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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

14

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03), članka 66. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (reginalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/
00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 20. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/07), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja
2008. godine, d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Šibensko-kninske županije za 2008. godinu (I.)
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Šibensko-kninske županije za 2007. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:
UKUPNO IZDACI
UKUPNI PRIHODI
VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
SVEUKUPNO VIŠAK I PRIHODI

126.604.000
114.802.195
11.801.805
126.604.000

Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 60.000 kuna.
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za
2008. godinu.
A - PRIHODI - PRIMICI
Raz Sku- Pods- Odje- Osno. Funkred pina kup. ljak rač. cija
1 2
3
4
5
6
6
61
611
6111
61111

01100

61111

01100

6118
61181
613
6132
61321
614
6144
61441

01100

01100
01100

OPIS
7

2008.
godina
8

PRIHODI
115.801.000
PRIHODI OD POREZA
96.088.000
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
91.588.000
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
41.040.000
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i
drugih samostalnih djelatnosti
28.080.000
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i
drugih samostalnih djelatnosti - decentralizirane funkcije 12.960.000
Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za
decentralizirane funkcije
50.548.000
Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja
za decentralizirane funkcije
50.548.000
POREZ NA IMOVINU
60.000
Porez na nasljedstva i darove
60.000
Porez na nasljedstva i darove
60.000
POREZ NA ROBU I USLUGE
4.440.000
Porez i naknade od igara na sreću i zabavnih igara
400.000
Porez na automate za zabavne igre i od priređivanja
zabavnih igara u zabavnim klubovima u mjesečnom
paušalnom iznosu
400.000

I. IZMJENE
9
114.802.195
94.950.195
90.450.195
43.000.195
29.280.195
13.720.000
47.450.000
47.450.000
60.000
60.000
60.000
4.440.000
400.000
400.000
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6145
61451
61452
63
633
6331
63311
633111
63313
63314
634

01100
01100

01100
01100
01100
01100

6341
63413
64
641
6413
64131
64132
642
6421
64211
64213
64214
64217
64219
6423
64231

01100

64234
6424
64247
65

01100

651
6511
65111
6512
65121
652
6526
65269
66
661
6612
66121
6613
66131

01100
01100
01100
01100
01100
01100
01100
01100

01100

01100
01100
01100

01100
01100
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Porezi na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti
4.040.000
Porez na cestovna motorna vozila
3.800.000
Porez na plovne objekte
240.000
POMOĆI
13.378.000
POMOĆI IZ PRORAČUNA
11.753.000
Tekuće pomoći iz proračuna
11.753.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
9.395.000
Državno izborno povjrenstvo
0
Tekuće pomoći iz gradskog proračuna
1.675.000
Tekuće pomoći iz općinskog proračuna
683.000
POTPORE OD OSTALIH SUBJEKATA
UNUTAR OPĆE DRŽAVE
1.625.000
Tekuća sredstva dobivena od ostalih jedinica unutar
opće države
1.625.000
Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova
1.625.000
PRIHODI OD IMOVINE
3.540.000
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
100.000
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
100.000
Kamate na oročena sredstva
50.000
Kamate na depozite po viđenju
50.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
3.440.000
Naknade za koncesije
2.805.000
Naknada za koncesije za pravo na lov
35.000
Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru
300.000
Naknada od koncesiju na pomorskom dobru
2.000.000
Naknada za uprabu pomorskog dobra
470.000
Naknada za koncesije za ambalažni otpad
0
Ostali prihodi od nefinacijske imovine
615.000
Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju
mineralnih sirovina
300.000
Lovozakupnina
315.000
Naknada za ceste
20.000
Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
20.000
PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO
POSEBNIM PROPISIMA
2.675.000
ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE
2.275.000
Državne upravne pristojbe
2.270.000
Državne upravne pristojbe
2.270.000
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
5.000
Županijske upravne pristojbe
5.000
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
400.000
Ostali nespomenuti prihodi
400.000
Ostali nespomenuti prihodi
400.000
OSTALI PRIHODI
120.000
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH
KORISNIKA
120.000
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djela.
0
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
0
Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun
120.000
Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun
120.000

4.040.000
3.800.000
240.000
13.507.000
11.882.000
11.882.000
9.395.000
129.000
1.675.000
683.000
1.625.000
1.625.000
1.625.000
3.550.000
100.000
100.000
50.000
50.000
3.450.000
2.815.000
35.000
300.000
2.000.000
470.000
10.000
615.000
300.000
315.000
20.000
20.000
2.275.000
2.275.000
2.270.000
2.270.000
5.000
5.000
0
0
0
520.000
520.000
400.000
400.000
120.000
120.000
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B - IZDACI
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
35
351
36
363
37
372
38
381
382
385
4
41
412
42
421
422
423
424
426
45
451
452
II.
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UKUPNI RASHODI
117.511.000
RASHODI
97.020.970
RASHODI ZA ZAPOSLENE
11.932.000
Plaće
9.381.000
Ostali rashodi za zaposlene
942.000
Doprinosi na plaće
1.609.000
MATERIJALNI RASHODI
43.098.716
Naknade troškova zaposlenima
4.118.459
Rashodi za materijal i energiju
13.207.903
Rashodi za usluge
20.888.436
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.883.918
FINANCIJSKI RASHODI
509.784
Ostali financijski izdaci
509.784
SUBVENCIJE
1.368.220
Subvencije trg.društvima u javnom sektoru
1.368.220
POTPORE
9.272.250
Potpore unutar opće države
9.272.250
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ
PRORAČUNA
300.000
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (stipendije) 300.000
DONACIJE I OSTALI RASHODI
30.540.000
Tekuće donacije
13.180.000
Kapitalne donacije
17.300.000
Izvanredni rashodi
60.000
RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)
20.490.030
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
0
Nematerijalna imovina
0
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
12.735.630
Građevinski objekti
6.200.000
Postrojenja i oprema
1.649.830
Prijevozna sredstva
410.000
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
150.800
Nematerijalna proizvedena imovina
4.325.000
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
7.754.400
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
7.554.400
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
200.000

126.604.000
105.632.517
14.467.000
11.397.000
1.270.000
1.800.000
45.648.283
4.279.119
13.710.955
21.703.798
5.954.411
512.290
512.290
1.368.220
1.368.220
9.872.250
9.872.250
300.000
300.000
33.464.474
17.408.950
15.995.524
60.000
20.971.483
100.000
100.000
16.742.483
8.657.859
1.883.340
200.000
107.284
5.894.000
4.129.000
3.929.000
200.000

POSEBAN DIO

Članak 4.
Izdaci proračuna za 2008. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u Posebnom
dijelu Proračuna kako slijedi:
1. Prikaz organizacijeske strukture upravnih tijela koja djeluju u Šibensko-kninskoj županiji s brojem popunjenih
radnih tijela:
1. Stručna služba skupštine i poglavarstva - Tajništvo (4 popunjena radna mjesta),
2. Ured Župana (12 popunjenih radnih mjesta, 1 nepopunjeno radno mjesto),
3. Upravni odjel za proračun i financije (6 popunjenih radnih mjesta),
4. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (3 popunjena radna mjesta),
5. Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport (3 popunjena radna mjesta),
6. Upravni odjel za gospodarstvo (4 popunjena radna mjesta),
7. Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj (4 popunjena radna mjesta, 1 nepopunjeno
radno mjesto, 1 pripravnik),
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8. Županijski zavod za prostorno uređenje (6 popunjenih radnih mjesta),
9. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
10. Upravi odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.
RAZDJEL 01 - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA - TAJNIŠTVO
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Stručna služba skupštine i poglavarstva - Tajništvo:
- obavlja stručne poslove u svezi rada i pripreme sjednica Poglavarstva, Skupštine i njihovih radnih tijela,
- brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Poglavarstva i Skupštine, te daje stručna
mišljenja o pitanjima iz njihovog djelokruga,
- osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima, članovima Poglavarstva i
saborskim zastupnicima s
područja Županije,
- priprema za objavu akte županijskih tijela i tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Županije
- brine o tiskanju službenog glasila,
- organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu sjedničkog materijala,
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
- obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednice Skupštine,
Poglavarstva i njihovih radnih tijela.
Stručnom službom Skupštine i Poglavarstva - Tajništvom upravlja Tajnik.
Uvjet radnog mjesta VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera, pet godina radnog iskustva u struci,
položen državni stručni ispit.
Ostala sistematizirana radna mjesta Stručne službe Skupštine i Poglavarstva - Tajništva su:
- stručni savjetnik za pravno-normativne poslove, uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj stručne spreme
pravne struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- viši stručni referent za pripremu sjednica, uvjet radnog mjesta je VI/I stupanj stručne spreme upravne,
ekonomske ili druge odgovarajuće struke, 14 mjeseci radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- stručni referent za pripremu sjednica, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme upravne,
ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- stručni referent za pripremu sjednica, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme upravne,
ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit.
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno samo radno mjesto:
- stručnog savjetnika za pravno-normativne poslove.
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0110 - Tajništvo
2.650.000
2.700.000
NAZIV PROGAMA: 0110-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0110-0101 Program tiskanja Službenog vjesnika Šibensko-kninske županije
OPĆI CILJ: Objavljivanje svih akata jedinica lokalne uprave i samouprave u javnom glasilu Šibenskokninske županije
POSEBAN CILJ: Objavljivanje svih akata sukladno Zakonu u jednom javnom glasilu Šibensko-kninske
županije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3239
0111

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Rashodi za tiskanje “Službenog vjesnika”
i ostalog uvezivanja
400.000
400.000
UKUPNO AKTIVNOST:
400.000
400.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Šibensko-kninske županije, članak 66. (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0110-0102 Županijsko poglavarstvo i Županijska skupština
OPĆI CILJ: Financiranje izdataka za rad članova Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine
POSEBAN CILJ: Postizanje što kvalitetnijih i sukladnijih prilika na području cijele Šibensko-kninske županije
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POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3291
01110

NAZIV
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IZNOS

I. IZMJENE

Naknade članovima Županijskog poglavrstva i
Županijske skupštine
1.950.000
2.000.000
UKUPNO AKTIVNOST:
1.950.000
2.000.000
ZAKONSKA OSNOVA: Odluka o plaćama dužnosnika Šibensko-kninske županije i naknada troškova izabrnim
osobama koji dužnost obavljaju počasno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/02.)
NAZIV AKTIVNOSTI: 0110-0103 Program za županijske nagrade i priznanja
OPĆI CILJ: Odavanje priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim osobama na uspješnom djelovanju na području
Šibensko-kninske županije
POSEBAN CILJ: Postizanje poznatog učinka za razvitak gospodarskih, kulturnih, sportskih i ostalih prilika na
području Županije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299
0111

NAZIV
Rashodi za županijske nagrade i priznanja
UKUPNO AKTIVNOST:

IZNOS

I. IZMJENE

50.000
50.000

50.000
50.000

ZAKONSKA OSNOVA: Statut Šibensko-kninske županije članci 14 i 15 (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01.)
NAZIV AKTIVNOSTI: 0110-0104 Program za nacionalne manjine
OPĆI CILJ: Djelovanje nacionalnih manjina u cilju razvoja društvenih odnosa
POSEBAN CILJ: Potpora nacionalnim manjinama za djelovanje u Šibensko-kninskoj županiji
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
32919
0111

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Naknade članovima predstavničkih tijela
nacionalnih manjina
0
0
38113
0111
Tekuće donacije nacionalnim manjinama
250.000
250.000
UKUPNO AKTIVNOST:
250.000
250.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Šibensko-kninske županije članci 14 i 15 (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01.), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02)
UKUPNO RAZDJEL 01 - Stručna služba skupštine i poglavarstva - Tajništvo

2.700.000

RAZDJEL 02 - URED ŽUPANA
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Ured Župana:
- obavlja savjetodavne poslove za Župana,
- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova,
- obavlja stručne poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, kao i suradnju
s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave,
- vodi brigu o poduzimanju mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu Župana surađuje s
nadležnim tijelima državne vlasti,
- priprema nacrte općih i drugih akata iz svog djelokruga,
- ostvaruje odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu Županije i predstavljanje Župana i županijskih
tijela u javnosti,
- obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih gostiju u Županiji, organizira protokolarna
primanja i druge sastanke za Župana surađuje u organiziranju prigodnih svečanosti,
- obavlja ostale poslove u svezi protokolarnih obveza župana i njegovih zamjenika, te županijskih tijela,
- marketinški obrađuje WEB stranice Županije,
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- obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih popisa iz područja radnih odnosa,
- vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja o prijamu, raspoređivanju na radna mjesta, te o drugih
pravnim obvezamai odgovornostima službenika i namještenika o prestanku službe,
- obavlja unos podataka, obradu i kontrolu vođenja očevidnika u djelokrugu radnih odnosa,
- prikuplja dokumentaciju djelatnika za osobne očevidnike,
- obavlja poslove prijave, odjave i promjene tijekom mirovinskog i zdravstvenog osiguranja djelatnika,
- obavlja poslove prijema i upisivanja akata u popisane očevidnike,
- prima i razvrstava poštu, upisuje poštu u interne, dostavne i druge knjige,
- vodi poslove otpreme i dostave pošte,
- vodi potrebite evidencije o korištenju službenih pečata, štambilja i žigova upravnih tijela,
- vodi arhivu i arhivske knjige, čuvanje predmeta u arhivi,
- obavlja uredske i tajničke poslove za Župana i Zamjenike župana
- daje informacije i obavijesti, te izrađuje potrebno pismeno,
- vodi uredski zapisnik,
- obavlja kontrolu kretanja djelatnika i stranaka u zgradi Županije,
- vodi evidenciju stranaka i kontroliranja njihov identitet,
- daje informacije i upute strankama,
- upravlja službenim vozilima,
- brine o tehničkoj ispravnosti i čistoći vozila
- vodi evidencije putnih naloga, uporabi rezervnih djelova i potrošnji goriva službenih vozila,
- radi na poslovnima održavanja i čuvanja poslovne zgrade Županije i uredskih postrojenja i opreme,
- obavlja sitne popravnke,
- obavlja poslove umnožavanja i slaganja matrijala za upravna tijela,
- vodi evidenciju o utrošku papira i ostalog materijal potrebnog za rad strojeva i brine o njihovom održavanju,
- obavlja posluživanje toplim i hladnim napicima prilikom održavanja radnih sastanaka i protokolarnih prijema
Župana,
- vodi evidenciju o nabavi i potrošnji napitaka i sitnog inventara u kuhinji,
- obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija i opreme za upravna tijela Županije.
Odjelom upravlja pročenik. Uvjet radnog mjesta VII/I stupanj stručne spreme pravne ili druge odgovarajuće
struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni i stručni ispit.
Ostala sistematizirana radna mjesta Ureda župana su:
- stručni savjetnik za odnose s javnošću i protokol, uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj stručne spreme
ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- stručni savjetnik za radne odnose, uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj stručne spreme pravne struke,
pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- stručni suradnik za opće poslove, uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj stručne spreme pravne, ekonomske
ili druge odgovarajuće struke, 16 mjeseci radnog staža u struci, položen državni stručni ispit,
- viši stručni referent za odnose s javnošću i protokol, uvjet radnog mjesta VI/I stupanj stručne spreme
politološke, pravne, ekonomsk ili druge odgovarajuće struke, 14 mjeseci radnog iskustva u struci, položen
državni stručni ispit,
- stručni referent za protokol i radne odnose, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme upravne,
ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- stručni referent u pisarnici, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme upravne, ekonomske ili
druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- poslovni tajnik, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće
struke, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- portir, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme tehničke ili druge odgovarajuće struke, jedna
godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- vozač, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme tehničke, prometne ili druge odgovarajuće struke,
jedna godina radnog iskustva u struci, položen vozački ispit za vozača motornog vozila “B” kategorije,
- domar, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme tehničke ili druge
odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci,
- domaćica, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljske ili druge odgovarajuće struke,
jedna godina radnog iskustva u struci,
- čistačica, uvjet radnog mjesta je niža stručna sprema.
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto - pročelnik ureda.
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I. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0210 - Ured župana
1.170.000
1.170.000
NAZIV PROGRAMA: 0210-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0210-0101 Izvršna uprava - potrebna sredstva za aktivnosti Županijskog poglavarstva
i Župana
OPĆI CILJ: Pomaganje svih aktivnosti društvenog života Šibensko-kninske županije
POSEBAN CILJ: Obilježavanje svih značajnih datuma i manifestacija na području Županije i Države
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

32
323
3233
3233

MATERIJALNI RASHODI
1.170.000
1.170.000
Rashodi za usluge
800.000
800.000
0111
Rashodi za promidžbu i protokol
400.000
400.000
01800
Rashodi za suradnju među jedinicama
lokalne samouprave i međudržavnu suradnju 120.000
120.000
3233
0111
Rashodi za obilježavnje spomendana
60.000
60.000
3233
0111
Rashodi državnih i županijskih manifestacija 170.000
170.000
3233
0111
Rashodi za nevladine udruge i europske integracije50.000
50.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
370.000
370.000
3293
0111
Rashodi za reprezentaciju
250.000
250.000
3299
0111
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
120.000
120.000
UKUPNO AKTIVNOST:
1.170.000
1.170.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 11/01.)
UKUPNO RAZDJEL 02 - Ured župana

1.170.000

RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Upravni odjel za proračun i financije:
- izrađuje nacrte Odluka i drugih akata iz područja financija za Županijsko poglavarstvo i Županijske skupštine,
- organizira poslove financiranja javnih potreba,
- daje stručna obrazloženja i mišljenja kojima se predlaže raspolaganje proračunskim sredstvima,
- izvješćuje Župana, Poglavarstvo i Skupštinu o stanju sredstava i ostvarenju Proračuna,
- prati i analizira sve prihode i izdatke i usklađuje ih sa Planom proračuna,
- mjesečno prati i analizira godišnji obračun Proračuna, brutto bilančna i statistička izvješća,
- surađuje s Poreznom upravom u svezi naplate Županijskih poreza,
- radi na poslovnima računovodstva, knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i obračuna materijalnofinancijskog poslovanja,
- obavlja poslove isplate svih naknada,
- vodi knjigu kapitalne imovine i sitnog inventara,
- evidentira sve prispjele fakture i vrši njihovo plaćanje,
- obavlja poslove kontiranja i knjiženja u programu Knjiga ulaznih faktura i u programu Knjiga nabavki,
- obavlja poslove u programu Financijskog knjigovodstva - kontiranja i knjiženja,
- obavlja poslovne promjene na temelju ispravno likvidirane dokumentacije,
- izrađuje statistička izvješća o bolovanjima,
- obavlja poslove javne nabave.
Odjelom upravlja pročenik. Uvjet radnog mjesta VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, pet godina
radnog iskupstva u struci, položen stručni ispit.
Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za proračun i financije su:
- stručni savjetnik za javnu nabavu, uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj stručne spreme pravne ili ekonomske
struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
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- stručni suradnik za proračun i financije, uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj stručne spreme ekonomske
struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- stručni suradnik za računovodstvo, uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj stručne spreme ekonomske struke,
16 mjeseci radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- viši stručni financijski referent, uvjet radnog mjesta je VI/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, 14
mjseci radnog iskustva u struci , položen državni stručni ispit,
- računovodstveni referent - likvidator, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,
jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,
- računovodstveni referent - blagajnik, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,
jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit.
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno samo radno mjesto - računovodstveni referent - likvidator.
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0310 - Županijsko poglavarstvo

3.370.000

3.470.000

NAZIV PROGRAMA: 0310-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0310-0101 Program pomoći gradovima i općinama
OPĆI CILJ: Pomoći općinama i gradovima u izgradnji novih i obnovi starih infrastrukturnih objekata na njihovom
području
POSEBAN CILJ: Dovršiti infrastrukturni sastav gradova i općina Šibensko-kninske županije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3631
01800

NAZIV
Tekuće pomoći gradovima i općinama
UKUPNO AKTIVNOST:

IZNOS

I. IZMJENE

2.210.000
2.210.000

2.210.000
2.210.000

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske (“Narodne novine”,
broj 154/02)
NAZIV AKTIVNOSTI: 0310-0102 Tekuće donacije političkim strankama
OPĆI CILJ: Pomoći za tekuće aktivnosti političkim strankama koje sudjeluju u radu Županijske skupštine
POSEBAN CILJ: Provođenje planova i programa rada
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
0180

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Tekuće pomoći političkim strankama
UKUPNO AKTIVNOST:

680.000
680.000

680.000
680.000

ZAKONSKA OSNOVA: Odluka Županijske skupštine o financiranju političkih stranaka (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 16/02.)
NAZIV AKTIVNOSTI: 0310-0103 Tekuće donacije građanima i kućanstvima - pomoći za bolesne, socijalno
ugrožene osobe
OPĆI CILJ: Pomoći za osobe sa zdravstvenim i socijalnim potrebama
POSEBAN CILJ: Poboljšanje životnih prilika bolesnih i socijalno ugroženih stanovnika Županije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
NAZIV
IZNOS
I. IZMJENE
RASHODA
3811
0180
Tekuće pomoći građanima i kućanstvima - pomoći
za bolesne i socijalno ugrožene osobe
20.000
20.000
UKUPNO AKTIVNOST:
20.000
20.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03)
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NAZIV AKTIVNOSTI: 0310-0104 Tekuće donacije - ostale organizacije, vjerske organizacije, mjesni odbori
OPĆI CILJ: Pomoći za razne aktivnosti vjerskih zajednica, ostale organizacije, mjesni odbori
POSEBAN CILJ: Pomoći za rješavanje projekata navedenih organizacija i zajednica
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
0180

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Ostale tekuće donacije - ostale organizacije,
vjerske organizacije, mjesni odbori
200.000
200.000
UKUPNO AKTIVNOST:
200.000
200.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03)
NAZIV AKTIVNOSTI: 0310-0105 Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna

POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
38951
0111

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Rashodi za tekuću pričuvu
UKUPNO AKTIVNOST:

60.000
60.000

60.000
60.000

IZNOS

I. IZMJENE

NAZIV AKTIVNOSTI: 0310-0106 Ulaganja na građevinskim objektima
OPĆI CILJ: Ulaganja za tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Županije
POSEBAN CILJ: Poboljšanje uvjeta rada u poslovnim zgradama
POTREBNA
RAČUN
RASHODA
41241
42121

SREDSTVA
FUNKCIJA

NAZIV

0112
0112

Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja
0
100.000
Uredski objekti
200.000
200.000
UKUPNO AKTIVNOST:
200.000
300.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Šibensko-kninske županije, članak 70 (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 11/01)
Glava 0320 - Zajednički izdaci
16.039.739
17.274.019
Obavljanje djelatnosti svih Upravnih odjela, Tajništva i Zavoda za prostorno planiranje Šibensko-kninske županije.
NAZIV PROGAMA: 0320-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0320-0101 Izvršna uprava i administracija Upravnih odjela, Tajništva i Zavoda za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
OPĆI CILJ: Potrebna sredstva za financiranje svih zajedničkih izdataka radnih tijela Šibensko-kninske županije
POTREBNA
RAČUN
RASHODA
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211

SREDSTVA
FUNKCIJA

0112
0112
0112
0112
0112

NAZIV
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja

IZNOS

I. IZMJENE

15.139.739
11.611.000
9.060.000
9.060.000
942.000
942.000
1.609.000
1.450.000
159.000
3.228.739
495.000
220.000

16.284.019
12.130.000
9.060.000
9.060.000
1.270.000
1.270.000
1.800.000
1.600.000
200.000
3.854.019
670.000
220.000

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

3212
3213
322
3221
3223
3224

0112
0112

3225
323
3231
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292
3294
34
343
3431

0112

0112
0112
0112

0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
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Naknade za prijevoz na posao i s posla
250.000
Stručno usavršavanje zaposlenika
25.000
Rashodi za materijal i energiju
720.000
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 280.000
Energija
250.000
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
160.000
Sitni inventar i auto gume
30.000
Rashodi za usluge
1.883.739
Usluge telefona, pošte i prijevoza
380.739
Usluge poštarine
120.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000
Usluge promidžbe i informiranja
100.000
Komunalne usluge
463.000
Zakupnine i najamnine
100.000
Zdravstvene usluge
160.000
Intelektualne i osobne usluge
100.000
Računalne usluge
200.000
Ostale usluge
60.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
130.000
Premije osiguranja
100.000
Članarine
30.000
FINANCIJSKI RASHODI
300.000
Ostali financijski rashodi
300.000
Bankarske usluge i usluge platnog prometa 300.000
UKUPNO AKTIVNOST:
15.139.739

Broj 5 - Strana 13

350.000
100.000
821.019
351.019
250.000
160.000
60.000
2.063.000
430.000
140.000
200.000
100.000
463.000
100.000
160.000
200.000
200.000
70.000
300.000
100.000
200.000
300.000
300.000
300.000
16.284.019

ZAKONSKA OSNOVA: Za sve izdatke za zaposlene (plaće, naknade zaposlenima) utemeljeni su Odlukom
o plaćama službenika i namještenika upravnih tijela Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 10/02).
Plaće se planiraju za 3 dužnosnika (župan, 2 zamjenika župana), 1 tajnika, 9 pročelnika upravnih odjela i
zavoda, 22 savjetnika, 4 suradnika, 8 viša referenta, 2 računovnodstvena referenta, 15 stručnih referenata i
namještenika, 1 administrativna referenta, 1 portira, 1 domara, 1 vozača, 1 domaćice, 1 čistaćice i 3 vježbenika
VSS (73 djelatnika i dužnosnika).
NAKNADE ZA ZAPOSLENE sadrže:
- naknade za prijevoz na posao.
- naknade za godišnji odmor,
- naknade za Dan dječiji radosti,
- naknade za smrtne slučajeve,
- naknade za jubilarne nagrade.
Sukladno broju zaposlenih planiraju se i ostali potrebni izdaci za normalno obavljanje djelatnosti svih Upravnih
odjela, Tajništva i Zavoda za prostorno planiranje (materijalne troškove i nabava dugotrajne imovine).
NAZIV AKTIVNOSTI: 0320-0102 Uredsko opremanje administracije
OPĆI CILJ: Potrebna sredstva za financiranje svih zajedničkih izdataka radnih tijela Šibensko-kninske županije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4
42
422
4221
4221

0112
0112

NAZIV

IZNOS

RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE
IMOVINE
300.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
300.000
Postrojenja i oprema
100.000
Uredska oprema i namještaj
60.000
Ostala uredska oprema
20.000

I. IZMJENE

390.000
390.000
190.000
100.000
40.000
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0112
0112

Komunikacijska oprema
Prijevozna sredstva
Osobni automobili
UKUPNO AKTIVNOST:

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

20.000
200.000
200.000
300.000

50.000
200.000
200.000
390.000

IZNOS

I. IZMJENE

NAZIV PROGAMA: 0320-02 INFORMATIZACIJA UPRAVE
NAZIV AKTIVNOSTI: 0320-0201 Unaprijeđenje komunikacijskog sustava
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4
42
422
4221
426
4262

0112
0112

NAZIV
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE
IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema
Računala i računalna oprema
Nematrijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
UKUPNO AKTIVNOST:

UKUPNO RAZDJEL 03 - Upravni odjel za proračun i financije

600.000

600.000

600.000
200.000
200.000
400.000
400.000
600.000

600.000
200.000
200.000
400.000
400.000
600.000
20.744.019

RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga
Županije za područje zdravstva i socijalne skrbi. Sukladno zakonskim odredbama i općim aktima Županije,
Odjel obavlja slijedeće poslove:
- izvršava odluke i druge opće i pojedinačne akte Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva,
- priprema i izrađuje nacrte akata Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva iz djelokruga rada Odjela
- priprema i izrađuje stručne, analitičke i planske dokumente,
- prati provođenje zakonski utvrđenih djelatnosti, poslova, programa i mjera iz nadležnosti područne (regionalne)
samouprave u području zdravstva i socijalne skrbi,
- prati zakonske i druge propise vezane za zdravstvo i socijalnu skrb,
- prati rad zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija,
- u suradnji sa upravnim vijećima priprema i obrađuje izvješća i druge dokumente vezano za rad ustanova čiji
je osnivač Županija,
- priprema prijedloge i mišljenja za donošenje mreže zdravstvenih djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi,
- izvršava poslove vezano za provođenje decentraliziranih funkcija u području zdravstva i socijalne skrbi,
- redovito obrađuje i priprema dokumentaciju za osiguranje financijskih sredstava krajnjim korisnicima proračuna,
- surađuje sa nadležnim ministarstvima u provođenju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
- surađuje sa jedinicama lokalne samouprave u provođenju zdravstvene zaštite i poslova socijalne skrbi,
- zaprima i obrađuje izvješća jedinica lokalne samouprave u određenim oblicima socijalne skrbi, te izvješćuje
nadležno ministarstvo,
- obavlja poslove državne uprave prenesene na županije, iz područja zdravstva i socijalne skrbi,
- prati i sudjeluje u provođenju nacionalnih programa u prevenciji i otkrivanju određenih bolesti,
- prati i koordinira rad radnih tijela:
* Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
* Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
*Županijskog stožera zdravstva
*Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta kod osnivanja domova za starije i nemoćne osobe
*Županijskog tima za Program “Zdrave županije”,i drugih radnih tijela koje za područje zdravstva i socijalne
skrbi imenuju Županijska skupština i Županijsko poglavarstvo,
- obavlja i druge poslove za koje je Odjel zadužen.
Radom Odjela upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta su - VSS ekonomske, pravne, medicinske ili druge
odgovarajuće struke, položen stručni ispit i pet godina radnog staža u struci.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Ostala radna mjesta po sistematizaciji su:
- stručni savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb, uvjeti radnog mjesta su - VSS ekonomske, medicinske, socijalne
ili druge odgovarajuće struke, položen stručni ispit i pet godina radnog staža u struci.
- stručni referent za zdravstvo i socijalnu skrb, uvjeti radnog mjesta su - SSS upravne, ekonomske ili druge
odgovarajuće struke, položen stručni ispit i jedna godina radnog staža u struci.
Sva sistematizirana radna mjesta u Odjelu su popunjena.
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0410 - Programska djelatnost zdravstva
19.695.000
18.660.524
NAZIV PROGRAMA: 0410-01 ZDRAVSTVENI SUSTAV - PROVOĐENJA MJERA I DJELATNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI: 0410-0101 Program mjera i djelatnosti iz nadležnosti jedinica područne (regionalne)
samouprave na području zdravstvene zaštite - sufinanciranje iz Županijskog pororačuna
OPĆI CILJ: Unaprjeđenje zdravstvene zaštite stanovništva
POSEBAN CILJ: Provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke, socijalno-medicinske, zdravstvenoekološke djelatnosti, mjera zdravstvene ekologije, hitne medicinske pomoći, mrtvozorničke službe, te promicanje
zdravlja i prevencija bolesti
POTREBNA
RAČUN
RASHODA
3236
3293
3811

SREDSTVA
FUNKCIJA

3811

0740

3811

0740

3811

0740

3811
3811

0700
0740

3811

0740

4264

0740

0740
0740
0740

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Rashodi mrtvozorničke službe
200.000
Potpore za Program “Zdrave županije”
100.000
Dom zdravlja Knin - djelatnost hitne medicinske
pomoći
100.000
Dom zdravlja Šibenik - tim hitne medicinske
pomoći
500.000
Dodatni tim hitne medicinske pomoći u
turističkoj sezoni
100.000
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske
županije - program mjera i aktivnosti
350.000
Kontrola ispravnosti namirnica i vode za piće 180.000
Izdaci za ostale potrebe u zdravstvu i
socijalnoj skrbi
300.000
Izdaci za Programe ranog otkrivanja raka
dojke i debelog crijeva
200.000
Izdaci za izradu projektne dokumentacije
nove bolnice Šibenik
150.000
UKUPNO AKTIVNOST:
2.180.000

200.000
100.000
100.000
500.000
100.000
350.000
180.000
570.000
200.000
150.000
2.450.000

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 121/03,
85/06), i članka 74. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/
07).
NAZIV AKTIVNOSTI: 0410-0102 Decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove
Naziv tekućeg projekta: Opremanje zdravstvenih ustanova
OPĆI CILJ: Poboljšanje i unaprjeđenje prostornih i tehničkih uvjeta zdravstvene zaštite
POSEBAN CILJ: Investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora,
te nabava i održavanje medicinske i nemedicinske opreme, informatike i prijevoznih sredstava, te podmirenje
dospjelih, a nepodmirenih obveza
POTREBNA
RAČUN
RASHODA
3821
3821
3821

SREDSTVA
FUNKCIJA

NAZIV

0740
0740
0740

Opća bolnica Šibensko-kninske županije
Dom zdravlja Šibenik
Dom zdravlja Drniš

IZNOS

I. IZMJENE

8.600.000
3.200.000
1.450.000

8.360.000
2.960.524
1.095.000
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0740
0740

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Dom zdravlja Knin
1.450.000
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske
županije
2.400.000
UKUPNO AKTIVNOST:
17.100.000

1.180.000
2.200.000
15.795.524

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 121/03,
85/06), te članka 45. i članka 74. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/07).
NAZIV AKTIVNOSTI: 0410-0103 Financiranje aktivnosti Crvenog križa
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za rad Županijske organizacije Crvenog križa
POSEBAN CILJ: Osiguranje sredstava za rad i djelovanje službe traženja i za javne ovlasti i redovne djelatnosti
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

0740

Županijska organizacija Crvenog križa
130.000
130.000
UKUPNO AKTIVNOST:
130.000
130.000
ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 12. i članka 14. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (“Narodne
novine”, broj 92/01.)
NAZIV PROGRAMA: 0410-02 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0410-0201 Program suzbijanja zlouporabe opojnih droga
OPĆI CILJ: Suzbijanje zlouporabe opojnih droga
POSEBAN CILJ: Provođenje mjera Nacionalnog programa suzbijanja zlouporabe opojnih droga, te potpora
radu Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje Šibensko-kninske županije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

0740

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske
županije - Centar za prevenciju i liječenje
ovisnosti - tim
200.000
200.000
3811
0740
Dom zdravlja Šibenik - Centar za prevenciju i
liječenje ovisnosti
25.000
25.000
3811
0740
Tekuće donacije za program suzbijanja
zlouporabe droga
60.000
60.000
UKUPNO AKTIVNOST:
285.000
285.000
ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 40. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (“Narodne
novine”, broj 107/01, 87/02, 163/03), i članka 74. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/07).
Glava 0420 - Programska djelatnost socijalne skrbi
17.951.250
16.817.250
NAZIV PROGRAMA: 0420-01 SOCIJALNA SKRB
NAZIV AKTIVNOSTI: 0420-0101 Pomoć za ogrjev - decentralizirane funkcije
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za određene kategorije korisnika socijalne skrbi
POSEBAN CILJ: Podmirenje troškova za ogrjev (drva) korisnicima socijalne skrbi
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3631

1070

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izdaci pomoći za ogrijev - decentralizirane
funkcije
5.562.250
UKUPNO AKTIVNOST:
5.562.250

5.562.250
5.562.250

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 5. Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 59/01, 82/01, 103/03, 44/06).
NAZIV AKTIVNOSTI: 0420-0102 Financiranje materijalnih rashoda Centra za socijalnu skrb Drniš decentralizirane funkcije
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za rad Centra za socijalnu skrb Drniš
POSEBAN CILJ: Osiguranje sredstava za materijalne izdatke u skladu sa Zakonom
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
32
321
3211
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3237
3238
3239
329
3292
3293
34
343
3431

1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070

NAZIV
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promižbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
UKUPNO AKTIVNOST:

IZNOS

I. IZMJENE

27.040
15.600
11.440
75.920
34.320
26.000

27.000
20.000
7.000
76.680
35.000
26.000

9.360
6.240
109.000
52.000
12.480
1.040
5.000
15.600
21.840
1.040
11.440
6.240
5.200

9.360
6.320
109.080
52.000
12.480
2.000
5.000
15.600
20.000
2.000
11.240
6.240
5.000

41.600
41.600
265.000

41.000
41.000
265.000

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).
NAZIV AKTIVNOSTI: 0420-0103 Financiranje materijalnih rashoda Centra za socijalnu skrb Knin decentralizirane funkcije
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za rad Centra za socijalnu skrb Knin
POSEBAN CILJ: Osiguranje sredstava za materijalne izdatke u skladu sa Zakonom
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
32
321
3211
322
3221

1070
1070

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - KNIN
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
28.059
Službena putovanja
28.059
Rashodi za materijal i energiju
146.702
Uredski materijal
70.990

40.059
40.059
146.702
70.990
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3223
3224

1070
1070

3225
323
3231
3232
3234
3235
3237
329
3292
3293
34
343
3431
3434

1070
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1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070

Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Reprezentacija
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali financijski rashodi
UKUPNO AKTIVNOST:

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

35.360

35.360

38.272
2.080
296.359
150.634
27.040
83.616
10.109
24.960
22.060
15.442
6.618

38.272
2.080
296.359
150.634
27.040
83.616
10.109
24.960
22.060
15.442
6.618

20.820
13.099
7.721
514.000

20.820
13.099
7.721
526.000

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).
NAZIV AKTIVNOSTI:0420-01 04 Financiranje materijalnih rashoda Centra za socijalnu skrb Šibenik decentralizirane funkcije
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za rad Centra za socijalnu skrb Šibenik
POSEBAN CILJ: Osiguranje sredstava za materijalne izdatke u skladu sa Zakonom
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
32
321
3211
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3234
3235
3237
3238
3239
329
3292
3293
34
343
3431

1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070

NAZIV

IZNOS

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
66.000
Službena putovanja
46.000
Stručno usavršavanje zaposlenika
20.000
Rashodi za materijal i energiju
271.650
Uredski materijal
128.000
Materijal i sirovine
5.500
Energija
86.100
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa.34.900
Sitni inventar i auto gume
17.150
Rashodi za usluge
536.300
Usluge telefona, pošte i prijevoza
159.100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
41.000
Komunalne usluge
107.050
Usluge najamnine i zakupnine
56.000
Intelektualne i osobne usluge
135.050
Računalne usluge
29.200
Ostale usluge
8.900
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.550
Premije osiguranja
4.000
Reprezentacija
6.550
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
15.500
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000

I. IZMJENE

50.000
40.000
10.000
345.400
128.000
4.500
96.100
59.800
57.000
502.600
162.000
55.000
90.000
60.000
92.000
29.200
14.400
18.020
4.000
14.020
13.980
5.500

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

3433
3434

1070
1070
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Zatezne kamate
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO AKTIVNOST:

3.480
2.020
900.000
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3.480
5.000
930.000

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).
NAZIV AKTIVNOSTI: 0420-0105 Financiranje izdataka Doma za starije i nemoćne osobe Knin decentralizirane funkcije
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za rad Doma za starije i nemoćne osobe Knin
POSEBAN CILJ: Osiguranje razlike sredstava od ukupnih izdataka Doma umanjenih za vlastiti prihod
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
31
311
3111
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329

1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020

3291

1020

3299
34
343
3431
42

1020
1020

422
4221
4227
423

1020
1020

4231

1020

NAZIV

IZNOS

DOM UMIROVLJENIKA KNIN (UKUPNO)
RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLAĆE
321.000
Plaće za redovan rad
321.000
MATERIJALNI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA115.000
Službena putovanja
22.000
Naknade za prijevoz na posao i s posla
83.000
Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU1.002.000
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 157.000
Materijal i sirovine
443.000
Energija
363.000
Materijal i dijelovi za tekuće i investici. održa. 16.000
Sitni inventar i auto gume
23.000
RASHODI ZA USLUGE
339.000
Usluge telefona, pošte i prijevoza
27.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
75.000
Usluge promidžbe i informiranja
4.000
Komunalne usluge
152.000
Zdravstvene usluge
20.000
Intelektualne i osobne usluge
41.000
Računalne usluge
6.000
Ostale usluge
14.000
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVA.
59.000
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela i povjere.
31.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
28.000
FINANCIJSKI RASHODI - UKUPNO
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
8.000
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
8.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
POSTROJENJA I OPREMA
141.000
Uredska oprema i namještaj
16.000
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 125.000
PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM
PROMETU
60.000
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
60.000

I. IZMJENE

391.000
391.000
136.000
22.000
104.000
10.000
1.050.000
157.000
443.000
393.000
22.000
35.000
313.000
27.000
75.000
6.000
141.000
26.000
21.000
7.000
10.000
51.000
31.000
20.000
9.000
9.000
224.000
12.000
212.000
0
0
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Četvrtak, 05. lipnja 2008.

45

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA
NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
451
DODATNA ULAGANJA NA
GRAĐEVINSKIM O.
176.000
126.000
4511 1020
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 176.000
126.000
452
DODATNA ULAGANJA NA
POSTROJENJIMA I OPREMI
50.000
50.000
4521 1020
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
50.000
50.000
UKUPNO AKTIVNOST:
2.271.000
2.350.000
ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj
skrbi (“Narodne novine”, broj 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).
NAZIV AKTIVNOSTI: 0420-0106 Financiranje izdataka “Cvjetnog doma” Šibenik - decentralizirane funkcije
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za rad “Cvjetnog doma” Šibenik
POSEBAN CILJ: Osiguranje razlike sredstava od ukupnih izdataka Doma umanjenih za vlastiti prihod
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
31
311
3111
32
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
323
3231
3232
3234
3238
3239
42
423
4231
45

1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020

1020

451
4511

1020

452
4521

1020

NAZIV

IZNOS

CVJETNI DOM ŠIBENIK - DOM UMIROVLJENIKA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
PLAĆE
0
Plaće za redovan rad
0
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
310.000
Službena putovanja
10.000
Naknade za prijevoz na posao i s posla
300.000
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU4.155.000
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 750.000
Materijal i sirovine
1.800.000
Energija
805.000
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa.800.000
RASHODI ZA USLUGE
1.474.000
Usluge telefona, pošte i prijevoza
35.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 576.250
Komunalne usluge
800.000
Računalne usluge
44.750
Ostale usluge
18.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
PRIJEVOZNA SREDSTVA
150.000
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
150.000
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA
NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM
OBJEKTIMA
2.200.000
Dodatana ulaganja na građevinskim
objektima
2.200.000
DODATNA ULAGANJA NA
POSTROJENJIMA I OPREMI
150.000
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 150.000
UKUPNO AKTIVNOST:
8.439.000

I. IZMJENE

1.946.000
1.946.000
0
0
0
4.300.000
0
1.800.000
800.000
1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0

788.000
788.000
150.000
150.000
7.184.000

ZAKONSKA OSNOVA: Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj
skrbi (“Narodne novine”, broj 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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UKUPNO RAZDJEL 04 - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

35.477.774

RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske,
organizacijsko-koordinacijske normativno-pravne i druge stručne poslove iz područja osnovnog i srednjeg
školstva, visokog obrazovanja i znanosti, brige o djeci, kulture, tehničke kulture, športa, udruga građana i
informiranja. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja posebice slijedeće poslove:
- poslove praćenja i proučavanja problematike iz područja osnovnog i srednjeg školstva, visokog obrazovanja,
brige o djeci, kulture, tehničke kulture, športa, udruga građana i informiranje,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju
ustanove u vlasništvu županije, te prati i nadzire njihov rad,
- poslove pripreme prijedloga mreže školskih ustanova te u svezi s time prijedloge investicijskih planova i
drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju tih mreža,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvješćavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba iz
svog djelokruga,
- poslove izrade nacrta općih akata, te druge stručne poslove iz djelokruga rada Odjela.
Radom Odjela rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: VSS pravne, ekonomske, prosvjetne ili
druge odgovarajuće struke, pet godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.
Ostala radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu su:
- stručni savjetnik za prosvjetu, znanost, kulturu i šport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: VSS
pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog staža u struci i položen
državni stručni ispit.
- stručni referent za prosvjetu, znanost, kulturu i šport (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: SSS
upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog staža u struci i položen državni stručni
ispit.
Sva sistematizirana radna mjesta Odjela su popunjena.
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0510 - Programska djelatnost osnovnog školstva
18.732.684
21.600.239
NAZIV PROGAMA: 0510-01 ODGOJNO-OBRAZOVNI SUSTAV - OSNOVNO ŠKOLSTVO
NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0101 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje i unaprjeđenje školskih prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
32
321
3211
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323

0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912

NAZIV
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge

IZNOS

I. IZMJENE

586.040
439.608
146.432
3.842.388
809.933
140.712
2.305.161

578.730
424.380
154.350
3.766.865
770.870
139.500
2.447.600

407.056
179.526
8.166.303

261.280
147.615
8.803.529
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3231
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329
3292
3293
3294
34
343
3431
3433
42
422
4221
4222
4223
4225
4226
4227
424
4241
45
451
4511
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0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912

0912
0912
0912
0912
0912
0912
0912

0912

ZAKONSKA OSNOVA:

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Usluge telefona i pošte
353.080
328.000
Usluge prijevoza učenika
5.899.485
6.607.770
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
808.186
808.183
Usluge promidžbe i informiranja
67.496
47.040
Komunalne usluge
533.916
490.220
Zdravstvene usluge
109.980
171.250
Intelektualne i osobne usluge
125.320
118.940
Računalne usluge
123.760
112.646
Ostale usluge
145.080
119.480
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
298.093
304.180
Premije osiguranja
36.221
54.540
Reprezentacija
243.776
224.940
Članarine
18.096
24.700
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
57.824
61.990
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
55.224
56.790
Zatezne kamate
2.600
5.200
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema
547.476
425.020
Uredska oprema i namještaj
249.392
246.500
Komunikacijska oprema
4.368
26.460
Oprema za održavanje i zaštitu
16.224
78.000
Instrumenti, uređaji i strojevi
29.952
26.500
Športska i glazbena oprema
57.200
18.000
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
190.340
29.560
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti139.360
91.284
Knjige u knjižnicama
139.360
91.284
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA
NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
395.200
320.000
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
395.200
320.000
UKUPNO AKTIVNOST:
14.032.684
14.351.598
Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0102 Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zajedničkog interesa
- izvor financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Financijska pomoć za poboljšanje standarda osnovnog školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299
0912
4221
4511

0912
0912

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Županijska školska natjecanja, stručna vijeća,
susreti, manifestacije i drugo
200.000
Nabava opreme
100.000
Sanacija i adaptacija objekata
400.000
UKUPNO AKTIVNOST:
700.000
Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN” 69/03)

200.000
200.000
400.000
800.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0103 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu
- izvor financiranja decentralizirana sredstva
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda osnovnog školstva

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212
4212
4212
4212

0912
0912
0912
0912

ZAKONSKA OSNOVA:

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

NAZIV
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IZNOS

I. IZMJENE

Izgradnja nove školske zgrade OŠ Bilice
2.000.000
Zamjena fasadnih stijena i prozora u OŠ Vodice
0
Sanacija krova na školskoj zgradi OŠ Primošten
0
Zamjena fasadnih stijena i stolarije u OŠ
dr. F.Tuđman-Knin
0
UKUPNO AKTIVNOST:
2.000.000

200.000
800.000
350.000
1.456.595
2.806.595

Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0104 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu
- izvor financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda osnovnog školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212
0912
4212
0912
4212
0912

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izgradnja nove školske zgrade OŠ Bilice
500.000
Zamjena fasadnih stijena i prozora u OŠ Vodice
0
Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane
OŠ Čista Velika
0
UKUPNO AKTIVNOST:
500.000

1.000.000
500.000
930.000
2.430.000

Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0105 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu
- izvor financiranja Općina Bilice
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda osnovnog školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212
0912
ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izgradnja nove školske zgrade OŠ Bilice
UKUPNO AKTIVNOST:

500.000
500.000

0
0

Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0106 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu
- izvor financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda osnovnog školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212
0912
ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Sanacija školske zgrade OŠ Vodice
UKUPNO AKTIVNOST:

500.000
500.000

500.000
500.000

Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)
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NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0107 Sredstva za kapitalne projekte u osnovnom školstvu
- izvor financiranja Grad Vodice
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda osnovnog školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212
0912
ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Sanacija školske zgrade OŠ Vodice
500.000
UKUPNO AKTIVNOST:
500.000
Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

500.000
500.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0510-0108 Interventna sredstva u osnovnom školstvu
- izvor financiranja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u osnovnom školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda osnovnog školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
NAZIV
IZNOS
RASHODA
3232
0912
Sanacija OŠ dr.F.Tuđman uslijed nevremena
0
UKUPNO AKTIVNOST:
0
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

I. IZMJENE
212.046
212.046

Glava 0520 - Programska djelatnost srednjeg školstva
17.764.107
17.573.417
NAZIV PROGAMA: 0520-01 ODGOJNO-OBRAZOVNI SUSTAV - SREDNJE ŠKOLSTVO
NAZIV AKTIVNOSTI: 0520-0101 Decentralizirane funkcije srednjeg školstva
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u srednjem školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje i unaprjeđenje školskih prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala
POTREBNA
RAČUN
RASHODA
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224

SREDSTVA
FUNKCIJA

3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3292

0922

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922

NAZIV
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona i pošte
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja

IZNOS

I. IZMJENE

2.491.320
456.560
1.963.520
71.240
2.994.243
780.208
172.640
1.596.275

2.777.330
459.320
2.214.000
104.010
3.204.289
769.450
172.000
1.810.839

327.080
118.040
2.233.735
298.480
844.400
14.352
330.720
316.160
141.335
82.888
92.560
112.840
142.775
20.176

331.000
121.000
2.224.184
291.880
780.864
32.500
373.800
338.000
117.940
95.100
87.600
106.500
145.530
19.000

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

3293
3294
34
343
3431
42
422
4221
4222
4223
4227
424
4241
45
451
4511

0922
0922
0922

0922
0922
0922
0922
0922

0912

ZAKONSKA OSNOVA:
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Reprezentacija
104.156
Članarine
18.443
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
66.040
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
66.040
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema
401.354
Uredska oprema i namještaj
169.982
Komunikacijska oprema
0
Oprema za održavanje i zaštitu
79.665
Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene
151.707
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti11.440
Knjige u knjižnicama
11.440
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
83.200
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
83.200
UKUPNO AKTIVNOST:
8.424.107

108.580
17.950
65.500
65.500
484.320
266.500
14.500
15.000
188.320
16.000
16.000
145.000
145.000
9.062.153

Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0520-0102 Sufinanciranje programa srednjeg školstva od zajedničkog interesa
- izvor financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u srednjem školstvu
POSEBAN CILJ: Financijska pomoć za poboljšanje standarda srednjeg školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299

0922

4221
4511

0922
0922

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Županijska školska natjecanja, stručna vijeća,
susreti, manifestacije i drugo
Nabava opreme
Sanacija i adaptacija objekata
UKUPNO AKTIVNOST:

180.000
160.000
300.000
640.000

180.000
160.000
300.000
640.000

Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0520-0103 Sredstva za kapitalne projekte u srednjem školstvu
- izvor financiranja decentralizirana sredstva
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u srednjem školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda srednjeg školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212

0922

4212

0922

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

Dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija Tehničke
i Industrijsko-obrtničke škole
4.000.000
Sanacija krovište i pročelja školske zgrade
Srednje glazbene škole Ivana Lukačića u Šibeniku
0
UKUPNO AKTIVNOST:
4.000.000
Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

I. IZMJENE

1.850.000
506.264
2.356.264
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NAZIV AKTIVNOSTI: 0520-0104 Sredstva za kapitalne projekte u srednjem školstvu
- izvor financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u srednjem školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda srednjeg školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212

0922

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija Tehničke
i Industrijsko-obrtničke škole
1.500.000
UKUPNO AKTIVNOST:
1.500.000
Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

1.715.000
1.715.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0520-0105 Sredstva za kapitalne projekte u srednjem školstvu
- izvor financiranja Grad Šibenik
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u srednjem školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda srednjeg školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4212
0922
ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija Tehničke
i Industrijsko-obrtničke škole
500.000
UKUPNO AKTIVNOST:
500.000
Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

0
0

NAZIV AKTIVNOSTI: 0520-0106 Sredstva za usluge prijevoza učenika
- izvor financiranja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
OPĆI CILJ: Osiguranje sredstava za dodatna ulaganja u srednjem školstvu
POSEBAN CILJ: Poboljšanje standarda srednjeg školstva
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
32319
0922

IZNOS

I. IZMJENE

Usluge prijevoza učenika
2.700.000
UKUPNO AKTIVNOST:
2.700.000
Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst - “NN”, 69/03)

3.800.000
3.800.000

Glava 0530 - Programska djelatnost visokog obrazovanja
600.000
NAZIV PROGAMA: 0530-01 VISOKO OBRAZOVANJE
NAZIV AKTIVNOSTI: 0530-0101 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje javnih potreba u visokom obrazovanju
POSEBAN CILJ: Poboljšanje i unaprjeđenje standarda visokog obrazovanja

600.000

ZAKONSKA OSNOVA:

POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
0941
ZAKONSKA OSNOVA:
123/03)

NAZIV

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Programska djelatnost visokoškolskih ustanova
UKUPNO AKTIVNOST:

300.000
300.000

300.000
300.000

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst - “NN”,

NAZIV PROGRAMA: 0530-02 STIPENDIJE STUDENATA I UČENIKA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0530-0201 Financijske potpore učenicima i studentima
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje javnih potreba u školstvu

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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POSEBAN CILJ: Poboljšanje materijalnog statusa učenika i studenata
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3721

0980

ZAKONSKA OSNOVA:
123/03)

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Stipendije i školarine studenata
300.000
300.000
UKUPNO AKTIVNOST:
300.000
300.000
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst - “NN”,

Glava 0540 - Programska djelatnost javnih potreba u kulturi
2.000.000
NAZIV PROGRAMA: 0540-01 KULTURNA BAŠTINA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0540-0101 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u kulturi
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava kulture
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3821

08200
08200
08200
08200
08200
08200
08200
08200
08200

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

2.000.000

I. IZMJENE

Šibensko kazalište Šibenik
135.000
135.000
48. Međunarodni festival djeteta - MDF Šibenik 280.000
280.000
Galerija likovnih umjetnosti “Sv.Krševan” Šibenik 200.000
200.000
Muzej grada Šibenika
100.000
100.000
Muzej grada Drniša
60.000
60.000
Muzej grada Knina
80.000
80.000
Muzeg grada Skradina
60.000
60.000
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik
80.000
80.000
Biskupija Šibenska - obnova i sanacija
Katedrale Sv.Jakova
200.000
200.000
UKUPNO AKTIVNOST:
1.195.000
1.195.000
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“NN”, 47/90 i 27/93)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0540-0102 Sufinanciranje programa djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturi
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u kulturi
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava kulture
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
3811

08200
08200

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Programska djelatnost udruga u kulturi
550.000
Ostali izdaci za udruge kulture
50.000
UKUPNO AKTIVNOST:
600.000
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“NN”, 47/90 i 27/93)

550.000
50.000
600.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0540-0103 Sufinanciranje djelatnosti radijskog medija
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje proizvodnje i emitiranje radijskog programa
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava javnog priopćavanja
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

08200

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Programska djelatnost radijskog medija
UKUPNO AKTIVNOST:

150.000
150.000

150.000
150.000
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Zakon o javnom priopćavanju (“NN”, 69/93)

NAZIV PROGAMA: 0540-02 PROGRAMSKA DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE
NAZIV AKTIVNOSTI: 0540-0201 Sufinanciranje programa tehničke kulture
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava tehničke kulture
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
08200
ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
Programska djelatnost tehničke kulture
UKUPNO AKTIVNOST:
Zakon o tehničkoj kulturi (“NN”, 76/93)

IZNOS

I. IZMJENE

55.000
55.000

55.000
55.000

Glava 0550 - Programska djelatnost javnih potreba u športu
1.850.000
1.850.000
NAZIV PROGAMA: 0550-01 PROGRAM ŠPORTA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0550-0101 Financijska potpora Savezu športova ŠKŽ i županijskim športskim savezima
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje javnih potreba u športu
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava javnih potreba u športu
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

08100

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
Zajednice športskih udruga i saveza ŠKŽ
UKUPNO AKTIVNOST:
Zakon o sportu (“NN”, 71/06)

IZNOS

I. IZMJENE

350.000
350.000

350.000
350.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0550-0102 Financijska potpora -provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene
kulture djece i mladeži
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje javnih potreba u športu
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava javnih potreba u športu
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
3811

08104
08104

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
Programska djelatnost škola športa
Ostali izdaci za udruge športaša
UKUPNO AKTIVNOST:
Zakon o športu (“NN”, 71/06)

IZNOS

I. IZMJENE

700.000
70.000
770.000

700.000
70.000
770.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0550-0103 Financijska potpora za treninge i natjecanja športaša
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje javnih potreba u športu
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava javnih potreba u športu
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

08104

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
Trening, organizacija i provođenje sustava
domaćih i međunarodnih natjecanja športaša
UKUPNO AKTIVNOST:
Zakon o športu (“NN”, 71/06)

IZNOS

I. IZMJENE

600.000
600.000

600.000
600.000

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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NAZIV AKTIVNOSTI: 0550-0104 Financijska potpora za županijska športska natjecanja škola
OPĆI CILJ: Financijska potpora za ostvarivanje javnih potreba u športu
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava javnih potreba u športu
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
08104
ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Županijska športska natjecanja osnovnih i srednjih škola130.000 130.000
UKUPNO AKTIVNOST:
130.000
130.000
Zakon o športu (“NN”, 71/06)

Glava 0560 - Programska djelatnost javnih potreba udruga građana
500.000
500.000
NAZIV PROGAMA: 0560-01 PROGRAM UDRUGA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0560-0101 Sufinanciranje programske djelatnosti veteranskih udruga i udruga
sudionika Domovinskog rata
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava udruga građana
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

1090

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
Veteranske udruge i udruge sudionika
Domovinskog rata
UKUPNO AKTIVNOST:
Zakon o udrugama (“NN”, 88/01)

IZNOS

I. IZMJENE

220.000
220.000

220.000
220.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0560-0102 Sufinanciranje programske djelatnosti udruga koje skrbe o osobama s
posebnim potrebama
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava udruga građana
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

1090

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

Udruge koje skrbe o osobama s posebnim potrebama80.000
UKUPNO AKTIVNOST:
80.000
Zakon o udrugama (“NN”, 88/01)

I. IZMJENE
80.000
80.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0560-0103 Sufinanciranje programske djelatnosti humanitarno karitativnih udruga
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava udruga građana
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

1090

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
Humanitarno-karitativne udruge
UKUPNO AKTIVNOST:

IZNOS

I. IZMJENE

50.000
50.000

50.000
50.000

Zakon o udrugama (“NN”, 88/01)

NAZIV AKTIVNOSTI: 0560-0104 Sufinanciranje programske djelatnosti strukovnih udruga
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava udruga građana
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POTREBNA
RAČUN
RASHODA
3811
3811
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SREDSTVA
FUNKCIJA
1090
1090

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
Strukovne udruge i ostale udruge građana
Ostali izdaci za udruge građana
UKUPNO AKTIVNOST:
Zakon o udrugama (“NN”, 88/01)

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

IZNOS

I. IZMJENE

120.000
30.000
150.000

120.000
30.000
150.000

UKUPNO RAZDJEL 5 - Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

44.123.656

RAZDJEL 06 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Upravni odjel za gospodarstvo je upravno tijelo koje obavlja uprave i stručne poslove te prati stanje u području
gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma, rudarstva, šumarstva, ribarstva, poljoprivrede i lovstva.
U okviru svog djelokruga Odjel obavlja posebice slijedeće poslove:
- prati stanje i organizira obavljanje poslova kod izrade programa razvoja gospodarstva Županije, te u svezi s
tim izrađuje izvješća i druge analitičko-stručne materijale,
- poslove koordinacije i praćenja realizacije poduzetničkih projekata (kreditiranja),
- poslove praćenja i analize stanja u oblasti malog i srednjeg poduzetništva, turizma, rudarstva, šumarstva,
ribarstva,poljoprivrede i lovstva,
- prati i koordinira poslove iz oblasti vatrogastva i civilne zaštite,
- poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
- te druge stručne poslove iz djelokruga rada Odjela.
Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je: VSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke, 5 godina
radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
Ostala sistematizirana radna mjesta su:
- stručni savjetnik za gospodarstvo: VSS ekonomske struke, 5 godina radnog iskustva u struci i položen
državni stručni ispit (2 izvršitelja),
- stručni referent za gospodarstvo i komunalne poslove: SSS upravne, ekonomske ili tehničke struke,
1 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit.
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0610 - Gospodarstvo

7.598.220

11.673.781

NAZIV PROGRAMA: 0610-01 UNAPREĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0101 Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara i
sufinanciranje potrebnih aktivnosti
OPĆI CILJ: Izrada procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka
prirodnih i civilizacijskih katastrofa
POSEBAN CILJ: Izraditi procjenu ugroženosti gradova i općina kao polazni dokument i sufinanciranje aktivnosti
kod spašavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299
3299

1090
1090

4264

1090

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Rashodi za potrebe Gorske službe spašavanja
Rashodi za potrebe unapređenje sustava
zaštite i spašavanja
Rashodi za izradu planova zaštite i spašavanja
UKUPNO AKTIVNOST:

60.000

60.000

40.000
0
100.000

150.000
150.000
360.000

NAZIV PROGRAMA: 0610-02 RAZVOJ GOSPODARSTVA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0201 Provođenje Zakona o lovu
OPĆI CILJ: Ustanovljavanje zajedničkih lovišta, davanje lovišta u zakup.
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POSEBAN CILJ: Vođenje evidencije lovozakupnina na 27 lovišta, obračunavanje i raspodjela sredstava u
skladu sa Zakonom.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299
3299

0423
0423

NAZIV
Rashodi za provođenje Zakona o lovu
Rashodi za naknade korisnicima zemljišta
bez prava lova
UKUPNO AKTIVNOST:

IZNOS

I. IZMJENE

35.000

76.738

315.000
350.000

690.643
767.381

NAZIV PROGRAM: 0610-03 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0301 Donacija (sredstva) za rad Stočarsko-selekcijske i Poljoprivrednosavjetodavne službe
OPĆI CILJ: Unapređenje stočarstva na području županije.
POSEBAN CILJ: Financijska potpora radi povećanja stočnog fonda s popravljanjem pasminskog sustava i
strukture stoke prema zahtjevima za ostvarivanje novčanih poticaja
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
3811

0421
0421

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Donacije za Poljoprivredno-savjetodavnu službu - HZPSS30.000
0
Donacije za Stočarsko-selekcijsku službu
50.000
50.000
UKUPNO AKTIVNOST:
80.000
50.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0302 Provođenje programa navodnjavanja - izvor financiranja Županijski
proračun
OPĆI CILJ: Povećanje efikasnosti u poljopirivredi kroz sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina
POSEBAN CILJ: Financijska potpora za ukupni razvitak u poljoprivredi
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4264
4264

0421
0421

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izrada studija plana navodnjavanja - idejni projekti575.000
Izrada Studije utjecaja na okoliš za akumulaciju Čikole 0
UKUPNO AKTIVNOST:
575.000

709.000
165.000
874.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0303 Provođenje programa navodnjavanja - izvor financiranja Hrvatske vode
OPĆI CILJ: Povećanje efikasnosti u poljopirivredi kroz sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina
POSEBAN CILJ: Financijska potpora za ukupni razvitak u poljoprivredi
PPOTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4264
4264

0421
0421

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izrada studija plana navodnjavanja - idejni projekti575.000
Izrada Studije utjecaja na okoliš za akumulaciju Čikole 0
UKUPNO AKTIVNOST:
575.000

709.000
165.000
874.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0304 Provođenje programa navodnjavanja - izvor financiranja krajnji korisnici
OPĆI CILJ: Povećanje efikasnosti u poljopirivredi kroz sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina
POSEBAN CILJ: Financijska potpora za ukupni razvitak u poljoprivredi
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POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4264

0421

NAZIV
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IZNOS

I. IZMJENE

Izrada studija plana navodnjavanja - idejni projekti100.000
UKUPNO AKTIVNOST:
100.000

0
0

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0305 Subvencioniranje programa za razvitak zadrugarstva
OPĆI CILJ: Okrupnjivanje i organiziranje zadrzgarstva na višem nivou
POSEBAN CILJ: Udruživanje poljoprivrednika u poljoprivredne asocijacije - zadruge
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

0421

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Sufinanciranje programa za razvitak zadrugarstva100.000
UKUPNO AKTIVNOST:
100.000

160.000
160.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0306 Provođenje programa razvoja poljoprivrede i marikullture - izvor
financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Subvencioniranje projekata iz područja poljoprivrede i marikulture
POSEBAN CILJ: Unapređenje poljoprivrede i marikulture (subvencioniranje nabave sadnica, depuracijski
centar, Stočni fond)
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

0421

3811

0421

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Donacije za realizaciju projekata iz poljoprivrede,
marikulture i ostalih projekata iza ROP-a
1.100.000
Udruga vinogradara i maslinara “Bucavac”
100.000
UKUPNO AKTIVNOST:
1.200.000

1.525.180
170.000
1.695.180

NAZIV PROGRAMA: 0610-04 ZAŠTITA OD POŽARA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0401 Rad Županijske vatrogasne zajednice
OPĆI CILJ: Fnanciranje rada Županijske vatrogasne zajednice u koju su udružene 3 javne vatrogasne postrojbe
sa ukupno 78 djelatnika ( Šibenik - 50; Knin -16; Drniš - 12), dobrovoljnih vatrogasnih društava -17, te Industrijska
vatrogasna postrojba - 22 djelatnika
POSEBAN CILJ: Preventivno djelovanje kao i izvanredne intervencije koje treba planirati za djelovanje u
nepredviđenim situacijama.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
3811

0320
0320

4264

0320

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Donacije za Županijsku vatrogasnu zajednicu
Donacije za Županijsku vatrogasnu zajednicu
- izvanredne intervencije
Izrada Studije zaštite od požara
UKUPNO AKTIVNOST:

750.000

750.000

150.000
0
900.000

150.000
100.000
1.000.000

NAZIV PROGRAMA: 0610-05 RAZVOJ TURIZMA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0501 Provođenje mjera Master plana razvoja turizma
OPĆI CILJ: Poboljšanje životnog standarda kroz osmišljeni razvoj i primjerenu uporabu prostora, radi stvaranja
pozitivnog okruženja za poduzetnički pothvat i promjenu strukture i odnosa prema turizmu kao gospodarskoj
grani
POSEBAN CILJ: Provesti mjere iz Master plan koji će ubrzati realizaciju projekata iz turizma

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299
04730
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IZNOS

Donacije za realizaciju projekata iz razvoja turizma100.000
UKUPNO AKTIVNOST:
100.000

I. IZMJENE
375.000
375.000

NAZIV PROGRAMA: 0610-06 POTICANJE ULAGANJA - RAZVITKA ŽUPANIJE
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0601 Sredstva za rad Regionalne razvojne agencije
OPĆI CILJ: Pomoć i edukacija poduzetnika za lakše donošenje odluka kod ulaganja u poduzetničke pothvate.
POSEBAN CILJ: Provođenje aktivnosti na realizaciji Regionalnog operativnog programa županije.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

0412

Donacije za Regionalnu razvojnu agenciju
1.000.000
1.000.000
UKUPNO AKTIVNOST:
1.000.000
1.000.000
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0602 Potpore poduzetnicima - izvor financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Povećati interes kod poduzetnika za nova ulaganja, pomoć poduzetnicima početnicima.
POSEBAN CILJ: Poduzetnicima iz Programa revitalizacije poduzetništva na otocima i područjima posebne
državne skrbi, pomoći kroz bespovratne financijske potpore za troškove po kreditnim programima namjenjenih
razvoju malog gospodarstva.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

0412

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Donacije za poticanje poduzetništva - garantna shema500.000 1.500.000
UKUPNO AKTIVNOST:
500.000
1.500.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0603 Potpore poduzetnicima - izvor financiranja MGORP-a
OPĆI CILJ: Povećati interes kod poduzetnika za nova ulaganja, pomoć poduzetnicima početnicima.
POSEBAN CILJ: Poduzetnicima iz Programa revitalizacije poduzetništva na otocima i područjima posebne
državne skrbi, pomoći kroz bespovratne financijske potpore za troškove po kreditnim programima namjenjenih
razvoju malog gospodarstva.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

0412

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Donacije za poticanje poduzetništva - garantna shema500.000 1.500.000
UKUPNO AKTIVNOST:
500.000
1.500.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0604 Izgradnja poduzetničkih zona
OPĆI CILJ: U okviru zajedničkog djelovanja sa Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo, pružanje
potpore poduzetnicima u korištenju zemljišta i komunalne infrastrukture za gradnju poslovnog prostora po
povoljnim uvjetima
POSEBAN CILJ: Unaprjeđenje podržavajuće gospodarske infrastrukture kod osnivanje poslovne zone “Podi”
i poslovnih zona na području Drniša i Knina.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

0412

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Donacije za izgradnju poduzetničkih zona
UKUPNO AKTIVNOST:

150.000
150.000

150.000
150.000

Strana 34 - Broj 5

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

NAZIV PROGRAMA: 0610-07 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0701 Kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva - izvor financiranja
Županijski proračun
OPĆI CILJ: Poticajnim mjerama gospodarske politike u razvoju, restruktuiranju i tržišnom prilagođavanju
malog gospodarstva kreditirati subjekte malog gospodarstva po povoljnim uvjetima
POSEBAN CILJ: Povećati broj subjekata u malom gospodarstvu, povećati učinkovitost i konkurentnost malog
gospodarstva, povećati zapošljavanje primjeniti suvremene tehnologije i inovacije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3511

0412

NAZIV
Subvencije za kamate za zajmove banka za
programe poticanja MSP
UKUPNO AKTIVNOST:

IZNOS

I. IZMJENE

607.560
607.560

607.560
607.560

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0702 Kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva - izvor financiranja
MGORP-a
OPĆI CILJ: Poticajnim mjerama gospodarske politike u razvoju, restruktuiranju i tržišnom prilagođavanju
malog gospodarstva kreditirati subjekte malog gospodarstva po povoljnim uvjetima
POSEBAN CILJ: Povećati broj subjekata u malom gospodarstvu, povećati učinkovitost i konkurentnost malog
gospodarstva, povećati zapošljavanje primjeniti suvremene tehnologije i inovacije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3511

0412

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Subvencije za kamate za zajmove banka za programe
poticanja MSP
607.560
UKUPNO AKTIVNOST:
607.560

607.560
607.560

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0703 Kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva - izvor financiranja
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
OPĆI CILJ: Poticajnim mjerama gospodarske politike u razvoju, restruktuiranju i tržišnom prilagođavanju
malog gospodarstva kreditirati subjekte malog gospodarstva po povoljnim uvjetima
POSEBAN CILJ: Povećati broj subjekata u malom gospodarstvu, povećati učinkovitost i konkurentnost malog
gospodarstva, povećati zapošljavanje primjeniti suvremene tehnologije i inovacije
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3511

0412

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Subvencije za kamate za zajmove banka za programe
poticanja MSP
143.100
UKUPNO AKTIVNOST:
143.100

143.100
143.100

NAZIV AKTIVNOSTI: 0610-0704 Kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva - izvor financiranja
Županijski proračun
OPĆI CILJ: Poticajnim mjerama gospodarske politike u razvoju, restruktuiranju i tržišnom prilagođavanju
malog gospodarstva kreditirati subjekte malog gospodarstva po povoljnim uvjetima
POSEBAN CILJ: Povećati broj subjekata u malom gospodarstvu, povećati učinkovitost i konkurentnost malog
gospodarstva, povećati zapošljavanje primjeniti suvremene tehnologije i inovacije

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3511
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IZNOS

I. IZMJENE

Provizija i kamata bankama za programe poticanja MSP10.000
UKUPNO AKTIVNOST:
10.000

UKUPNO RAZDJEL 06 - Upravni odjel za gospodarstvo

10.000
10.000

11.673.781

RAZDJEL 07 - UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET, OTOČNI I PODRUČNI RAZVOJ
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj:
- obavlja upravne i stručne poslove koji su zakonom povjereni županiji da ih obavi u okviru svog samoupravnog
djelokruga,
- obavlja poslove državne uprave koji su prenijeti u samupravni djelokrug Županije,
- izvršava odluke i druge opće akte Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine,
- priprema izvješća i analitičko-stručne materijale iz svog djelokruga za potrebe Županijske skupštine i Županijskog
poglavarstva,
- predlaže program za izvanredno upravljanje pomorskim dobrima,
- provodi prethodni postupak za dodjelu koncesija na pomorskom dobru
- vodi upisnik koncesija za koncesije koje daje Županijsko poglavarstvo
- izdaje zaduženja za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici pomorskog dobra i vlasnici jahti
- izdaje dopusnice za obavljanje županijskog i posebnog županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom
prometu,
- vodi upisnik o izdanim dopusnicama za županijski i posebni županijski linijski prijevoz putnika,
- praćenje i koordiniranje poslova razminiranja
- obavlja i druge poslove koji mu povjeri Županijsko poglavarstvo i Županijska skupština
Odjelom upravlja pročelnik.
Uvjet radnog mjesta je: VSS ekonomske, pravne, pomorske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog
iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
Ostala sistematizirana mjesta su:
- Stručni savjetnik za otočni i područni razvoj, uvjet radnog mjesta je VSS ekonomske ili druge društvene
struke, pet godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit (nije popunjeno radno mjesto)
- Administrativni referent - tajnik, uvjet radnog mjesta je SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće
struke, jedna godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit (radno mjesto je popunjeno)
- Stručni referent za pomorstvo i promet, uvjet radnog mjesta je SSS ekonomske, upravne ili pomorske struke,
jedna godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit (radno mjesto je popunjeno)
- Stručni referent za otočni i područni razvoj, uvjet radnog mjesta je SSS ekonomske ili druge odgovarajuće
struke, jedna godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit (radno mjesto je popunjeno).
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0710 - Pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj

2.830.000

4.988.770

NAZIV PROGRAMA: 0710-01 PROGRAM UPRAVLJANJA I ZAŠTITE POMORSKOG DOBRA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0710-0101 Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra i sanacija pomorskog
dobra usljed izvanrednih događaja
OPĆI CILJ: Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom
POSEBAN CILJ: Stvaranje preduvjeta za uspostavu katastra pomorskog dobra i upravljanje pomorskim
dobrom putem koncesija, za rad stožera za zaštitu mora, morske obale i okoliša i uspostavu evidencije korisnika
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POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3237

NAZIV

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

IZNOS

I. IZMJENE

0160

Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i
za njezinu provedbu
700.000
700.000
3239
0160
Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje300.000
400.000
3291
0160
Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru 300.000
300.000
36321
0160
Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
1.500.000
2.100.000
3811
0160
Izdaci za održavanje lučke podgradnje
0
600.000
3811
0160
Izdaci za zaštitu mora
0
858.770
UKUPNO AKTIVNOST:
2.800.000
4.958.770
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03)
NAZIV PROGRAMA: 0710-02 FORMIRANJE PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI
NAZIV AKTIVNOSTI: 0710-0201 Sufinanciranje rada Prometnih jedinica mladeži
OPĆI CILJ: Poboljšanje sigurnosti i protočnosti prometa na cestama
POSEBAN CILJ: Pružanje informacija turistima i aktivno sudjelovanje učenika u sferi sigurnosti prometa
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

0412

Donacije za Prometne jedinice mladeži
30.000
30.000
UKUPNO AKTIVNOST:
30.000
30.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 105/04)
UKUPNO RAZDJEL 7 - Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj

4.988.770

RAZDJEL 08 - ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Županijski zavod za prostorno uređenje:
- izrađuje i koordinira izradu prostornog plana Županije
- izrađuje i koordinira izradu prostornih plnaova područja posebnih obilježja
- prati provedbu Prostornog plana Županije i prostornih planova područja posebnih obilježja
- izrađuje izvješće o stanju u prostoru i program mjera za unapređenje stanja u prostoru
- vodi dokumentaciju prostora
- obavlja sve druge analitičko-planerske, organizacijsko-koordinacijske, informatičko-dokumentacije i ostale
stručne poslove vezaneuz djelatnost prostornog planiranja iz nadelžnosti Županije
- obavlja poslove koji mu na temelju Zakona o prostornom uređenju povjeri nadležno ministarstvo ili Županijsko
poglavarstvo Županijskim zavodom za prostorno uređenje upravlja ravnatelj.
Ostala sistematizirana radna mjesta Županijskog zavoda za prostorno uređenje su:
- stručni savjetnik za prostorno uređenje
uvjet radnog mjesta je VII/I stupanj arhitektosnek ili druge odgovarajuće struke,
5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit (2 izvršitelj)
- stručni savjetnik za prostorno uređenje i sustav naselja,
uvjet radnog mjesta ja VII/I stupanj arhitektonske ili društvene struke (sociologija, ekonomija i sl.),
5 godina radnog staža u struci i položen državni stručni ispit (1 izvršitelj)
- stručni savjetnik za infrastrukturu
uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj građevinske ili druge odgovarajuće struke,
poznavanje rada na računalu i položen stručni ispit (1 izvršitelj)
- administrativni referent (tajnik)
uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj upravno-birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
poznavanje rada na računalu i pložen stručni ispit (1 izvršitelj).
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno jedino radno mjesto: stručnog savjetnika za prostorno
uređenje i 1 pripravnik.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0810 - Županijski zavod za prostorno uređenje

Broj 5 - Strana 37

920.000

1.120.000

NAZIV PROGRAMA: 0810-01 RASHODI ZA UMNOŽAVANJE DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0810-0101 Tiskanje grafičkih dijelova dokumenta prostornog uređenja
Izrada i umnožavanje dokumenata prostornog uređenja u digitalnom obliku
OPĆI CILJ: Mogućnost informiranja većeg broja korisnika o usvojenim dokumentima
POSEBAN CILJ: Kvalitetno informiranje direktno zainteresiranih subjekata o mogućnostima investiranja
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3239

0133

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Rashodi za umnožavanje dokumenata prostornog
uređenja
70.000
UKUPNO AKTIVNOST:
70.000

70.000
70.000

NAZIV PROGRAMA: 0810-02 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŠIBENSKOKNINSKE ŽUPANIJE
NAZIV AKTIVNOSTI: 0810-0201 Nabava intelektualnih usluga u postupku izrade i donošenja izmjena i
dopuna PPŽ-a
OPĆI CILJ: Stručna i kvalitetna elaboracija tema koje su predmet izrade izmjena i dopuna PPŽ-a
POSEBAN CILJ: Izraditi i dovršiti II. izmjene i dopune PPŽ-a, sa usvajanjem na Županijskoj skupštini, izraditi
III. izmjene i dopune PPŽ-a, započeti postupak javne rasprave
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3239

0620

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Rashodi za izmjenu i dopunu PPŽ -a
UKUPNO AKTIVNOST:

250.000
250.000

250.000
250.000

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o prostornom uređenju; Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
NAZIV PROGRAMA: 0810-03 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA, STRUČNIH
STUDIJA I PROGRAMA OD INTERESAZA ŽUPANIJU I DRUŽAVU
NAZIV AKTIVNOSTI: 0810-0301 Nabava usluga sukladno Programu mjera za unapređenje stanja u
prostoru i drugim odlukama
OPĆI CILJ PROGRAMA: Stvaranje planskih pretpostavki za kvalitetno gospodarenje prostorom i mogućnosti
za aktiviranje gospodarstva na temelju principa održivog razvoja
POSEBAN CILJ PROGRAMA: - izrada Izmjena i dopuna PPŽ-a (III.)
- izrada PP ZK Sitsko-žutske skupine otoka
- izrada PP PP Vransko jezero,
- izrada PP NP Krka,
- izrada programa, studija i stručnih podloga u svrhu pripreme PPŽ, ili od posebne važnosti za Županiju i
Državu.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4264

0620

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izrada dokumenata prostornog uređenja, stručnih
studija i programa od interesa za Županiju i Državu600.000
600.000
UKUPNO AKTIVNOST:
600.000
600.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o prostronom uređenju; Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
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NAZIV PROGRAMA: 0810-04 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
NAZIV AKTIVNOSTI: 0810-0401
OPĆI CILJ: Stvaranje administrativnih uvjeta za osnivanje zavoda za prostorno uređenje kao javne ustanove
POSEBAN CILJ:
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811

0620

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

0
0

200.000
200.000

Rashodi za početak rada Zavoda za prostorno
uređenje kao javne ustanove
UKUPNO AKTIVNOST:

UKUPNO RAZDJEL 8 - Zavod za prostorno uređenje

1.120.000

RAZDJEL 09 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove je upravno tijelo koje obavlja upravne i druge stručne
poslove, te prati stanje u područjima zaštite okoliša, prirode i prostornog planiranja, te obavlja upravne poslove
u području komunalog gospodarstva.
U okviru svog djelokruga Odjel obavlja posebice slijedeće poslove:
- prati stanje okoliša i predlaže mjere za zaštitu svih sastavnica okoliša: zraka, vode, mora, tla, krajobraza,
biljnog i životinjskog svijeta,
- vodi poslove na pripremi, izradi i ažuriranju katastra emisija u okoliš,
- vodi propisane očevidnike i registar onečišćenja okoliša,
- vodi izradu izvješća o stanju okoliša i programa zaštite okoliša,
- izrađuje nacrte akata vezanih uz zaštitu okoliša iz nadležnosti područne samouprave,
- sudjeluje u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš u okviru propisanih
nadležnosti,
- prati provedbu planova gospodarenja otpadom i predlaže mjere za gospodarenje otpadom,
- sudjeluje u dodjeli koncesija za posebne kategorije otpada i komunalni otpad,
- sudjeluje u postupcima vezanim za provođenje odluka iz područja zaštite prirode u okviru svoje nadležnosti,
- prati stanje i predlaže mjere u području prostornog planiranja iz nadležnosti Odjela,
- obavlja druge poslove iz područja prostornog uređenja kao nositelj izrade dokumenata prostornog uređenja,
- vodi postupke javnih rasprava za dokumente prostornog uređenja iz nadležnosti Županije,
- vodi poslove od značaja za provedbu dokumenata prostornog uređenja vezano uz pripremu i uređenje
građevinskog zemljišta,
- koordinira aktivnosti u području zaštite prirode, okoliša i prostornog planiranja sa nadležnim institucijama u
Županiji,
- rješava žalbe iz područja komunalnog gospodarstva u drugom stupnju,
- te obavlja druge stručne poslove iz djelokruga rada Odjela.
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 0910 - Zaštita okoliša

3.790.000

4.556.000

NAZIV PROGRAMA: 0910-01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
NAZIV AKTIVNOSTI: 0910-0101 Ispitivanje zraka, mora i izrada studija, programa i izvješća iz područja
zaštite okoliša -izvor financiranja Županijski proračun
OPĆI CILJ: Unapređenje sustava zaštite okoliša
POSEBAN CILJ: Na osnovi Ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije provoditi će
se mjerenje kakvoće mora.
Mjerenje buke i zraka kao i izrada studija, progrma i izvješća obavljati će se sklapanjem ugovora sa odgovarajućim
institucijama.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3234
3234
3234
3234
4264
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NAZIV
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IZNOS

I. IZMJENE

0550
0550
0550
0550
0550

Rashodi za ispitivanje zraka - A 01
100.000
230.000
Rashodi za mjerenje buke - A 02
20.000
20.000
Rashodi za ispitivanje kakvoće mora - A 03
220.000
220.000
Rashodi u akcidentnim situacijama - A 04
40.000
40.000
Rashodi za usklađivanje Plana intervencija u
zaštiti okoliša
50.000
60.000
4264
0550
Rashodi za studije, programe i izvješća iz područja
zaštite okoliša
250.000
250.000
4264
0550
Izrada Studije za zaštićenu zonu izvorišta “Čikola”175.000
175.000
4264
0550
Izrada Studije za zaštićenu zonu izvorišta “Jaruga”100.000
100.000
4264
0550
Izrada Studije za zaštićenu zonu izvorišta “Miljacka”
0
200.000
UKUPNO AKTIVNOST:
955.000
1.295.000
NAZIV AKTIVNOSTI: 0910-0102 Izrada studija za zaštićene zone izvorišta - izvor financiranja Hrvatske
vode
OPĆI CILJ: Unapređenje sustava zaštite okoliša
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4264
4264

0550
0550

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izrada Studije za zaštićenu zonu izvorišta “Jaruga”200.000
Izrada Studije za zaštićenu zonu izvorišta “Čikola”350.000
UKUPNO AKTIVNOST:
550.000

200.000
350.000
550.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0910-0103 Izrada studija za zaštićene zone izvorišta - izvor financiranja Vodovod
i odvodnja d.o.o. Šibenik
OPĆI CILJ: Unapređenje sustava zaštite okoliša
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
4264
4262

0550
0550

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

Izrada Studije za zaštićenu zonu izvorišta “Jaruga”100.000
Izrada Studije za zaštićenu zonu izvorišta “Čikola”175.000
UKUPNO AKTIVNOST:
275.000

100.000
175.000
275.000

NAZIV AKTIVNOSTI: 0910-0104 Financiranje javne ustanove za upravljanje zaštićenih dijelova prirode
OPĆI DIO: Sufinanciranje osnivanja Ustanove
POSEBAN CILJ: Pomoć Županije za ustanovu radi postizanja što kvalitetnijih uvjeta na području zaštite
okoliša
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
NAZIV
IZNOS I. IZMJENE
RASHODA
3811

0540

Doniranje za Javnu ustanovu za upravljanje
zaštićenih dijelova prirode
UKUPNO AKTIVNOST:

400.000
400.000

750.000
750.000

NAZIV PROGRAMA: 0910-02 UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA O PROSTORU
NAZIV AKTIVNOSTI: 0910-0201 Unapređenje informacijskog sustava o prostoru
OPĆI CILJ: Omogućiti kvalitetniju uporabu sadašnjeg sustava, te komunikaciju sa upravnim tijelima Županije
i drugim sudionicima u prostornom i urbanističkom planiranju radi boljeg praćenja stanja u prostoru i donošenju
odluka
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POSEBNI CILJ: Sufinanciranje digitalne topografske karte u M 1:25 000 (DTK 25), kao osnove za uspostavu
ažurnog informacijskog sustava o prostoru
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3239

NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

0133

Rashodi za izradu digitalnih topografskih karata 1.100.000
1.136.000
UKUPNO AKTIVNOST:
1.100.000
1.136.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o prostornom uređenju i gradnji; Program mjera za unapređenje stanja u
prostoru, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3239

0133

POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299

0133

NAZIV
Izrada idejnih rješenja za lokacijske dozvole
UKUPNO AKTIVNOST:
NAZIV

IZNOS

I. IZMJENE

50.000
50.000

50.000
50.000

IZNOS

I. IZMJENE

Izdaci za hladni pogon višenamjenskog plovila ECO 13/2460.000 500.000
KUPNO AKTIVNOST:
460.000
500.000

UKUPNO RAZDJEL 9 - Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

4.556.000

RAZDJEL 10 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
I. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je upravno tijelo koje obavlja upravne i druge stručne poslove
iz područja prostornog uređenja i gradnje, i to poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog
uređenja.
U okviru svog djelokruga odjel obavlja posebice slijedeće poslove:
- izdaje lokacijske dozvole,
- izdaje rješenja o uvjetima građenja i građevne dozvole,
- potvrđuje glavne projekte,
- izdaje potvrde i rješenja o izvedenom stanju, te uvjerenja za uporabu,
- izdaje uvjerenja za uporabu i uporabne dozvole,
- izdaje potvrde o uporabi samostalnih uporabnih cjelina,
- izdaje uvjerenja o vremenu građenja građevine,
- te obavlja druge stručne poslove iz djelokruga rada Odjela.
II. PROGRAMI I AKTIVNOSTI ODJELA
Glava 1010 - Prostorno uređenje i graditeljstvo

50.000

NAZIV PROGRAMA: 1010-01 UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA O PROSTORU
NAZIV AKTIVNOSTI: 1010-0101 Unapređenje informacijskog sustava o prostoru
OPĆI CILJ: Omogućiti kvalitetniju uporabu sadašnjeg sustava, te komunikaciju sa upravnim tijelima Županije
i drugim
sudionicima u prostornom i urbanističkom planiranju radi boljeg praćenja stanja u prostoru i
donošenju odluka
POSEBNI CILJ:

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3299

0133

ZAKONSKA OSNOVA:

NAZIV
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IZNOS

I. IZMJENE

Rashodi za potrebe prostorog uređenja i graditeljstva50.000
UKUPNO AKTIVNOST:
50.000

50.000
50.000

UKUPNO RAZDJEL 10 - Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
SVEUKUPNO IZDACI PRORAČUNA

50.000
126.604.000

Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjivat će se od od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.
KLASA:400-06/08-01/1
URBROJ:2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________

15

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07), Programa mjera za
unapređenje stanja u prostoru Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
2/07), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/07-04/199,
Urbroj: 531-06-08-9, od 5. svibnja 2008. godine i članka 20. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/07), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 17. sjednici,
od 14. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (II.)
Članak 1.
1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/02, 10/15 i 3/06), u daljnjem tekstu: Plan.
Članak 2.
1) Elaborat “Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (II.) sastoji se od:
A. TEKSTUALNI DIO
I. UVOD, POLAZIŠTA I OBRAZLOŽENJE
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
B. GRAFIČKI DIO
1. Grafički prilozi dijelova karte 1.0 - važeći Plan.
2. Grafički prilozi dijelova karte 2.3 - važeći Plan
3. Grafički prilozi dijelova karte 1.0.: KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
u mjerilu 1:100 000 za:
- Područje Općine Rogoznica i
- Otok Kakan (Grad Šibenik)
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4. Grafički prilozi dijelova karte 2.3: Infrastrukturni
sustavi - Elektroenergetika u mjerilu 1:100 000 - za
magistralni plinovod.
Članak 3.
1) Obuhvat Izmjena i dopuna Prostornog plana
Šibensko-kninske županije (II.) ucrtan je u grafičkom
dijelu, a odnosi se na područje:
- prostor Općine Rogoznica,
- dio prostora Grada Šibenika (otok Kakan)

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

- trase magistralnog plinovoda kroz Šibenskokninsku županiju
2) Ostali dio Prostornog plana Šibensko-kninske
županije nije predmet ovih Izmjena i dopuna.
Članak 4.
1) U članku 40. stavak 3. tablica: “Raspored
turističkih zona po naseljima, veličine i maksimalni
kapaciteti po zonama” zamjenjuje se u cijelosti:

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Članak 5.
1) U članku 83., iza stavka 2. dodaje se novi stavak
3. koji glasi:
“Na prostoru otoka Kakna (Grad Šibenik) koji
je bio u korištenju MORH određuje se prenamjena u
zonu športa i rekreacije površine 7 ha. U okviru zone
moguća je izgradnja kampirališta i zajedničkih servisnih
sadržaja (kuhinja, restoran, sanitarije, vježbaonice,
infrastruktura i sl.), te šporskih i rekreacijskih sadržaja
(otvoreni športski tereni). Za potrebe prometnog
povezivanja s kopnom omogućava se izgradnja pristana
i priveza za potrebe zone. Pod privezom se
podrazumijeva mogućnost priveza brodica u funkciji
zone.
2) Stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.
Članak 6.
1) U članku 100., stavku 5. iza riječi “Gornji muli,”
brišu se riječi: “zona bivše tvornice riblji konzervi” i
zamjenjuje tekstom:”na području Medine i na području
od bivše tvornice ribe do zgrade općinske uprave sve u naselju Rogoznica),”.
Članak 7.
(1) U članku 122. mijenja se stavak 1. na način da
sada glasi:
“Sustav opskrbe plinom temelji se na pretpostavki
izgradnje UNP/UPP lokacije za prihvat prirodnog plina
te plinskog sustava 75 BAR čija je trasa na području
Županije definirana načelno na prvacu BenkovacŠibenik-Split te Šibenik-Drniš-Knin, a detaljnije će se,
sa svim pripadajućim građevinama, odrediti idejnim
projektom za lokacijsku dozvolu nakon provedenog
postupka procjene utjecaja na okoliš.”
Članak 8.
1) U članku 141., iza stavka 4. dodaje se novi stavak
5. koji glasi:
“U osobito vrijedne dijelove prirode predložene za
zaštitu iz prethodnog stavka dodaje se park-šuma
Kopara na poluotoku Rogoznica. Točan obuhvat će
se utvrditi u PPUO Rogoznica na temelju prethodne
stručne elaboracije”.
Članak 9.
U članku 150., iza stavka 4. dodaju se novi stavci
5., 6. i 7., koji glase:
“5) Osim zona iz stavka 4. ovog članka Planom se
na području Općine Rogoznica utvrđuju arheološke
zone na slijedećim područjima:
- naselja Stivašnica (rt Planka, poluotok Ploča
morem do granice naselja),
- vrh Gradine, Debeli rt i Gradina - cijeli poluotok
s jezerom, morem do granice prostora za razvoj naselja
Rogoznica.
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6) Planom se utvrđuje etnološki lokalitet Mocire u
Općini Rogoznica.
7) Granice obuhvata zona iz stavka 5. i 6. ovog
članka i režimi zaštite odredit će se u PPUO
Rogoznica”.
Članak 10.
U članku 163., iza stavka 6. dodaje se novi stavak
7. koji glasi:
“7) Mogućnosti izgradnje objekata u šumi utvrdit
će se u PPUO/G, sukladno posebnom propisu Zakonu o šumama”.
Članak 11.
(1) U članku 174. iza stavka (8.) dodaje se novi
stavak (9.) koji glasi:
“Na temelju ovog Plana, nakon provedenih
istraživanja odnosno provedenog postupka procjene
utjecaja na okoliš izdavat će se lokacijske dozvole za
magistralni plinovod iz članka 122. stavak 1.”.
Članak 12.
1) Izvornik ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana
Šibensko-kninske županije (II.), sadržaj kojega je
utvrđen u članku 2. ove odluke, izrađen je u tri (3)
primjerka od kojih se jedan primjerak čuva u
pismohrani Šibensko-kninske županije, a ostala dva (2)
u Županijskom zavodu za prostorno uređenje Šibenskokninske županije. Izvornik ovjerava predsjednik
Skupštine Šibensko-kninske županije.
Članak 13.
1) Svaku presliku Izmjena i dopuna Prostornog
plana Šibensko-kninske županije (II.) ovjerava, u
odnosu na istovjetnost s Izvornikom, ravnatelj
Županijskog zavoda za prostorno uređenje Šibenskokninske županije.
Članak 14.
1) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog
plana Šibensko-kninske županije (II.), stupa na snagu
osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 350-02/08-01/153
URBROJ: 2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
Programa za unapređenje stanja u prostoru Šibensko
kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 2/07) i članka 20. Statuta Šibensko
kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/07), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008.
godine, donosi

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

u kojima je izrađen i temeljni PP Šibensko-kninske
županije.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana Šibensko-kninske županije (III.)
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/
02, 10/05, 3/06 i 5/08), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 5.
Prostorni plan Šibensko-kninske županije (PPŽ)
usvojen je 2002. godine (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/02), a 2005. godine usklađen
je s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog
područja mora (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 10/05). Na temelju velikog broja
amandmana prilikom usvajanja temeljnog plana 2002.
godine, izrađene su i usvojene Izmjene i dopune I
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/
06). Također je, tijekom 2007. godine, inicirana ciljana
izrada Izmjena i dopuna PPŽ, koja se odnosila na
saniranje stanja na području Općine Rogoznica,
osiguranje prostora za smještaj sportsko rekreacijske
zone za izviđače na otoku Kaknu, te korekciju trase
magistralnog plinovodnog sustava - u odnosu na
stručna istraživanja.

Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za
izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibenskokninske županije (III.) (u daljnjem tekstu: Plan),
obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i
programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga,
popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja
izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja
svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati
u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori
financiranja Plana.

Sve ove navedene izmjene i dopune bile su
ograničenog i vrlo usmjeravajućeg značenja i nisu
sveobuhvatno uvažavale u međuvremenu
identificirane probleme zbog izmijenjenih okolnosti i
potreba gospodarskog razvoja na razini Države i
Županije. Također je došlo do promjene zakonodavnog
okvira ne samo na području prostornog planiranja
(donošenje Zakona o prostornom uređenju i gradnji “Narodne novine”, broj 76/07), već i na području
zaštite prirode, zaštite okoliša, zaštite voda, prometa i
veza i dr., te je u tom smislu PPŽ potrebno uskladiti i
novelirati i u tim segmentima.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Sukladno zakonskoj obvezi, sve jedinice lokalne
samouprave u Županiji, osim Općine Rogoznica,
uspjele su donijeti prostorne planove uređenja gradova
i općina. Neke JLS su već usvojile i izmjene i dopune
istih, a izrađen je, ili je u postupku izrade, veći broj
urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova
uređenja, kojima se razrađuje sustav prostornog
uređenja utvrđen Prostornim planom Županije.

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
Šibensko-kninske županije (III.)
OPĆE ODREDBE

Članak 3.
Odluka o izradi Plana donosi se temeljem obveza
koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07) poglavito članka 26., 70. i 71., Programa za
unapređenje stanja u prostoru Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 2/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(“Narodne novine”, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/
04).

Nekoliko gradova i općina na području Županije
je, potaknuto određenim poteškoćama u realizaciji
svojih prostornih planova, iskazalo potrebu za
određenim izmjenama i dopunama u namjeni i
korištenju prostora, cestovnom i pomorskom prometu,
te u zaštiti okoliša.

OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Područje obuhvata Plana je Šibensko-kninske
županija u cjelini, u svojim administrativnim granicama

Posebno je važno napomenuti da dolazi do
određenih nesporazuma u provedbi PP Šibenskokninske županije koje se odnose na tumačenje
grafičkog dijela Plana i to poglavito kartografskog

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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prikaza 1: “Korištenje i namjena površina”. Iako
Prostorni plan Županije ima strateško i usmjeravajuće
značenje koje se iščitava i u mjerilu u kojem je navedeni
grafički prikaz izrađen te se njegovim rješenjima ne
može ulaziti u detaljna razgraničenja prostora, često
se u praksi različite namjene u prostoru nekritički i
bez ikakvih stručnih analiza prenose iz mjerila u mjerilo
(iz M1:100 000 u mjerilo katastra). To stvara privid da
je županijskim planom umjesto određenja gdje je u
prostoru težište neke namjene (uglavnom površina za
razvoj naselja) izvršena detaljna namjena i
razgraničenje namjena, premda je to sukladno Zakonu
o prostornom uređenju i gradnji pravo i obveza jedinica
lokalne samouprave. U tom smislu je potrebno u
određenim segmentima izmijeniti grafički dio Plana ,
odnosno uskladiti s podzakonskim aktom na način da
se površine manje od 25 ha prikazuju centroidima.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA
Članak 6.
Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna (III.) PP
Šibensko-kninske županije, sukladno Zakonu su:
- usklađivanje s odredbama Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
- usklađenje s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova(“Narodne novine” broj 106/98, 39/04, 45/04
i 163/04),
- usklađivanje sa drugim novim zakonima ili
izmijenjenim zakonima i podzakonskim aktima,
- usklađivanje sa zahtjevima s razine Države,
- usklađivanje s razvojnim potrebama gospodarstva
na području Županije,
- usklađivanje s razvojnim i gospodarskim
potrebama gradova i općina u Županiji,
- usklađivanje namjene površina u području javnih
sadržaja i funkcija sukladno potrebama Županije i
jedinica lokalne samouprave,
- prevladavanje ograničenja proisteklih iz
neusklađenih zakonskih postavki.
Ciljevi razvoja u prostoru Županije su u usklađenju
razvitka i razmještaja uslužnih funkcija, javnih ustanova,
uprave i samouprave, gospodarskom razvoju
primjerenom društvenoj i gospodarskoj razvijenosti
ovog područja, razvoju turizma integriranom s
revitalizacijom kulturnog identiteta, osiguranjem
prostornih uvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj i
razmještaj stanovništva, te zaštita i oplemenjivanje
okoline uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže.
Posebni ciljevi koje je potrebno ostvariti izradom
ovog Plana su slijedeći:
- revizija područja zaštite prirodne i kulturne baštine
sukladno zakonskim odredbama i novim spoznajama,
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- usklađenje korištenja i namjene prostora s
potrebama razvoja gospodarstva,
- revizija sustava zbrinjavanja otpada,
- revizija infrastrukturnih sustava: energetike,
vodoopskrbe i odvodnje, telekomunikacija i pošte,
- usklađenje objekata i građevina cestovnog
prometa, pomorskog prometa i nautičkog turizma,
- revizija područja i odredaba moguće izgradnje
građevina obnovljivih izvora energije,
- revizija područja i odredaba za eksploataciju
mineralnih sirovina,
- revizija područja i odredaba marikulture i
akvakulture,
- redefiniranje kriterija i smjernica za građevinska
područja naselja,
- redefiniranje kriterija i smjernica za izdvojena
građevinska područja,
- korekcije u odredbama za provođenje postojećeg
Plana sukladno obvezama Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, obzirom na uočene nedostatke,
- usklađivanje Plana i utvrđivanje zahvata u
prostoru u vezi sa zahtjevima nadležnih institucija po
pojedinim temama.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Prilikom izrade Plana koristit će se studije, planovi
i programi državne razine, a posebno studije izrađene
za potrebