Odlukom     o
davanju     na  korištenje javne  površine  ,  a na
zahtjev   fizičke   i  pravne  osobe  putem  javnog
natječaja ili  temeljem  zahtjeva  Općinskom
poglavarstvu    za  slučaj:   specifičnih   situacija
(promocije,  prezentacije  i  sl.).

Članak  4.
Za  izgradnju,  polaganje    i  održavanje

energetskih, , telekomunikacijskih   i  drugih  instalacija
koje investitor  ili    vlasnik  nije  Općina    ili polaganje
energetskih, , telekomunikacijskih   i  drugih   vodova
kroz izgrađenu  infrastrukturu   u  vlasništvu  Općine
Primošten    utvrđuje  se pravom    služnosti.

Članak  5.
Za  korištenjejavne  površine    plaća  se naknada

Općini.

Članak 6.
 Obračun   naknade      za  korištenje   štekata

vrši   se   mjesečno,   a  plaća   s   po    1m2  za:

a)  predsezonu   (razdoblje   od    1.   travnja   do
31.   svibnja)  u   iznosu   od   24,00 kune,

b)   sezonu   (razdoblje   od  1. lipnja   do   31.
kolovoza)   u  iznosu  od  78,00 kuna,

c)  podsezonu   ( razdoblje   od    1.   rujna   do 30.
rujna) u iznosu  od   24,00   kune,

d)  ostalo  razdoblje     tijekom   cijele   godine ( od
1.   listopada  do   31.  ožujka)  u  iznosu  od  12,00
kuna.

Članak 7.
Korisnik javne  površine  dužan  je  naknadu

plaćati  prema  odredbama  ugovora koji  u   tu   svrhu
sklapa  s  Općinom   Primošten.

Članak 8.
Naknada    za  postavljanje     kioska  po   1m2

zauzete  javne  površine  iznosi   100,00  kuna.

Članak  9.
Početna naknada  za postavljanje  štandova  na

javnim  površinama    iznosi za:

I štand  za  prodaju školjki i  nakita
6.050,00  kn

II štand  za prodaju robe  široke potrošnje
(osim  prehrambenih ) 24.200,00  kn

III aparat  za  kokice 6.050,00  kn
IV     aparat  za  kukuruz 4.538,00  kn
V      aparat  za  sladoled, škrinja  za  sladoled ,

šećernu  vunu 3.025,00  kn
VI     aparat  za  palaćinke 6.050,00  kn
VII    vrtuljak  za  razglednice 2.310,00  kn
VIII   štand  za  prodaju   suvenira
          i  eteričnih  ulja 6.050,00  kn
IX      štand  za  oglašavanje  izleta 1.650,00  kn
X       štand  za  prodaju  knjiga 4.125,00  kn
XI      štand   za  tisak  i  prodaju  majica

6.900,00 kn
XII     mjesto  za  izradu    portreta 2.420,00  kn
XIII   štand  -  pano za  prodaju

slika 6.050,00  kn
XIV   mjesto  za  graviranje  i  tetovažu

6.050,00  kn
XV    štand  za  prodaju   ručnih  radova

3.025,00  kn.

Članak  10.
Zahtjev za  korištenje  javne  površine,   za

navedenu  namjenu   iz  članka   9. ove  odluke,   podnosi
se  pismeno,    poštom  ili  osobno,     u  roku od  15
dana koliko  traje  predmetni natječaj objavljen  na
oglasnoj  ploči  Općine  i  web  stranici
(www.Primosten.hr).
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Odabrani   ponuditelj      treba   prije  sklapanja
predmetnog   ugovora   uplatiti     iznos     na  koji  glasi
prihvaćena    ponuda.

Članak 11.
Za  pravo   služnosti  javnim općinskim  površinama

prilikom   gradnje i  polaganja    elektroenergetskih ,
telekomunikacijskih i  drugih  instalacija,  plaća   se
jednokratna    naknada  za  umanjenu    vrijednost
nekretnine     po   jednom  dužnom   metru  kanala ,
temeljem  procjene  ovlaštene  osobe  o  trošku
investitora.

Članak  12.
Za  polaganje energetskih,  telekomunikacijskih i

drugih  instalacija kroz izgrađenu   infrastrukturu  u
vlasništvu Općine    na  ime  prava   služnosti    plaća
se  jednokratna  naknada   u iznosu  od   50,00  kuna
po  metru  dužnom  za   svaku  pojedinačnu     instalaciju,
te  stalna   godišnja  naknada   za   pravo   služnosti
od  10,00 kuna   po  metru  dužnom   pojedinačne
instalacije.

Članak  13.
Ambulantna  prodaja    na  javnim   površinama

naplaćivat  će  se za  ostatak    godine    (od   1.
listopada   do   1.   svibnja)  za  kamione     u  iznosu
od  100,00  kuna,   za kombije  50,00 kuna  .

Ambulantna  prodaja  zabranjena je   u
vremenskom  trajanju  od    1.  svibnja  do 1. listopada
u  mjestu  Primošten.  Naplatu    ambulantne   prodaje
vrši   Općina  Primošten.

Članak  14.
Naknada  za korištenje   javne   površine    u   svrhu

prekopavanja   i  odlaganja      građevinskog  materijala,
održavanja  i  drugih  građevinskih    i  sličnih  radova
te  za postavljanje  skele,  naplaćivat  će  se   2,00
kune  po   1m2   zauzete   površine.

Članak  15.
Svako   korištenje  javne  površine  mora  biti

odobreno od   strane  Jedinstvenog  upravnog   odjela
Općine  Primošten.  Kontrolu  korištenja  javne
površine  obavlja   komunalni   redar.

Članak 16.
Stupanjem  na  snagu   ove   odluke    prestaje

važiti  Odluka  o   naknadama  za  korištenje  javnih
površina    ( “Službeni  vjesnik   Šibensko-kninske
županije”,  broj 8/05  i 4/07 ).

Članak  17.
Ova  odluka  stupa   na  snagu  danom   donošenja,

a  bit   će  objavljena    u  “Službenom   vjesniku
Šibensko  kninske  županije”.

Klasa:  363-01/08-01/21
Ur.broj:  2182/02-01-08-3
Primošten, 14. ožujka  2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

3
Na temelju članka 27. Statuta Općine Primošten

(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj
19/01, 15/05 i 5/06 ) i članka 5. Odluke o auto-taksi
prijevozu, Općinsko  vijeće  Općine Primošten,  na
21.  sjednici, od  14. ožujka  2008. godine,  donosi

O D L U K U
 o broju koncesija za auto-taxi prijevoz na

području Općine Primošten

1.   Općinsko vijeće utvrđuje za 2008. godinu  3
(tri) koncesije  za auto-taksi prijevoz. Početna naknada
za jednu koncesiju iznosi  3.000,00  kuna.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko - kninske
županije“.

Klasa: 340-09/08-01/21
Ur.broj: 2182/02-01-08-18
Primošten,  14.  ožujka   2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom

računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”,
broj 27/05 ) i članka 27. Statuta Općine Primbšten
(“Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije”, broj
19/01, 15/05 i 5/06 ), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 21. sjednici, 14. ožujka 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2007. godinu

I.
Utvrđuje se da je ostvaren višak prihoda poslovanja

u iznosu 11.667.367,72 kune, manjak prihoda od
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nefinancijske imovine u iznosu od 7.181.746,93 kune.
Višak primitaka od financijske imovine utvrđen je

u iznosu 737.258,34 kune. Manjak primitaka od
financijske imovine iz 2006. godine iznosi 2.708.430,35
kuna.

II.
Viškom primitaka od financijske imovine   u iznosu,

od 737.258,34 kune pokriva se  dio manjka primitaka
od nefinancijske imovine iz 2006. godine.

Viškom prihoda poslpvanja u iznosu 1.971.172.01
kuna pokriva se manjak primitaka od nefinancijske
imovine iz 2006. godine. Iznosom od 7.181.746,93
kune pokriva se manjak prihoda od nefinancijske
imovine ostvaren u 2007. godini.

III.
Višak  prihoda   poslovanja  u iznosu 2.514.448,78

kuna i   prenosi   se u  2008. godinu za nabavu
nefinaiicijske imovine.

IV.
Ova odluka i stupa  na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko kninske županije”.

Klasa: 400-05/08-01/21
Ur.broj: 2182/02-01-08-24
Primošten, 14. ožujka 2007.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

5
Na temelju članka 90. stavka 2. i članka 96.

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05), članka
12. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko -
kninske županije“,  broj 3/02 ) i članka 27. Statuta
Općine Primošten (“Službeni vjesnik  Šibensko -
kninske  županije“,  broj 19/01,15/05 i 5/06 ), Općinsko
vijeće  Općine Primošten, na  21. sjednici, od  14.
ožujka  2008. godine, donosi

ODLUKA
 o plaćama dužnosnika, službenika i
namještenika  Općine  Primošten

I.  TEMELJNE   ODREDBE

Članak  1.
Ovom   odlukom  određuju   se     plaće   dužnosnika,

službenika  i  namještenika  Općine  primošten   koja
proizlaze   iz   radnog   odnosa.

Članak  2.
 Plaće   dužnosnika,   službenika  i   namještenika

te  naknade    troškova      izabranim   osobama  koje
dužnost     obavljaju   počasno  utvrđuju    se  način  da
se  osnovica   za  obračun   plaće,  odnosno   naknade,
množi   sa  pripadajućim  koeficijentom.

Osnovica      za obračun   plaće,   odnosno  naknade,
sukladno   stavku   1.    ovog    članka,    je  osnovica
za  izračun   plaće    korisnika    državnog   proračuna
uvećana  za  10%.

II.  PLAĆE   DUŽNOSNIKA

Članak  3.
Dužnosnicima   koji   poslove  obavljaju

profesionalno       utvrđuje  se   pripadajući  koeficijent
za   obračun   plaće:

1.  za   općinskog   načelnika ....................... 2,50.

Plaće  dužnosnika  koje  čine  umnožak
koeficijenta     i   osnovice  za   izračun  plaće   uvećava
se    za   0,5%    za   svaku   navršenu   godinu  radnog
staža.

III. PLAĆE   SLUŽBENIKA  I
NAMJEŠTENIKA

Službenicima  i   namještenicima   Jedinstvenog
upravnog   odjela   utvrđuje  se  pripadajući    koeficijent
za  obračun  plaće:

1. općinski pravnik
(sa pravosudnim  ispitom ) ............................ 1,60
( bez pravosudnog ispita ) ...........................   1,30
2. tajnik ...........................................................1,50
3. stručni suradnik za odnose s javnošću .......1,50
4. viši  stručni  suradnik za računovodstvo
i   financije ......................................................1,50
5. stručni referent za komunalne poslove. .....1,20
6. samostalni referent za financije .................1,20
7. komunalni redar .........................................1,20

IV.  OSTALA   MATERIJALNA  PRAVA
DUŽNOSNIKA,  SLUŽBENIKA  I
NAMJEŠTENIKA

Članak  5.
Osnovna  plaća dužnosnika  s  kojima  je  zasnovan

radni   odnos,  te  službenika,   namještenika,  povećava
se  za:

-  rad   noću                     40%
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-  prekovremeni rad         50%
-  rad  nedjeljom               35%.

Ako   osoba   iz    stavka   1.  ovog      članka   radi
za   blagdane  i  neradne  dane      utvrđene  zakonom
ima  pravo    na  naknadu   plaće   i  plaću   uvećanu
za   50%.

Prekovremeni   rad   određuje   načelnik     zasebnim
rješenjem.

Članak  6.
Za  korištenje   vlastitog   automobila  u    službene

svrhe ima  se  pravo  naknade   troškova  po   osnovu
prijevoza  u iznosu  od   2,00kn  po   prijeđenom
kilometru  puta.

Odobrenje     za  korištenje     vlastitog   automobila
u  službene  svrhe   daje  općinski  načelnik.

Članak 7.
Službenici  i   namještenici    imaju  pravo   na

naknadu     prijevoznih   troškova     na  posao   i   s
posla    u  visini    cijene  prijevoza   sredstvom   javnog
prometa   prema  mjesečnoj   odnosno pojedinačnoj
prijevoznoj   karti.

Članak 8.
Kada  je   dužnosnik,   službenik  ili   namještenik

upućen  na  službeno   putovanje   u  zemlji,  pripada
mu  puna  naknada    prijevoznih     troškova ,   dnevnica
i  naknada    punog   hotelskog    računa  za  spavanje.

Za  službeno     putovanje  koje  traje   od   8- 12
sati    djelatniku  pripada   naknada   u  iznosu   od
50%   dnevnice,   a  za  putovanje  koje  traje  više  od
12 sati  pripada  mu  puni iznos dnevnice.

Članak  9.
Naknada  troškova   i   dnevnice    za  službeno

putovanje     u  inozemstvo    utvrđuje   se  na  način
kako  je  to  regulirano     za  tijela  državne  uprave.

Članak  10.
Za  sva  prava  koja   nisu    regulirana   ovom

odlukom    primjenjivat  će  se  odredbe   Kolektivnog
ugovora za  državne   službenike  i  namještenike.

Iznosi  svih   naknada     propisanih  ovom odlukom
isplaćivat  će se    ovisno   od  sredstava   za  te
namjene  osiguranih  u  Proračunu.

V. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  11.
Stupanjem   na  snagu  ove  odluke  prestaje  važiti

Odluka  o   plaćama   dužnosnika,   službenika  i
namještenika     (“Službeni  vjesnik   Šibensko -kninske
županije”,   broj  3/02, 3/03,  8/03, 4/04, 5/06, 14/06,
18/06, 4/07, 8/07, 12/07,  14/07 i  16/07 ).

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu  osmog  dana  od   objave

u “Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije”.

Klasa: 120-01/08-01/21
Ur.broj: 2182/02-01-08-4
Primošten,  14. ožujka  2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

6
Na temelju  članka 53.  Zakona  o  lokalnoj  i

područnoj( regionalnoj)  samoupravi ( “Narodne
novine”,  broj 33/01 i 60/01 ),  Zakona o izmjenama   i
dopunama  Zakona  o lokalnoj  i  područnoj
(regionalnoj)  samoupravi ( “Narodne novine“, broj
129/05),  članku  27.  Statuta  Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske  županije“,  broj
19/01, 15/05 i 5/06 ) i Odluke  o  ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog  odjela ( “Službeni  vjesnik   Šibensko-kninske
županije“,  broj 3/02 ),  Općinsko  vijeće Općine
Primošten,    na  21.   sjednici,  od   14.   ožujka  2008.
godine,  donosi

PRAVILNIK
 o  unutarnjem  redu

Jedinstvenog  upravnog  odjela
Općine Primošten

I. TEMELJNE  ODREDBE

Članak  1.
Ovim  Pravilnikom  o  unutarnjem  redu

Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine Primošten (  u
daljnjem  tekstu  : Pravilnik )   utvrđuje  se ustrojstvo
Jedinstvenog  upravnog  odjela    Općine Primošten,
potrebit   broj   djelatnika i  opis   njihovih     osnovnih
poslova i  zadaća   sa  stručnim   uvjetima   za   njihovo
obavljanje,  način  rada,  rukovođenja   i  ovlasti i
odgovornosti  u  obavljanju    poslova  i   zadaća  ,  te
druga  pitanja    značajna  za  rad  odjela.

Članak  2.
U  Jedinstvenom  upravnom  odjelu Općine

Primošten  obavljanju  se  poslovi  utvrđeni  zakonom,
Statutom Općine Primošten, Odlukom  o  ustrojstvu
Jedinstvenog  upravnog  odjela i  ovim  Pravilnikom.

II. UNUTARNJE  USTROJSTVO
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Članak 3.
Poslovi  i  zadaci iz djelokruga Jedinstvenog  upravnog   odjela Općine Primošten     sistematiziraju  se po

nazivima  radnih   mjesta, broju  izvršitelja, opisu  poslova  pojedinog  radnog  mjesta,  uvjetima  stručne   spreme
i  radnog  iskustva  potrebitog  za  obavljanje   tih  poslova  kako   slijedi:

redni      Naziv rad.       Broj             Opis  poslova   Uvjeti  za
broj        mjesta             izvršitelja     i zadataka  obavljanje

1.     PROČELNIK       1 Rukovodi   odjelom,  prati stanje u VSS prav., društv.
        ODJELA  u  području  društvenih, komunalnih, tehn. ili drugog

gospodarskih  i drugih  djelatnosti od odgovarajućeg
 važnosti  za  razvitak  Općine, te  u vezi  smjera , 5 g. radnog
s  tim  predlaže  mjere,  izrađuje izvješća iskustva, položen
 i  akte za  potrebe  vijeća. Obavlja  stručne stručni  ispit.
poslove u  svezi  priprema  sjednica Vijeća,
daje  stručne   savjete   općinskom  načelniku
pomaže  mu u  radu,   obavlja   stručne
poslove   za  Općinska  tijela  i  nadzire
cjelokupan rad  službi.

 I.   PRAVNA  SLUŽBA

2. OPĆINSKI
PRAVNIK  2 Vodi i obavlja  sve  poslove   vezane  uz  rad VSS

Općine,  zastupa  Općinu,  priprema   podataka, pravni
dokumenata  i  podnesaka u svezi  sudskih fakultet,
sporova i  postupaka,  vodi   evidencije o tim            položen
postupcima, izvješćuje, pruža stručnu pomoć u         stručni
svezi  naplate prihoda i  imov. pravnu pomoć u         ispit.
svezi raspolaganja i korištenja imovine  Općine,
 organiziranje  i  vođenje  kadrovskih  poslova
i  drugih poslova  po  potrebi  koji mu se  povjere.

II. SLUŽBA  TAJNIŠTVA

3.    TAJNIK             2 Vodi  službu  tajništva,  obavlja  pisanje VSS ili
pismena za  potrebe   Vijeća, Poglavarstva VŠS,
 i  njihovih  radnih   tijela, obavlja  stručne, pravnog
tehničke, administrativne i organizacijske smjera,
poslove  za potrebe  Vijeća, Poglavarstva 5  godina
i   njihovih  radnih   tijela,  brine  o pripremi radnog
materijala  za  održavanje  sjednica i   nacrta iskustva,
akata,  vodi  zapisnike   sa sjednica,  položen
brine o  objavi akata u  službenom  glasilu, stručni
obavljanju  drugih   poslova po potrebi koji  ispit.
 joj se povjere.

4. STRUČNI         1 Obavlja  poslove   glasnogovornika za Općinu         VSS
SURADNIK ZA Primošten,  glavni  je  urednik  glasila  Općine društv. i  dr
ODNOSE S te obavlja poslove informiranja javnosti  te odgovar.
JAVNOŠĆU te  provodi    poslove  pismenog  izjašnjavanja smjera,

i druge poslove. 1  god.
rad.iskustva
položen
stručni
 ispit.
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III. SLUŽBA  ZA  KOMUNALNE POSLOVE

5. STRUČNI  1 Vodi  upravni  postupak i  donosi rješenja o VŠS
   REFERENT  komunalnoj   naknadi  u  granicama dobivene sprema
   ZA KOMUNLNE ovlasti,  obavlja poslove  jednostavnog   upravnog prom.
   POSLOVE nadzora i  surađuje u  pripremi  propisa  za  to  tehničk.

 područje, obavlja poslove   iz  komunalne smjera,
djelatnosti koji mu  se povjere. Surađuje  u položen
pripremi akata vezanih  za  područje  komunalne stručni
naknade, surađuje  sa Hrvatskom  vodoprivredom, ispit.
Elektrom, Hrvatskim  cestama    i  obavlja druge
poslove   koji  mu se povjere.

6.  KOMUNALNI   1  Vodi  upravni  postupak i  donosi   rješenje u VŠS
REDAR u granicama  dobivenih   ovlasti u obavljanju prometnog

nadzora  ,  u   cilju      učinkovitog   očuvanja tehničkog
javnih  površina   sukladno odredbama  Zakona i  drugog
o  komunalnom  gospodarstvu,  drugim odgovar.
propisima  i  općim  aktima  općine,  izriče  i smjera,
naplaćuje  kazne , osigurava  uvjete  za  razvitak položen
gospodarskih,  društveno -  ekonomskih  i   drugih stručni
poslova,   surađuje  sa  odsjekom  za  prostorno ispit.
uređenje,   sudjeluje  u  izradi  akata  iz   svog
 područja te obavlja druge  poslove  koji  mu se
 povjere.

IV. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

7.VIŠI STRUČNI    2 Rukovodi   službom,  organizira i  nadzire  rad  VII /1st.
SURADNIKA ZA službe, sustavno  prati  stanje sredstava i  ostvarenje  spreme
 RAČUNOVODSTVO prihoda,  brine  o  zakonitosti financ.  poslovanja ekonom.
 I   FINANCIJE proučava  zak.  propise i opće  akte,   vrši  kontrolu  smjera,

 ispravnosti  likvidacije     novčano  materijalnih  položen
dokumenata   s   formalne i  računske  strane  stručni
izrađuje  nacrt  Proračuna,  vrši  kontrolu ispravnosti ispit.
 i nadzire  provođenje  općih   kata  Vijeća, izrađuje
izvješća, analize i  programe za  potrebe Općine,
županije, Ministarstva  financija,   stručne  poslove
 izrade nacrta  akata  i  drugih  materijala  za  potrebe
Vijeća  i Poglavarstva osigurava  uvjete  za  razvitak,
predlaže  poticajne instrumente  razvoja  Općine,
 obrađuje  elaborate,  daje  stručna  mišljenja   na
investicijska  ulaganja.

8.SAMOSTALNI    1  Obavlja  knjigovodstveno  računovodstvene SSS
REFERENT  ZA poslove  i  sudjeluje u pripremi akata financ., knjigovod-
FINANCIJE  prirode kojima  se osigurava  korištenje stvenog

proračuna ,  prati  stanje  sredstava i smjera,
 ostvarenje  prihoda   proračuna,  vodi glavnu položen
 knjigu i  analitiku kupaca i  dobavljača , stručni
provodi  računovodstveno  financijske ispit.
poslove,  obavlja knjigovodstvene i   blagajničke
poslove,  vrši  obračun  plaća ,  fakturiranje
usluga i   korespondenciju    s  poslovnim  partnerima
 uplatu računa,   izrađuje  statističke izvješća,
evidentira refundacije bolovanja za Općinu.
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Članak  4.
Zadatke  i  poslove  djelokruga  rada Jedinstvenog

upravnog  odjela obavljaju  njegovi djelatnici     prema
godišnjem  planu   rada  kao  neposredni  izvršitelji
poslova i  zadataka.

Članak 5.
Djelatnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela  dužan

je  izvršavati poslove  i  zadatke, koji  po   svojoj  naravi
spadaju  u  njegov   djelokrug,  kao  i  druge  poslove
kad  to odredi rukovoditelj.

Članak 6.
Obavljanje  poslova  i  zadataka iz  djelokruga

Jedinstvenog   upravnog  odjela organizira  se  u okviru
sistematiziranih  poslova i  zadataka utvrđenih   ovim
Pravilnikom prema  jedinstvenim  nazivima zadataka
i  poslova,  te  o   stručnom  osposobljavanju  i
usavršavanju a   u   skladu   sa  Zakonom   o  državnim
službenicima i  namještenicima.

Članak 7.
Radom  Jedinstvenog  upravnog  odjela  rukovodi

pročelnik.

Članak 8.
Pročelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela   obvezan

je  izvješćivati Općinsko  vijeće i  općinskog  načelnika
o  svom  radu i  stanju  u  Jedinstvenom  upravnom
odjelu. Njegovu   aktivnost   usmjerava i  usklađuje
Poglavarstvo  i  općinski  načelnik.

Članak 9.
Odluke  o   zasnivanju  radnog  odnosa djelatnika

u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu na  temelju  javnog
natječaja ili  oglasa  donosi općinski  načelnik, a  po
pribavljenom  mišljenju   pročelnika.

Članak 10.
Djelatnici Jedinstvenog  upravnog  odjela  dužni

su  kvalitetno i  učinkovito obavljati  poslove  i  zadaće
utvrđene ovim Pravilnikom,  te  se pridržavati uputa
pročelnika i  općinskog   načelnika.

6. PRIJELAZNE  ODREDBE

Članak 11.
Stupanjem  na  snagu ovog  Pravilnika prestaje

važiti  Pravilnik  o unutarnjem  redu Jedinstvenog
upravnog  odjela Općine Primošten   (“Službeni  vjesnik
Šibensko - kninske  županije“, broj 14/07).

Članak 12.
Ovaj  Pravilnika  stupa  na  snagu  danom

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

Klasa: 022-04/08-01/21
Ur.broj: 2182/02-01-08-28
Primošten, 14.  ožujka  2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

7
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 ) i članka 27.
Statuta  Općine Primošten (“Službeni vjesnik  Šibensko
- kninske  županije”, broj 19/01, 15/05 i 5/06), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 21. sjednici,  od 14.  ožujka
2008. godine , donosi

 PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Općine Primošten
za 2008. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s

procjenom  troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku
opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje programa.

Program iz stavka 1. ovog članka se odnosi na
područje Općine Primošten za 2008. godinu.

Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa se temelje

na sredstvima koja se  planiraju dobiti putem naplate
komunalnog doprinosa, cijene komunalne  usluge,
naknade za priključenje, Proračuna Općine Primošten
i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE  S RASPODJELOM
SREDSTAVA

Članka 3.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja,

rekonstrukcija  i investicijsko održavanje sljedećih
projekata   s procjenom troškova kako slijedi:

1) Objekti i uređaji komunalne infrastrukture
a) Predviđeni iznosi sredstava za ostvarivanje dijela

Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture su:
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Predviđeni izvori sredstava za ostvarivanje
Programa su:

-    komunalni doprinosi 1.260.501 kn.
-    pomoći iz proračuna 250.000 kn.
-    kapitalnih pomoći ostalih 500.000 kn.
-    donacije 100.000 kn.
-    spomenička renta 70.000 kn.
-    koncesije 1.020.000 kn.
-    boravišna pristojba 600.000 kn
-    sufinanciranje 245.000 kn
-    prihod od prodaje nefinanc.

imovine 3.500.000 kn
-    kredit   kod   banke 11.000.000 kn
-   ostali prihodi prema opć. odlukama 40.000  kn
-    šumski doprinos 50 kn
-    porezni prihodi / porez  na  promet

nekretn.  / 2.380.000 kn
-    povrat   oročenih   sredstava  1.200.000  kn
-    preneseni  višak 2.514.449  kn
UKUPNO  24.680.000 kn.

b) U skladu s predvidivim sredstvima planira se
izvršiti gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.

U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja,
rekonstrukcija i  investicijsko održavanje sljedećih
projekata s procjenom troškova:

1.Rekonstrukcija i izgradnja  mjesne javne rasvjete
Procjena troškova:  1.000.000 kn.

2.Ulaganje  u uređenje javno prometnih površina
(ulica  Sv.  Josipa).

Nosilac projekta i suinvestitor “Bucavac“
Primošten

Procjena troškova: 4.000.000 kn.

3. Ulaganje  u   vodovodnu   mrežu   -  vodovod
Bilo i  Kamenar .

Nosilac projekta i  suinvestitor “Bucavac “
Procjena  troškova:  2.700.000 kn.

 4.   Vodeni    park  u  Primoštenu  . Nosilac projekta
i suinvestitor “ Bucavac “ Primošten

Procjena troškova: 1.300.000 kn.

5.Uređenje cesta , prometnica -   asfaltiranje
Procjena troškova: 500.000 kn

6.Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta , poljskih
i protupožarnih putova

-   asfaltiranje  uspona  na  poljskim  putovima
 -  probijanje  i  izgradnja  Juritina  Kapela put

Teplica
 Ravnice  -  Huljerti  -  Draga

 Duboka   Draga  -  Kamenar
 -  rekonstrukcija    puta  od  crkve  Sv.  Juraja

(Prhovo )  -  Bojana
-  asfaltiranje     uzvisine  na  potezu   Ravnice  -

Teplice
-  asfaltiranje     postojećeg  puta   od  jadranske

magistrale na potezu   Marko Bogdan -  Rtić  II.  -
Bunta

 -  asfaltiranje      postojećih  putova  na  potezu
Trić  II  -  igralište

 -    sanacija  i   širenje   puta Podlokva    i   Vrh
Blaževica  -  Orlović

 -  probijanje  i   širenje   postojećeg   puta      od
magistrale  do  iza “ Gaja  “

 -  Lošćenjak   do  mora
 -   probijanje  i  izgradnja poljskog   puta    Brda  -

Krčine
 -  sanacija  i   širenje   postojećeg   puta   Bačenjak
-  sanacija  i  širenje   postojećeg  puta   na  potezu

Ivo Gruja
 -  sanacija i  asfaltiranje ulaza u Kalinu
Procjena troškova:  3.300.000  kn

 7.   Izgradnja i uređenje šetnice
 -  uređenje šetnice oko brda Gaj
-  uređenje šetnice od Auto campa do Velike

Raduče
 -  građenje  podzida na  dionici  Punta

Hodomešćica   -  Strana
 Procjena troškova:    1.000.000 kn.

 8.  Izgradnja   nogometnog  igrališta   u  Bratskom
Docu

Procjena troškova: 2.000.000 kn.

9.  Izgradnja   polivalentne  višenamjenske   zgrade
“ TRN “

Procjena  troškova:  11.000.000  kn.

10. Nabavka  namještaja
Procjena  troškova:  100.000  kn.

11.   Javni   WC  u  Primoštenu
Procjena  troškova:  550.000 kn.

12.  Katastar       vodova
Procjena  troškova:  550.000  kn.

13.   Izrada  idejnih   i  izvedbenih   projekata   sa
geodetsko    katastarskim  uslugama

Procjena  troškova:  680.000  kn

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
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vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđena ovim Programom.

Članak 5.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b)

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području  Općine  Primošten iskazani
su s PDV-om.

Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku Šibensko - kninske  županije“, a
primjenjivat će se  od 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 363-03/08-01/21
Ur.broj: 2182/02-01-08-2
Primošten,  14.  ožujka 2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

8
Na temelju članka 22. točke 4. Zakona o

komunalnom gospodarstvu  ( “Narodne novine”,  broj
26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 ) i članka 27.
Statuta Općine Primošten ( “Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 19/01, 15/05 i 5/06 ), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 21.sjednici, od  14.  ožujka
2008. godine, donosi

PROGRAM
kapitalnih ulaganja za područje Općine

Primošten za  2008. godinu

Članak 1.
Programom kapitalnih ulaganja utvrđuje  se  prioritet

izgradnje predviđenim sredstvima i izvorima
financiranja , te procjenom troškova građenja pojedinih
objekata i uređaja.

I. Program građenja javnih površina, nerazvrstanih
cesta i javne rasvjete

Članak 2.
Građenje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za javne površine ,nerazvrstane
ceste,javnu   rasvjetu, vodovodne i kanalizacijske mreže
financira se iz :

- komunalnog doprinosa
- naknade za korištenje javnih površina

- sufinanciranje i pomoći  drugih subjekata
- boravišne pristojbe
- drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Članak 3.
Predviđeni izvori sredstava za ostvarivanje

Programa su:
-    komunalni doprinosi 1.260.501 kn.
-    pomoći iz proračuna 250.000 kn.
-    kapitalnih pomoći ostalih 500.000 kn.
-    donacije 100.000 kn.
-    spomenička renta 70.000 kn.
-    koncesije 1.020.000 kn.
-    boravišna pristojba 600.000 kn
-    sufinanciranje 245.000 kn
-    prihod od prodaje nefinanc.

imovine 3.500.000 kn
- kredit  kod   banke 11.000.000 kn
- ostali   prihodi  prema

općinskim  odlukama 40.000 kn
-   šumski doprinos 50 kn
-   porezni  prihodi

(porez  na   promet   nekretnina) 2.380.000 kn
-   povrat   oročenih   sredstava 1.200.000  kn
-   preneseni  višak 2.514.449  kn
UKUPNO 24.680.000 kn.

Članak 4.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja,

rekonstrukcija i  investicijsko održavanje sljedećih
projekata s procjenom troškova:

1. Rekonstrukcija i izgradnja  mjesne javne rasvjete
 Procjena troškova:  1.000.000 kn.

2. Ulaganje  u uređenje javno prometnih površina
(ulica Sv. Josipa). Nosilac projekta i suinvestitor “
Bucavac “ Primošten

Procjena troškova: 4.000.000 kn.

3. ulaganje  u  vodovodnu  mrežu (Bilo  i
Kamenar).  Nosilac Bucavac

Procjena   troškova:  2.700.000  kn

4.  Vodeni   park u  Primoštenu . Nosilac  Bucavac
Procjena  troškova: 1.300.00 kn

5.   uređenje   cesta,  prometnica  -  asfaltiranje
Procjena  troškova:  500.000  kn

6.Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta , poljskih
i protupožarnih putova

 -   asfaltiranje  uspona  na  poljskim  putovima
-  probijanje  i  izgradnja  Juritina  Kapela put

Teplica
  Ravnice  -  Huljerti  -  Draga
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Duboka   Draga  -  Kamenar
 -  rekonstrukcija    puta  od  crkve  Sv.  Juraja

(Prhovo )  -  Bojana
 -  asfaltiranje     uzvisine  na  potezu   Ravnice  -

Teplice
-  asfaltiranje     postojećeg  puta   od  jadranske

magistrale na potezu   Marko Bogdan -  Rtić  II.  -
Bunta

 -  asfaltiranje      postojećih  putova  na  potezu
Trić  II  -  igralište

-    sanacija  i   širenje   puta Podlokva    i   Vrh
Blaževica  -  Orlović

-  probijanje  i   širenje   postojećeg   puta      od
magistrale  do  iza “ Gaja  “

-  Lošćenjak   do  mora
 -   probijanje  i  izgradnja poljskog   puta    Brda  -

Krčine
-  sanacija  i   širenje   postojećeg   puta   Bačenjak
-  sanacija  i  širenje   postojećeg  puta   na  potezu

Ivo Gruja
 -  sanacija i asfaltiranje  ulaza u Kalinu
Procjena troškova:  3.300.000 kn

7. Izgradnja i uređenje šetnice
-   uređenje   šetnice  oko   brda   Gaj
-  šetnica   od   Auto   campa  do  Velike  Raduče
- građenje  podzida  na  dionici  Punta

Hodomešćica  -  Strana
Procjena troškova:    1.000.000 kn.

8. Izgradnja     nogometnog   igrališta   u  Bratskom
Docu

Procjena troškova: 2.000.000 kn.

9. Izgradnja   polivalentne  višenamjenske   zgrade
“TRN  “

Procjena  troškova:  11.000.000  kn

10.     Javni   WC u  Primoštenu
Procjena  troškova:    100.000   kn

11.   Nabavka   namještaja
Procjena  troškova:    100.000   kn

12.   Katastar  vodova
Procjena   troškova:    550.000   kn

13.   Izrada   idejnih   i  izvedbenih    projekata   sa
geodetsko  katastarskim   uslugama

Procjena   troškova:   680.000  kn

Članak 5.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine

Primošten da svaka tri mjeseca podnosi izvješće
Općinskom  vijeću o realizaciji Programa.

Članak 6.
Ukoliko građani pojedinih ulica pismeno zatraže da

se u njihovoj ulici izvrše radovi (asfaltiranje , izgradnja
javne rasvjete  i sl.)  prići će se realizaciji tih zahtjeva
ako građani tih ulica financijski  pokriju minimalno 50
% vrijednosti te investicije.

Prethodni stavak primijenit će se kod izgradnje
infrastrukture koja nije predviđena ovim programom,
a tehničke mogućnosti izgradnje postoje.

Članak 7.
 Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim

vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima
izvedbe  projekata ovaj Program se može mijenjati i
nadopunjavati tijekom razdoblja za koji je donijet.

Članak 8.
Ukoliko se predloženi Program ne realizira u godini

za koji je predviđen ima prioritet izgradnje u sljedećoj
godini.

Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,

objavit će se u “ Službenom vjesniku Šibensko -
kninske županije”,  a primjenjivat će se od 1. siječnja
2008. godine.

Klasa: 363-05/08-01 /21
Ur.broj: 2182/02-01-08-1
Primošten,  14.  ožujka  2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

9
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi

(“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01,59/01, 82/01 i
103/03 ) i članka 27. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj
19/01, 15/05 i 5/06), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 21. sjednici, od  14.  ožujka  2008. godine,
donosi

IZMJENE I DOPUNE  P R O G R A M A
pomoći socijalno ugroženim osobama na

području Općine Primošten za 2008.godinu

Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama
kroz razne oblike, Općina Primošten je  Proračunom
za 2008. godinu osigurala financijska sredstva u
ukupnom iznosu od 365.000,00 kn.
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Ovim Programom u okviru osiguranih sredstava u
Proračunu Općine Primošten za 2008. godinu utvrđuju
se oblici pomoći, način financiranja te uvjeti i način
njihova ostvarivanja.

1. Oblici pomoći

- Podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja  odnose se na troškove koji se

plaćaju u vezi sa stanovanjem. Sukladno Odluci o
komunalnoj naknadi oslobođeni su obveze plaćanja
komunalne naknade korisnici socijalne skrbi prema
potvrdi tj. iskaznici primatelja naknade za socijalnu
skrb.

Pomoć za podmirenje troškova el. energije i vode
odobrit će se prema pojedinačnim zahtjevima.

Pravo za pomoć iz stavke 2. nema samac ili obitelj
ako samac ili obitelj ima u vlasništvu ili suvlasništvu ili
na korištenju kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor.

Iznos:  15.000,00kn.
Trajanje: tijekom 2008. godine

- Jednokratne pomoći obiteljima

U svrhu pružanja jednokratnih pomoći ugroženijim
pojedincima ili obiteljima u slučaju bolesti i drugih
neplaniranih okolnosti oz Proračuna Općine Primošten
dodijelit će se sredstva za podmirenje troškova lijekova
i liječenja. Sredstava će dodijeliti Općinsko
poglavarstvo temeljem pristiglih pismenih zamolbi
cijeneći opravdanost svakog slučaja pojedinačno.

Iznos:   48.000,00kn.
Trajanje: tijekom 2008. godine

- Naknada neophodnih pogrebnih troškova

Za ukop osoba koje nemaju zakonskog ili ugovornog
uzdržavanja, koje nisu korisnici prava na pomoć za
uzdržavanje ili nekog drugog prava iz socijalne skrbi,
a za koje se ne mogu  osigurati sredstva na drugi način
u Općinskom proračunu će se osigurati sredstva. Ovu
naknadu odobravat će Općinsko poglavarstvo prema
pojedinačnim zahtjevima.

Iznos:  10.000,00kn.
Trajanje: tijekom 2008. godine

- Pomoć u nabavci drva za ogrjev

Za osobe i kućanstva koja nemaju primanja , a koji
nisu korisnici za pomoć za uzdržavanje ili nekog drugog

prava iz socijalne skrbi, bolesne i nemoćne, u
Općinskom proračunu se osiguravaju sredstva za
nabavku drva za ogrjev a prema pojedinačnim
zahtjevima.

Iznos: 112.000,00 kn.

 -  Jednokratna  naknada  za   novorođenu    djecu

 Za     novorođenu   djecu  koja imaju   prijavljeno
prebivalište    na  području   Općine Primošten  u
Općinskom  proračunu  se  osiguravaju   sredstva  za
jednokratnu  naknadu.

Iznos: 60.000,00 kn.

-   stipendije    za    učenike    srednjih   škola i
redovne  studente  slabijeg  imovnog   stanja

Za   učenike  srednjih   škola  i   redovne   studente
sukladno   Pravilniku  o  dodjeli   stipendija  Općine
Primošten  u  Općinskom   proračunu   osigurana  su
sredstva  za   dodjelu  stipendija  i    financiranje  troška
prijevoza   za  učenike  srednjih   škola   slabijeg
imovnog   stanja,  prijavljenog prebivališta  na  području
Općine  Primošten.

Iznos:  120.000,00 kn

2. Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat
će se isključivo osobama koje imaju prebivalište na
području Općine Primošten. Pojedinačna prava
podliježu redovitim  preispitivanju glede postojanja
uvjeta i okolnosti s obzirom na koje su ostvarena.

3. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se od 01. siječnja 2008. godine, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Šibensko - kninske
županije”.

Klasa: 550-01/07-01/21
Ur.broj. 2182/02-01-08- 25
Primošten,  14. ožujka 2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

10
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj

nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01 i 197/03-
Uredba) i članka 27. Statuta Općine Primošten



Strana 50 - Broj 3    SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE   Srijeda,  16. travnja  2008.

(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj 19/01, 15/05 i 5/06), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 21.  sjednici, od  14.  ožujka  2008. godine, donosi

    IZMJENE I DOPUNE  PLANA
nabave roba, radova i usluga u 2007. godini

Članak 1.
U  Planu  nabave  roba, radova i usluga   u  2007.  godini od  dana   27.  prosinca   2007.  godine    (“ Službeni

vjesnik  Šibensko kninske  županije“,   broj 16/07),  članak 2. stavak 2.  mijenja  se  na  način  da  se  umjesto
iza  predmeta  nabave   male  vrijednosti  pod  rednim  brojem  52.  nastavlja sa:

red. broj    predmet  nabave  planirano

53. asfaltiranje  uzvisine  na  potezu
Ravnice -  Teplice 90.000,00

54. asfaltiranje  postojećeg puta  od
jadranske  magistrale   na potezu
 Marko  Bogdan  -  Rtić  V.  Bunta 70.000,00

55. asfaltiranje   postojećih  putova
                       na  potezu  Rtić  II  - igralište
                      (dva  dijela ) 50.000,00
56. probijanje  i  širenje   postojećeg
                       puta  od  magistrale   dio  iza  “Gaja”
                       -  Lošćenjak  do  mora 130.000,00
57. probijanje  izgradnje  poljskog puta
                       Brda  -  Krčine 100.000,00
58. sanacija i  širenje  poljskog  puta

Bačenjak 160.000,00
59. asfaltiranje  postojećeg  puta  na

 potezu  Ivo  Gruja 40.000,00

Članak 2.
Članak  2.  stavak  3.  mijenja  se  na način  da  predmet  nabave   veće  vrijednosti  ( preko  200.000,00

kuna)  glasi:

red.br.                predmet  nabave  planirano  u kn

1. izrada  katastra vodova  600.000,00
2. rekonstrukcija  JR na Rivi  350.000,00
3. izrada  glavnog  i  izvedbenog  projekta

za  polivalentnu  zgradu    “ TRN “  370.000,00
4. izgradnja  Bratskog  igrališta u

Bratskom  Docu  500.000,00
 5. izrada UPU-  Bilo 350.000,00
6. rekonstrukcija   instalacija   Riva  -  Rudina

I  uređenje   popločavanja  Riva  -  rudina 10.800.000,00
7.  kredit  za  polivalentnu  zgradu  “  TRN “ 11.000.000,00

       Članak 3.
Ove  Izmjene i  dopune  Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju  se od  1.  siječnja  2007.

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

Klasa: 400-02/07-01/21
Ur.broj:2182/02-01-08-23
Primošten, 14. ožujka 2008.
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OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

11
Na  temelju    članka  35.    stavka  3.  Zakona   o

lokalnoj    i područnoj   ( regionalnoj )      samoupravi
(“Narodne   novine”,  broj  33/01, 60/01 i 129/05) i
članka   27.   Statuta  Općine  Primošten  (“Službeni
vjesnik   Šibensko-kninske županije”, broj 19/01, 15/
05  i 5/06  ), Općinsko  vijeće   Općine  Primošten,
na  21. sjednici,   od   14.  ožujka 2008. godine, donosi

R J E Š E NJ E
 o  razrješenju   člana  Općinskog
poglavarstva   Općine  Primošten

1. Anita   Babačić    razrješuje   se  dužnosti člana
Općinskog  poglavarstva    Općine  Primošten,  na
osobni   zahtjev.

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

Klasa: 019-02/08-01/21
Ur.broj:  2182/02-01-08- 29
Primošten,  14. ožujka  2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

12
Na  temelju    članka  35.    stavka  3.  Zakona   o

lokalnoj    i područnoj   (  regionalnoj  ) samoupravi
(“Narodne   novine”,   broj   33/01, 60/01 i 129/05) i
članka   27. i  46.Statuta  Općine  Primošten
(“Službeni  vjesnik   Šibensko -kninske županije”,  broj
19/01, 15/05  i 5/06),  Općinsko  vijeće  Općine
Primošten,   na   21.   sjednici,   od   14.  ožujka   2008.
godine,  donosi

R J E Š E NJ E
 o  izboru  člana  Općinskog  poglavarstva

Općine  Primošten

1.   Za   člana   Općinskog  poglavarstva    Općine
Primošten  bira  se   Ante  Nižić  p. Vinka.

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

Klasa: 019-02/08-01/21
Ur.broj:  2182/02-01-08- 29/1
Primošten,  14. ožujka   2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

13
Na  temelju   članka   39.  stavka  3.  Zakona   o

pomorskom   dobru  i  morskim  lukama ( “Narodne
novine”, broj 158/03 ),  članka   6.  Uredbe  o postupku
izdavanja  koncesijskog  odobrenja   na  pomorskom
dobru (“Narodne  novine”, broj 36/04 ) i  članka   27.
Statuta Općine  Primošten  ( “Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske  županije”,    broj  19/01,  15/05 i 5/
06 ), Općinsko  vijeće  Općine Primošten,    na  21.
sjednici,  od  14.  ožujaka  2008.   godine,   donosi

IZMJENE  I  DOPUNE  RJEŠENJA
o  osnivanju i    imenovanju   članova Vijeća

za  davanje koncesijskog  odobrenja

1.  Osniva  se    Vijeće   za davanje  koncesijskog
odobrenja   ( u  daljnjem  tekstu:  Vijeće  ).

Vijeće  je    nadležno   za davanje   koncesijskog
odobrenja   na  pomorskom   dobru, u   smislu članka
2. stavak 2.  Uredbe   o  postupku  davanja
koncesijskog   odobrenja  na pomorskom   dobru.

2.  Vijeće  ima   pet   članova i  to:
 -   tri  predstavnika  Općine Primošten,
- jednog  predstavnika   županijskog   upravnog

tijela    nadležnog   za  poslove  pomorstva  Šibensko
kninske  županije

-  jednog  predstavnika  lučke   kapetanije  Šibensko
kninske  županije.

Predstavnici  iz    stavka  1.  alineja  2. i 3. ove
točke  imenuju  se  na  prijedlog  čelnika  navedenih
tijela.

Članovi   vijeća  između   sebe   biraju   predsjednika
Vijeća.

3.  Vijeće   djeluje   pri  jedinstvenom  upravnom
odjelu  Općine  primošten.

Jedinstveni  upravni   odjel Općine  Primošten  iz
stavka  1.  ove  točke    obavlja   stručno  administrativne
poslove za  Vijeće.
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4.  Akti   vijeća  ovjeravaju  se pečatom
Jedinstvenog   upravnog   odjela   iz  točke   3.  ovog
rješenja.

5.  Mandat  članova   Vijeća  traje   četiri  godine.
Ako   ocijeni  potrebnim Općinsko  vijeće  može

pojedinog   člana   Vijeća  ili  Vijeće  u  cjelini    razriješiti
i  prije   isteka  mandata.

6.U  Vijeće  se  imenuju  :
a)  predstavnici  Općine Primošten:
    -   Vinko   Bolanča,
    -   Milivoj  Gracin i
    -   Hrvoje  Matošin,

b)  predstavnik  županijskog  upravnog   odjela
nadležnog  za poslove   pomorstva  Šibensko-kninske
županije:

- Jadranka  Fržop,

c)  predstavnik  lučke    kapetanije  Šibensko-
kninske županije

-   Miljenko   Gaćina.

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

Klasa:  934-01/08-01/21
Ur.broj:  2182/02-01-08-22
Primošten, 14. ožujka 2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

14
Na  temelju članka   6.  Uredbe  o postupku

izdavanja  koncesijskog  odobrenja   na  pomorskom
dobru (“Narodne  novine”,  broj 36/04 ) i  članka   27.
Statuta Općine  Primošten  ( “Službeni  vjesnik
Šibensko-kninske  županije”,  broj  19/01,  15/05 i 5/
06 ), Općinsko  vijeće  Općine Primošten,  na  21.
sjednici,  od 14.  ožujka  2008. godine,  donosi

R J E Š E N J E
o   imenovanju   članova   Vijeća za  davanje

koncesijskog  odobrenja

1. Za članove  Vijeća za davanje  koncesijskih
odobrenja   za područje Općine Primošten   imenuju
se:

a) predstavnici  Općine Primošten:
    -   Vinko   Bolanča,
    -   Milivoj  Gracin,
    -   Hrvoje  Matošin,

b)  predstavnik  županijskog  upravnog   odjela
nadležnog  za poslove   pomorstva  Šibensko- kninske
županije:

- Jadranka  Fržop,

c)  predstavnik  lučke    kapetanije  Šibensko
kninske

    -   Miljenko   Gaćina.

2.   Administrativno tehničke   poslove  vezane  uz
rad  Vijeća   obavljat će  Jedinstveni  upravni   odjel
Općine  Primošten.

3.  Ovo   rješenje       stupa na  snagu    osmog dana
od  dana  objave   u  “Službenom  vjesniku  Šibensko-
kninske  županije”, a počet  će se  primjenjivati   od
20.  travnja  2008.  godine.

Klasa:  934-01/08-01/21
Ur.broj:  2182/02-01-08-22/1
Primošten, 14. ožujka 2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

15
Na temelju  članka 150. Zakona o proračunu

(“Narodne novine”, broj 96/03 ), članka 36 i 71.
Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(“Narodne  novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05 ) i
članka  27. Statuta Općine Primošten (“Službeni
vjesnik  Šibensko - kninske županije”,  broj 19/01, 15/
05 i 5/06 ), Općinsko vijeće Općine  Primošten,  na
21. sjednici, od 14.  ožujka  2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju Proračuna

Općine Primošten za  2007. godinu

Općinsko vijeće prihvaća   Izvješće   o  izvršenju
Proračuna   Općine Primošten za  razdoblje   od  1.
siječnja   do  31.  prosinca  2007. godine.

Članak  2.
Izvješće   iz   članka  1.   sastavni  je  dio   ovog

zaključka i  kao  takvo  nalazi  se u privitku istog.
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Članak  3.
Ovaj  zaključak  će  se  objaviti  u   “Službenom

vjesniku  Šibensko-kninske  županije”.

Klasa: 400-06/08-01/21
Ur.broj: 2182/02-01-08-24/1
Primošten,   14.  ožujka 2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

16
Na temelju  članka 3.  stavka 4., 5.,6. i 9. i članka

4. stavka 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
(“Narodne novine”, broj 36/33, 70/97, 128/99, 129/
00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04 ) i
članka  27. Statuta Općine Primošten (“Službeni
vjesnik  Šibensko - kninske županije”, broj 19/01, 15/
05 i 5/06 ), Općinsko vijeće Općine  Primošten,  na
21. sjednici, od 14. ožujka  2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  Programa   Komunalnog
poduzeća   “Bucavac”  za  2008. godinu

 Općinsko vijeće prihvaća   Program   čišćenja
javno  prometnih i zelenih   površina  te  održavanja
groblja    Komunalnog  poduzeća  “Bucavac” za  2008.
godinu.

Članak  2.
Program  Komunalnog   poduzeća “Bucavac” iz

članka  1.   sastavni  je  dio   ovog  zaključka i  kao
takav  nalazi  se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj  zaključak  će  se  objaviti  u   “Službenom

vjesniku  Šibensko-kninske  županije”.

Klasa: 363-02/08-01/21
Ur.broj: 2182/02-01-08-27
Primošten,   14.  ožujka 2008.

OPĆINSKO   VIJEĆE
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

2. OPĆINSKO POGLAVARSTVO

1
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku

izdavanja koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru, članka 12. Zakona o komunalnom
gospodarstvu  i članka 41. Statuta  Općine Primošten
(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
19/01, 15/05 i 5/06 ), Općinsko poglavarstvo  Općine
Primošten, na 21. sjednici,  od 14. ožujka 2008. godine,
donosi

O D L U K U
o rasporedu kioska na pomorskom  dobru i

javnim  površinama

1.   Radi ostvarenja i primjene Godišnjeg plana
upravljanja pomorskim   dobrom na području Općine
Primošten   za 2008.   godinu, utvrđuje se  da se na
području Općine Primošten, na pomorskom   dobru i
na javnim  površinama ne mogu postavljati kiosci  od
12 m2.

2. Ova odluka je sastavni dio Godišnjeg plana
upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine
Primošten za 2008.  godinu.

Klasa: 934-01/08-02/21
Ur.broj:  2182/02-02-08-10
Primošten,  14. ožujka 2007.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
 OPĆINE  PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

2
Na temelju članka  5. i 14. Uredbe o postupku

izdavanja koncesijskog  odobrenja na pomorskom
dobru (“ Narodne novine”, broj 36/04 ) i članka 88
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 i  129/05),
Općinsko poglavarstvo Općine Primošten, na  21.
sjednici, od  14.  ožujka  2008.  godine, donosi

G O D I Š NJ I   P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten za 2008. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1.  Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim
dobrom   na području Općine Primošten  za 2008.
godinu ( u daljnjem tekstu : Godišnji plan ) uređuje se:
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a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim

dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti

na pomorskom dobru koja se mogu obavljati na
području Općine Primošten.

2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s Godišnjim
planom upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-
kninske županije, u pogledu plana koncesionara i
davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru,
u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, o čemu
je nadležno tijelo Upravni odjel za pomorstvo, promet,
otočni i područni razvoj Šibensko- kninske županije
izdalo potvrdu, Klasa: 342-01/08-01/6,  Ur.broj:  2182/
1-04-08-2, od  27. ožujka  2008. godine.

Potvrde iz stavka 1. ove točke prilažu se uz izvornik
ovog Godišnjeg plana.

II.PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM

3.U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim
upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o
zaštiti  i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

4. U 2008. godini Općinama Primošten će poduzeti
mjere na zaštiti i održavanje pomorskog dobra u općoj
uporabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove
se planira utrošiti 20.000,00 kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
predviđa se potrošiti  80.000,00 kuna.

Za kapitalna  ulaganja  (šetnica) predviđa   se
potrošiti   900.000,00  kuna.

III.SREDSTVA ZA REDOVITO
UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja
pomorskim dobrom u smislu čl. 3. ovog Godišnjeg
plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu
od 1.000.000,00 kuna.

Sredstva iz  stavka 1. ove točke osigurat će se iz
izvornika kako slijedi:

a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom
dobru na području na području Općine Primošten koje
pripadaju  Općini 200.000,00 kuna

b) sredstva od naknada za koncesijska  odobrenja
na području Općine Primošten        800.000,00 kuna

IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG
POPISA DJELATNOSTI NA  POMORSKOM
DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA
PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

6. Na području Općine Primošten mogu se obavljati
sljedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti
na pomorskom dobru:

1. iznajmljivanje sredstava,
2. ugostiteljstvo i trgovina
3. komercijalno-rekreacijski sadržaj

7. Djelatnost iznajmljivanja  sredstava u smislu
članka 6. točka 1. ovog Godišnjeg plana mogu se
obavljati iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:

a) brodica na motor,
b) jedrilica, brodica na vesla,
c) skuter,
d) dječji skuter od 2 kw,
e) sredstvo za vuču s opremom ( banana, tuba,

guma, skije, padobran i sl.),
f) daska za jedrenje, sandolina, pedalina, i sl.,
g) podmornica,
h) pribor i oprema za ronjenje i sl.

8. Djelatnost ugostiteljstva i turizma u smislu točke
6. pod 2. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa
sredstvima kako slijedi:

a) kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2 i sl.
b) pripadajuća terasa objekta,
c) štand ( rukotvorine, igračke, suveniri i sl.),
d) ambulantna prodaja ( škrinja, aparat za sladoled

i sl.).

9. Djelatnost komercijalno-rekreacijskog sadržaja
u smislu točke 6. pod 3. ovog Godišnjeg plana mogu s
obavljati sa sadržajem kako slijedi:

a) jumping,
b) aqua park i drugi morski sadržaji,
c) zabavni sadržaji,
d) suncobrani, ležaljke,
e) kulturne, komercijalne, zabavne i sportske

priredbe,
f) snimanje komercijalnog programa i reklamiranje,
g) slikanje, fotografiranje.

V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI

10. Djelatnost iznajmljivanja sredstava i
komercijalno - rekreacijskih sadržaja mogu se obavljati
kako je navedeno: brodica na motorni pogon, jedrilica,
brodica na vesla, daska za jedrenje, sandolina, pedalina
i dr. pribor i oprema za ronjenje , kupanje i sl., štand,
ambulantna prodaja, suncobrani, ležaljke, slikanje i
fotografiranje ( od 1-max.5 ).Mikrolokacije  za
navedeno su  označene u katastarskim mapama  kao
područje  “A“  kako slijedi:

-  Velika Raduča
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11. Djelatnost  iznajmljivanja sredstava      mogu se
obavljati na mikrolokacijama  koje su označene kao
lokacije  “ B “ a to su: skuteri, dječji skuter  do 2 kw,
sredstvo za vuču sa opremom ( banana , tuba, guma,
skije, padobran i dr. ) i podmornica, ( od 1 - max. 3 ).
Lokacija je:

-  Punta Raduča tzv. “ Ugorkinja “ , širine 50 m.

12. Djelatnost komercijalno - rekreacijskih sadržaja
mogu se obavljati na mikrolokacijama  koje su
označene na mikrolokacijama  koje su označene na
katastarskim mapama kao područje  “ C “, a to su
aqua park u i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji,
kulturne, komercijalne, sportske priredbe, snimanje
komercijalnog programa i reklamiranje.

Lokacije su:

- Plaža  Mala Raduča

13. Djelatnost  ugostiteljstva i trgovine sa
sredstvima ( kiosk, prikolica, montažni objekti do 12
m2 i sl.  i terase ) pokretna kolica ( od 1 - max. 2 ),
mogu se samo obavlajti na području koje je na
katastarskim mapama , na mikrolokaciji označeno kao
područje “ D “ :

- Velika Raduča

14. Djelatnost sa sredstvima jumping ne mogu se
obavljati na nijednoj mikrolokaciji  s obzirom na
postojeću konfiguraciju.

VI.OSTALE DJELATNOSTI

15. Pored djelatnosti iz točke 6. odnosno točke 7.,
8. i 9. ovog Godišnjeg plana  ( djelatnosti na morskoj
obali ) na području Općine Primošten mogu se obavljati
i djelatnosti iz tablice 1. Jedinstvenog popisa djelatnosti
tj. prijevoz putnika brodica, / brod ), iznajmljivanje
plovila ( charter ), prijevoz tereta, čišćenje mora,
tehnički radovi ( tegljač, dizalica, bager i sl. ), prijevoz
putnika ( podmornica ), te djelatnost iz tablice 3.
Jedinstvenog popisa djelatnosti - obuka jedrenja,
veslanja i sl. , obuka plivanja.  Za  organizaciju
ronilačkih izleta - obuka ronioca, od1-max.2), određena
je lokacija:

- ispod starog kampa“.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

16. Sastavni dio ovog Godišnjeg plana su grafički
prilozi - karte od 1 do 4. s označenim mikrolokacijama
u smislu glave V. ovog Godišnjeg plana.

17. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom objave
u “ Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije”.

Klasa: 934-01/08-02/21
Ur.broj: 2182/02-02-08-1
Primošten,  14. ožujka 2008.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

3
Na temelju  članka  21.  točke  1.  i 5. Zakona  o

komunalnom  gospodarstvu   (“Narodne  novine”, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00,  129/00, 59/01, 26/03-
pročišćeni  tekst,  82/04, 110/04 i 178/04)  i  Statuta
Općine  Primošten   (“Službeni  vjesnik  Šibensko-
kninske  županije”,  broj   19/01, 15/05  i 5/06),
Općinsko  poglavarstvo  Općine Primošten,  na  21.
sjednici, od   14.  ožujka  2008.  godine,  donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju   suglasnosti   na   korekciju
cijena    usluga  održavanja kanalizacije

Komunalnog  poduzeća “  Bucavac “ d.o.o.

1. Općinsko   poglavarstvo  na  temelju  pismenog
zahtjeva    Komunalnog  poduzeća   “Bucavac”  d.o.o.
daje  suglasnost  na  korekciju cijena  usluga
održavanja   kanalizacije  za  poslovne  subjekte
(poduzeća, obrtnike) na način  da  se mijenja  način
plaćanja   koji  glasi: tijekom   cijele  godine.

2.  Obračun    komunalne  usluge    nalazi  se  u
privitku pod  poslovnim  brojem:  36/2008, od  4.  ožujka
2008.  godine.

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

Klasa:  363-02/08-02/21
Ur.broj:  2182/02-02-08-30
Primošten, 14.  ožujka 2008.

OPĆINSKO  POGLAVARSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________
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XII.
OPĆINA TRIBUNJ
1.OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima

(“Narodne novine”, broj 19/98) i članka 6. Statuta
Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Tribunj,
na 9. sjednici, od 27. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o upravljanju grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se:
1. uvjeti upravljanja grobljima od strane pravne

osobe koja upravlja grobljem,
2. mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih

mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u
popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih
osoba,

3. održavanje groblja i uklanjanje otpada,
4. uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele

grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje
grobnog mjesta.

Članak 2.
Pod grobnim mjestom u smislu ove odluke smatraju

se grobovi, grobnice i niše namijenjene za ukop umrlih
osoba.

Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove odluke
razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto
dodijeljeno rješenjem, odnosno osobe koje su do
stupanja na snagu ove odluke imale zaključen ugovor
o korištenju grobnog mjesta.

Članak 3.
Izgradnja groblja financira se iz komunalnog

doprinosa, Proračuna Općine Tribunj  i drugih izvora
utvrđenih posebnim propisima.

Članak 4.
Na području Općine Tribunj postoje groblja: Sv.

Nikola i groblje Gaj.

II. UVJETI URAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 5.
Grobljima na području Općine Tribunj upravlja

Mjesno poduzeće d.o.o. Tribunj ( u daljnjem tekstu :
Uprava groblja).

Uprava groblja obavlja i pogrebne poslove na
području Općine Tribunj.

Članak 6.
Pod upravljanjem podrazumijeva se dodjela grobnih

mjesta, uređenje, rekonstrukcija i održavanje groblja
na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima.

Uprava groblja obvezna je:
- upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara,
- osigurati uređenje i održavanje groblja na način

da ne narušava pijetet prema umrlim osobama, a
sukladno Programu uređenja i održavanja groblja.

Članak 7.
Uprava groblja  može uređivati svojim općim aktima

odnose koji se odnose na djelatnost održavanja,
uređenja i korištenja groblja  i grobnih mjesta, a koji
nisu uređeni ovom Odlukom, kao i rješavati u
pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama
i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba sukladno
Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o
grobljima.

Članak 8.
Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje

Općinskom poglavarstvu Općine Tribunj podnijeti
izvješće o svom radu.

Članak 9.
Uprava groblja je dužna pravovremeno poduzimati

odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta
zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog
nedostatka prostora na groblju, da pravovremeno
poduzima odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije,
odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog
groblja.

III.   MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I
   USTUPANJA GROBNIH  MJESTA  NA
   KORIŠTENJE

Članak 10.
Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava

groblja.
Grobna mjesta dodjeljuju se prema planu rasporeda

i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja,
redoslijedom prema brojevima grobnih mjesta
označenim u Planu, a na način da se u najvećoj
mogućoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika, te prema
raspoloživim mjestima.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora
sadržavati: Plan svih groblja na području Općine
Tribunj, Plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim
oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim
površinama, grafički prikaz rasporeda, a može
sadržavati i druge podatke vezane za raspored
korištenja grobnih mjesta.

Članak 11.
Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog

mjesta na korištenje, sukladno članku 13. Zakona o
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grobljima.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka stranka

moče izjaviti žalbu Općinskom poglavarstvu Općine
Tribunj.

Rješenjem iz stavka  1. ovog članka utvrđuje se
visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

Članak 12.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se odobriti

nakon proteka od 6 (šest) mjeseci, od zadnjeg ukopa.
Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s

više polica koje se nakon ukopa na odgovarajući način
zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim tek
kada su popunjene sve police.

Članak 13.
Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničkoj grobnici,

na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući
pri tom poznate podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol,
datum smrti) na odgovarajući način.

Zajednička grobnica u smislu ove odluke je
grobnica, odnosno grob namijenjen za ukop osoba koje
nisu bili korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta
da se ukop izvrši na grobnom mjestu s pravom
korištenja članova njihove obitelji.

Za ukop u zajedničku grobnicu ne plaća se
naknada, a trošak, pogreba nepoznate osobe snosi
Općina Tribunj.

Članak 14.
Pravo korištenja grobnog mjesta može se izgubiti

samo na način određen Zakonom (odredbe o
napuštenim grobovima).

Neće se smatrati napuštenim grobovima, a u smislu
Zakona o grobljima:

- grobovi iz članka 11. stavka 3. Zakona o grobljima
- grobovi osoba koji su značajne za Općinu Tribunj

jer se stekle izvanredne zasluge na naučnom, kulturnom
ili političkom polju ili su doprinijele razvoju Općine
Tribunj,

- grobovi antifašističkih boraca,  žrtava terora i
branitelja poginulih u domovinskom ratu.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje popis umrlih osoba
iz stavka  2. ovog članka.

Uprava groblja održava  grobove iz stavka 2. ovog
članka, a sredstva za održavanje osiguravaju se u
proračunu Općine Tribunj.

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA I
UKLANJANJE OTPADA

Članak 15.
Pod održavanjem groblja u smislu ove odluke

podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza
i putova na groblju od otpada, održavanje mrtvačnice,
dvorane za izlaganje na odru i drugih pratećih objekata

vezanih za pogrebne poslove, te uzgoj i održavanje
zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove odluke smatraju svi
materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno
dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju
groblju ili narušavanju izgled groblja, te ostaci vijenaca
i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena
narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta
su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Groblje održava i otpad uklanja Uprava groblja, koja
je dužna donijeti godišnji plan održavanja groblja.

Članak 16.
Uprava groblja je dužna radnje iz članka 15. ove

odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i
objekti na groblju budu uredni i čisti, u funkcionalnom
smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji
pijeteta prema mrtvima.

Članak 17.
Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se

izgrađivati prema planu uređenja groblja i rasporeda
grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim,
sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka ,
izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na
groblju, a posebice:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće
mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se
obavljati samo u radne dane, odnosno kada to uredi
uprava groblja;

- građevinski materijal može se držati na groblju
samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje
radova i na način da ne ometa redovnu upotrebu
groblja;

- u slučaju prekida radova kao i poslije njihova
završetka, izvođač je dužan bez odlaganja gradilište
dovesti u prijašnje stanje.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih
objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon
prethodne prijave upravi groblja i davanja osiguranja
za namirenje troškova koje će uprava groblja imati u
svezi s iskolčenjem pravca za uređenje grobnog mjesta,
odvoz iskopane zemlje i drugih otpadaka, uređenje
putova i staza, utrošak vode i sl.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom
objektu  onom izvođaču radova koji započne s radom
bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za
namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Članak 18.
Uprava groblja mora planom uređenja i rasporeda

grobova predvidjeti grobna mjesta za privremeni ukop.
Umrla osoba može se smjestiti u privremeno grobno

mjesto samo u dvostrukom (drvenom i limenom) lijesu
i to najduže do 6 (šest) mjeseci.
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Članak 19.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o načinu i obliku

uređenja grobnog mjesta.
Nadgrobni spomenici moraju biti izraženi od trajnog

materijala, te moraju po obliku i načinu izvedbe biti u
skladu s okolinom i mjesnim običajima o čemu je
mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik
grobnog mjesta mora ishodovati suglasnost Uprave
groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 20.
Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta

koja koriste uređivati na primjeren način, te održavati
red i čistoću na način da ne oštećuju ili na bilo koji
način smetaju druga grobna mjesta.

Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi
groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti
i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te su o tome
dužni izvjestiti upravu groblja.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena
prikladnim nadgrobnim znakom.

V. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE
NAKNADE KOD DODIJELE   GROBNOG
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 21.
Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na

korištenje dužan je platiti naknadu za korištenje grobnog
mjesta.Visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnog
mjesta određuje Općinsko vijeće Općine Tribunj, a na
prijedlog Općinskog poglavarstva.

Članak 22.
Troškovi opremanja groblja iz stavka 2. članka 21.

ove odluke odgovarajućom komunalnom i drugom
infrastrukturom utvrđuju se na bazi stvarnih troškova
uređenja groblja i izgradnje novih grobnih mjesta, koji
se svode na metar kvadratni grobnog mjesta na način
da se ukupni troškovi dijeli s ukupnom površinom svih
grobnih mjesta.

Članak 23.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju

naknadu.
Visinu naknade utvrđuje Općinsko vijeće Općine

Tribunj, a na prijedlog Općinskog poglavarstva.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.
Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 KN

kaznit će se Uprava groblja ako:
- ne postupa na način određen člankom 15. i 16.

ove odluke,
- ne postupa na način određen člankom 17. ove

odluke.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 Kn kaznit
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.

Članak 25.
Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00KN

kaznit će se pravna osoba ako izvodi radove na
izgradnji grobnih mjesta protivno odredbi članka 17.
ove odluke.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 KN kaznit
će se i odgovorna osoba u pravnoj za prekršaj iz stavka
1. ovog članka.

Članak 26.
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00Kn kaznit

će se fizička osoba:
- ako izvodi radove na izgradnji grobnog mjesta

protivno odredbi članka 17. ove odluke,
- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne

ishodi suglasnost Uprave groblja iz članka 17. stavak
3 . ove odluke.

- Ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na
način propisan člankom 20. ove odluke.

Članak 27.
Za prekršaje iz članka 25. ove odluke komunalni

redar može naplatiti kaznu na licu mjesta u iznosu od
300,00KN.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.
Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja

na snagu ove odluke imali status korisnika grobnog
mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta,
izdati će se rješenje o dodijeli grobnog mjesta na
neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik neće
biti u obvezi plaćasti naknadu iz članka 21. ove odluke.

Članak 29.
Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik,

registar umrlih osoba, donijeti planove uređenja,
održavanja i rasporeda grobova, Odluku o pravilima
ponašanja na groblju i ostale akte i propise predviđene
Zakonom  o grobljima (“Narodne novine”, broj 19/
98) i ovom odlukom.

Članak 30.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
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Klasa: 011-01/07-01/1
Urbroj:2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

2
Na temelju članka 13. Zakona o grobljima

(“Narodne novine”, broj 19/98), članka 23. Odluke o
upravljanju grobljima (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 3/08) i članka 27. Statuta
Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Tribunj,
na 9. sjednici, od 27. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o grobnoj naknadi

Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje visina godišnje naknade

korištenja grobnog mjesta (u daljnjem tekstu grobne
naknade na groblju “Gaj” u mjestu Tribunj).

Članak 2.
Za korištenje grobnog mjesta na groblju “Gaj” iz

članka 1. ove odluke korisnik plaća godišnju grobnu
naknadu ovisno o veličini grobnice. Za grobnicu s dvije
(2) police korisnik plaća iznos od 120,00 kn, a za
grobnicu s četiri (4) police korisnik plaća iznos od
180,00 kn u dvije jednake rate i to prvu ratu do konca
travnja, a drugu ratu do konca rujna tekuće godine.

Ukoliko korisnik koristi dva ili više grobnih mjesta,
iznos grobne naknade svakog dodatnog grobnog
mjesta se umanjuje za 30% u odnosu na iznos iz stavka
1. ovog članka.

Članak 3.
Grobna naknada se naplaćuje u korist proračuna

Općine Tribunj i koristi se za održavanje prostora i
objekata koji služe za obavljanje ispraćaja i sahrane
pokojnika.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 011-01/08-01/2
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

3
Na temelju članka 100.  Zakona o prostornom

uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
članka 27. Statuta Općine Tribunj (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 17/06) i Odluke o
preuzimanja odluka i drugih općih akata Gradskog
vijeća Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj  17/06), Općinsko vijeće Općine
Tribunj, na 9. sjednici, od 27. ožujka 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Prostornog

plana uređenja Općine Tribunj

Članak 1.
Donosi se odluka o pokretanju postupka izrade

Prostornog plana uređenja Općine Tribunj.

Članak 2.
Za provođenje ove odluke ovlašćuje se Općinsko

poglavarstvo Općine Tribunj.

Članak 3.
1. Odlukom Hrvatskog Sabora (KLASA: 01101/

06-01/41, URBROJ: 77-05/1-06, od 19. srpnja 2006.)
proglašen je Zakon o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj
86/06) kojim je Tribunj proglašen samostalnom
općinom. Dana 14. prosinca 2006. konstituirano je
Općinsko vijeće Općine Tribunj, izabrano Općinsko
poglavarstvo, načelnik i zamjenik načelnika te je
donijeta Odluka o preuzimanju odluka i drugih općih
akata Gradskog vijeća Grada Vodica (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 17/06). Time
je preuzet i Prostorni plan uređenja Grada Vodica.
Budući da u vrijeme donošenja Prostorni plan uređenja
Grada Vodica nije obuhvatio potrebe novonastale
Općine Tribunj te uzimajući u obzir da Plan treba biti
temeljni, a ujedno i obvezni dokument prostornog
uređenja jedinica lokalne samouprave, treba pristupiti
izradi prostornog plana Općine Tribunj. Njime trebaju
biti iskazane sve zajedničke potrebe, razvojne opcije i
njihova operacionalizacija kroz smjernice za uređivanje
i zaštitu prostora na ukupnom području jedinice lokalne
samouprave.

2. Planom treba biti dana ocjena stanja te definirani
ciljevi prostornog uređenja kroz značaj i posebnosti
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prostora, mogućnost i ograničena razvoja prostorno-
gospodarske strukture Grada i njegovih dijelova,
temeljem kojih je utvrđena koncepcija budućeg
prostornog uređenja.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 350-02/08-01/4
URBROJ2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

4
Na temelju članka 100. Zakona o prostornom

uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
članka 27. Statuta Općine Tribunj (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”,broj 17/06) i Odluke o
preuzimanja odluka i drugih općih akata Gradskog
vijeća Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj  17/06), Općinsko vijeća Općine
Tribunj, na 9. sjednici, od 27. ožujka 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Urbanističkog

plana uređenja Općine Tribunj

Članak 1.
Donosi se odluka o pokretanju postupka izrade

Urbanističkog plana uređenja Općine Tribunj.

Članak 2.
Za provođenje ove odluke ovlašćuje se Općinsko

poglavarstvo Općine Tribunj.

Članak 3.
Odlukom Hrvatskog Sabora (KLASA: 01101/06-

01/41, URBROJ: 77-05/1-06, od 19. srpnja 2006)
proglašen je Zakon o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj
86/06) kojim je Tribunj proglašen samostalnom
općinom. Dana 14. prosinca 2006. konstituirano je
Općinsko vijeće Općine Tribunj, izabrano Općinsko
poglavarstvo, načelnik i zamjenik načelnika te je
donijeta Odluka o preuzimanju odluka i drugih općih
akata Gradskog vijeća Grada Vodica (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 17/06).Na

kojoj su preuzeti i svi akti Gradskog vijeća Grada Vodica
pa i prostorni plan uređenja Grada Vodica.

Urbanistički plan uređenja donosi se zbog
mogućnosti gradnje na neizgrađenim građevinskim
područjima naselja. Njime se detaljnije određuje
prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom
prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja
pojedinih prostornih cjelina naselja a osobito osnovu
namjene površina i prikaz površina javne namjene,
razmještaj djelatnosti u prostoru, osnovu prometne,
komunalne i druge infrastrukture. Također se određuju
i mjere za zaštitu okoliša, očuvanja prirodnih i kulturnih
vrijednosti, uređenje zelenih i rekreacijskih površina
te zahvate  prostoru značajne za prostorno uređenje
naselja i izradu detaljnih planova uređenja.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 350-02/08-01/3
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

5
Na temelju članka 76A. Pravilnika o proračunskom

računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”,
broj 119/01, 74/02 i 9/04) i članka 27. Statuta Općine
Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 9.
sjednici, od 27. ožujka 2008. godine, donosi

 ODLUKU
o raspodjeli rezultata iz 2007. godine

u Proračunu za 2008. godinu

Članak 1.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine

922 - višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2007.
godine iznose:

(AOP 176 BIL) 9221-1  višak prihoda poslovanja:
3.840.550,00 kuna

9222-2  manjak prihoda od nefinancijske imovine:
769.829,00 kuna

9222-3 manjak prihoda od financijske imovine:
75.551,00 kuna

(AOP 180 BIL) 9222    ukupno manjak prihoda
845.380,00 kuna
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Članak 2.
Dio viška prihoda od poslovanja u iznosu od

845.380,00 kuna raspodjeljuje se za pokriće manjka
prihoda u istom iznosu.

Preostali raspoloživi višak prihoda u iznosu od
2.995.170,00 kuna utrošit će se za nabavu
nefinancijske imovine u istom iznosu (program 13).

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 400-05/08-01/2
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

6
Na temelju članka 27. Statuta Općine Tribunj

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/06)  i članka  7. Odluke o osnivanju Vijeća (savjeta)
mladih Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj  12/07), Općinsko vijeće Općine
Tribunj, na 9. sjednici, od 28. ožujka 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o izboru članova Vijeća (savjeta) mladih

Općine Tribunj

Članak 1.
Za članove Vijeća (savjeta) mladih Općine Tribunj

biraju se:
1. Mile Perkov, Starine 19, Tribunj,
2. Oton Jugov, Jurjevgradska bb, Tribunj,
3. Marijana Perkov, Put Vodica 10, Tribunj,
4. Bojana Grubišin, Vrtli 1, Tribunj,
5. Šime Perkov, Put Vodica 12, Tribunj,
6. Kosa Perkov, Put Vodica 12, Tribunj i
7. Ante Cvitan, Jurjevgradska 6, Tribunj.

 Članak 2.
Članovi Vijeća (savjeta) mladih biraju se na dvije

godine. Općinsko vijeće Općine Tribunj razriješit će
člana Vijeća (savjeta) mladih i prije isteka mandata
ako neopravdano ne nazoći sjednicama Vijeća mladih,
ako navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na

bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA:021-05/08-01/1
URBROJ:2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

7
Na temelju članka 41. Statuta Općine Tribunj

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/06), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 9. sjednici,
od 27. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine društva

Mjesno poduzeće Tribunj

Članak 1.
U  Skupštinu društva “Mjesno poduzeće”  Tribunj

(dalje: Skupština) imenuju se:
1. Damir Pilipac, za predsjednika,
2. Slobodan Ukić, za zamjenika predsjednika,
3. Filip Bolanča, za člana,
4. Goran Stipaničev, za člana i
5. Bare Grubelić, za člana.

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

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA:024-02/08-01/1
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________
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8
Na temelju članka 123. stavka 5., članka 128.

stavka 5. i članka 130. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 96/03), članka 73. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 150/02 i 147/03), članka 27.
Statuta Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 17/06) i članka 44. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 17/06), Općinsko

vijeće Općine Tribunj, na 9. sjednici, od 27. ožujka
2008. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Tribunj za  2007. godinu

Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po

računu prihoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2007. godine, sadrži:

(AOP 492 PRRAS)  PLAN                 OSTVARENO INDEX
PRIHODI u iznosu od                                  7.226.000,00       7.001.758,00  96,90
(AOP 493 PRRAS)
IZDACI u iznosu od                                     7.226.000,00   4.006.589,00 55,40
(AOP 496, 497 PRRAS)
VIŠAK PRIHODA PRENESENI                               0,00                         0,00 0,00
(AOP 494 PRRAS)
RAZLIKA VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:                   2.995.170,00
(AOP 498 PRRAS)
VIŠPAK PRIHODA PRENESENI ZA SLIJEDEĆE 2.995.170,00
RAZDOBLJE:

Ostvareni višah prihoda u svoti od 2.995.170,00
kuna rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata
iz 2007. godine u proračun za 2008. godinu.

Članak 2.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka

Proračuna Općine Tribunj za 2007. godinu i Glavni
financijski izvještaj sastavni su dio ovog Prijedloga
godišnjeg obračuna proračuna.

KLASA: 400-05/08-01/1
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________
9
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - uredba, 70/97, 128/
99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/
04, 110/04 i 178/04) i članka 41. Statuta Općine Tribunj
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,  broj
17/06), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 9. sjednici,
od 27. ožujka 2008. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje komunalne infrastrukture na području

 Općine Tribunj za 2007. godinu

1.) IZVORI SREDSTAVA PLANIRANO OSTVARENO

(P0020 65231/)
a) komunalni doprinos 2.000.000,00 573.300,00

(P0022 65269/ i ostali prihodi)
b) naknada za priključenje  200.000,00 58.000,00

( /6)
c) općinski proračun - ostalo  585.000,00     109.400,00

UKUPNO IZVORI - PRIHODI I PRIMICI:  2.785.000,00              740.700,00

2.) OPIS RADOVA I IZDACI PLANIRANO OSTVARENO
1.  R 76.4511/  Uređenje prometnica 830.000,00 kn 277.088,00 kn
2.  R 77. 4214/  Vodovod i kanalizacija  760.000,00 kn  8.610,00 kn
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3.  R 78. 4214/  Izgradnja javne rasvjete  250.000,00 kn       0,00 kn
4.  R 79. 4213/  Ceste   50.000,00 kn     0,00 kn
5.  R 80. 4511/ dodatna ulaganja 475.000,00 kn  164.895,00 kn
6.  R 81. 4511/ dodatna ulaganja - groblje 100.000,00 kn                   0,00 kn
7.  R 37. 4511/ uređenje prostorija  200.000,00 kn           170.107,00 kn
8.  R 83. 3632/ kapitalna pomoć OŠ. 120.000,00 kn          120.000,00 kn

                                                  U K U P N O:                   2.785.000,00kn     740.700,00kn

Planom proračuna za 2007. godinu predviđena je
ravnoteža prihoda i rashoda ali zbog nepostojanja
tehničke dokumentacije rashodi nisu realizirani u
cijelosti.

Pojedini programi gradnje objekata započeti krajem
2007.godine  realizirati će se kroz 2008. godinu, i to je
razlog zbog kojeg je u planu proračuna 2007. god.
velika razlika između ostvarenog i planiranog. godinu.

SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA
PLAĆANJA

Izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj
odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2007. godine.

KLASA: 363-02/08-01/4
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

10
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - uredba, 70/97, 128/
99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/
04, 110/04  i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Tribunj
(“Službeni v jesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/06), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 9. sjednici,
od 27. ožujka 2008. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture na području  Općine Tribunj za 2007. godinu

1.) IZVORI SREDSTAVA PLANIRANO OSTVARENO

 (P0021 65232/)
   a) komunalna naknada 220.000,00    196.128,00
(P0004 61315/ i ostali prihodi)
   b) sredstva iz proračuna Općine  760.000,00 551.697,00
UKUPNO IZVORI - PRIHODI I PRIMICI: 980.000,00  747.825,00

2.) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA      PLANIRANO OSTVARENO

1.  interventno održavanje javnih površina                       50.000,00 kn 44.125,00 kn
2.  održavanje  nerazvrstanih cesta - kolnika                 230.000,00 kn 140.072,00 kn
3.  održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije       50.000,00 kn 43.412,00 kn
4.  održavanje plaža 50.000,00 kn   0,00 kn
5.  čišćenje javnih površina 150.000,00 kn 167.943,00 kn
6.  održavanje zelenih površina 50.000,00 kn  20.831,00 kn
7.  zalijevanje javnih površina - potrošnja vode 30.000,00 kn    16.610,00 kn
8.  održavanje javne rasvjete
9. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
- ukupno javna rasvjeta 100.000,00 kn   68.208,00 kn

    10. održavanje poljskih i protupožarnih puteva               200.000,00 kn 183.000,00 kn
11. Božićno-novogodišnje kićenje OPćine 50.000,00kn  43.624,00kn
11. kapitalna donacija Gradu Šibeniku       20.000,00kn    20.000,00kn
                                                  U K U P N O: 980.000,00kn   747.825,00kn
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Planom proračuna za 2007. godinu predviđena je
ravnoteža prihoda i rashoda, zbog nepostojanja tehničke
dokumentacije rashodi nisu realizirani u cijelosti.

Općina Tribunj konstituirana je 14. prosinca 2006.
godine i 2007. godina je prva godina poslovanja pa
nije bilo pokazatelja poslovanja od prije.

SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA
PLAĆANJA

Izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj
odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2007. godine.

KLASA: 363-02/08-01/5
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

11
Na temelju članka 3. stavka 1. točke 7. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 6.
Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na temelju
ugovora ( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/04), Odluke o preuzimanju Odluka i
drugih općih akata Gradskog vijeća Grada Vodica
(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/06), članka 212. Zakona o općem upravnom
postupku (“Narodne novine”, broj  53/91 i 103/96) i
članka 27. Statuta Općine Tribunj (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj  17/06), Općinsko
vijeće Općine Tribunj, na  9. sjednici, od 27. ožujka
2008.  godine, donosi

R J E Š E NJ E
o povjeravanju komunalnih

poslova ugovorom

Povjerava se Građevinsko-ribarskom obrtu
“IVICA”, Put Slobode 25, Tribunj, obavljanje
komunalnih poslova i to: održavanje nerazvrstanih cesta
na području Općine Tribunj.

Obavljanje predmetnih poslova iz točke 1. izreke
ovog rješenja daje se na rok od 2 (dvije) godine i to do
31. prosinca 2009. godine prema jediničnim cijenama
iz predmetnog troškovnika izvedbe od 11. veljače 2008.
koji se prilaže ovom rješenju odnosno ugovoru iz točke
3. ove izreke i sastavni je dio istih.

Načelnik i imenovani korisnik iz točke 1. ovog
rješenja zaključiti će predmetni ugovor kojim će
regulirati međusobna prava i obveze.

Ovo rješenje je konačno i izvršno u upravnom
postupku, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

(Obrazloženje se ne objavljuje).

KLASA: UP/I° 340-03/07-01/4
URBROJ: 2182/20-01-08-6
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

12
Na temelju  članka 3. stavka 1. točke 7. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,  broj
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 6.
Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na temelju
ugovora (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
14/04), Odluke o preuzimanju Odluka i drugih općih
akata Gradskog vijeća Grada Vodica (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 17/06), članka
212. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne
novine”, broj 53/91 i 103/96) i članka 27. Statuta
Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj  17/06),Općinsko vijeće Općine Tribunj,
na 9. sjednici, od 27. ožujka 2008.  godine, donosi

R J E Š E NJ E
o povjeravanju komunalnih

poslova ugovorom

Povjerava se Obrtu za elektroinstalacije i trgovinu
“LUMEN”, Put Vodica 16, Tribunj, obavljanje
komunalnih poslova i to: održavanje javne rasvjete  na
području Općine Tribunj.

Obavljanje predmetnih poslova iz točke 1. izreke
ovog rješenja daje se na rok od 2 (dvije) godine i to do
31. prosinca 2009. godine prema jediničnim cijenama
iz predmetnog troškovnika izvedbe od 11. veljače 2008.
koji se prilaže ovom rješenju odnosno ugovoru iz točke
3. ove izreke i sastavni je dio istih.

Načelnik i imenovani korisnik iz točke 1. ovog
rješenja zaključiti će predmetni ugovor kojim će
regulirati međusobna prava i obveze.

Ovo rješenje je konačno i izvršno u upravnom
postupku, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
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 (Obrazloženje se ne objavljuje).

KLASA: UP/I° 363-01/07-01/31
URBROJ: 2182/20-01-08-8
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________
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Na temelju  članka 3. stavka 1. točke 7. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,  broj
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 6.
Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na temelju
ugovora (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 14/04), Odluke o preuzimanju Odluka i drugih
općih akata Gradskog vijeća Grada Vodica (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj  17/06),
članka 212. Zakona o općem upravnom postupku
(“Narodne novine”, broj 53/91 i 103/96) i članka 27.
Statuta Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj  17/06), Općinsko vijeće Općine
Tribunj, na 9. sjednici, od 27. ožujka 2008.  godine,
donosi

R J E Š E NJ E
o povjeravanju komunalnih

poslova ugovorom

Povjerava se tvrtki “STINA” d.o.o., Žaborička bb,
Šibenik, obavljanje komunalnih poslova i to: održavanje
nerazvrstanih cesta u smislu horizontalne i vertikalne
signalizacije  na području Općine Tribunj.

Obavljanje predmetnih poslova iz točke 1. izreke
ovog rješenja daje se na rok do 31. prosinca 2008.
godine prema jediničnim cijenama iz predmetnog
troškovnika izvedbe od 22. veljače 2008. koji se prilaže
ovom rješenju odnosno ugovoru iz točke 3. ove izreke
i sastavni je dio istih.

Načelnik i imenovani korisnik iz točke 1. ovog
rješenja zaključit će predmetni ugovor kojim će
regulirati međusobna prava i obveze.

Ovo rješenje je konačno i izvršno u upravnom
postupku, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.

(Obrazloženje se ne objavljuje).

KLASA: UP/I° 363-02/08-01/1
URBROJ: 2182/20-01-08-8
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

14
Na temelju članka 31., 32. i 33. Poslovnika o radu

Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj  17/06), Općinsko
vijeće Općine Tribunj, na 9. sjednici, od 27. ožujka
2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

Članak 1.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine

Tribunj biraju se:
1. Daniel Unić, za predsjednika,
2. Markiol Stipaničev, za člana i
3. Goran Jabuka, za člana.

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 119-01/08-01/2
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

15
Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o

pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne
novine”, broj 158/03), članka 6. Uredbe o postupku
izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
darom (“Narodne novine”, broj  36/04) i članka 27.
Statuta Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 17/06), Općinsko vijeće Općine
Tribunj, na 9. sjednici, od 28. ožujka 2008. godine,
donosi

IZMJENU RJEŠENJA
o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za

davanje koncesijskog odobrenja
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Članak 1.
U Rešenju o osnivanju i imenovanju članova Vijeća

za davanje koncesijskog odobrenja, KLASA: 934-01/
07-01/4, URBROJ: 2182/20-01-07-1, od 13. lipnja
2007. godine, članak 1. stavak 9, točka a) predstavnici
Općine Tribunj, podtočka 3. mijenja se i glasi:

3. Goran Stipaničev, član Općinskog poglavarstva
Općine Tribunj, točka b) predstavnica županijskog
upravnog odjela nadležnog za poslove pomorstva
mijenja se i glasi:

1.   Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela
za pomorstvo, promet i područni razvoj Šibensko-
kninske županije”.

Članak 2.
Ostale točke ostaju iste.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,a

objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

KLASA: 934-01/07-01/3
URBROJ:2182/20-01-08-1
Tribunj 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

16
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju

(“Narodne novine”, broj 174/04) i članka 27. Statuta
Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Tribunj,
na 9. sjednici, od  27. ožujka 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja zaštite i

spašavanja, te usvajanju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i

spašavanja na području Općine Tribunj

1. Usvaja se Analiza stanja zaštite i spašavanja na
području Općine Tribunj, koja je sastavni dio ovog
zaključka.

2. Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Tribunj, koje čine sastavni dio ovog zaključka.

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

KLASA: 214-03/08-01/1
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TRIBUNJ

PREDSJEDNIK
Miroslav Stipaničev, dipl. ing., v. r.

____________________

2. MANDATNA KOMISIJA

1
Na temelju članka 32. i 37. Poslovnika o radu

Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 17/06), Mandatna
komisija Općine Tribunj, na 9. sjednici, Općinskog
vijeća Općine Tribunj, od 27. ožujka 2008. godine,
podonosi

IZVJEŠĆE
o prestanku obnašanja nespojive dužnosti te

nastavljanju obnašanja dužnosti člana
predstavničkog tijela na temelju prestanka

mirovanja mandata

1. Podneskom od 18. veljače 2008.godine
zamjenik načelnika Općine Tribunj Slobodan Ukić
obavijestio je Općinsko vijeće da podnosi neopozivu
ostavku na mjesto zamjenika načelnika Općine
Tribunj.

2. Podneskom od 22. veljače 2008. gosp. Slobodan
Ukić zatražio je da mu se vrati mandat vijećnika u
Općinskom vijeću Tribunj kojeg je na nastavku
konstituirajuće prve sjednice Općinskog vijeća Općine
Tribunj stavio u mirovanje zbog prihvaćanja obnašanja
nespojive dužnosti zamjenika načelnika te je dužnost
zamjenika vijećnika umjesto njega počeo obnašati
Slobodan Gašpić.

3. Sukladno navedenom Mandatna komisija
konstatira da je po zakonu Slobodan Ukić 27. ožujka
2008. godine aktivirao mandat vijećnika u Općinskom
vijeću Općine Tribunj te da je time prestao mandat
zamjenika vijećnika Slobodana Gašpića.

KLASA: 119-01/08-01-1
URBROJ: 2182/20-01-08-1
Tribunj, 27. ožujka 2008.

MANDATNA KOMISIJA

PREDSJEDNIK
Daniel Unić, v. r.

____________________
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Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića  I, broj 2.
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur., tel. 022/244-252, fax: 022/218-966

www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik


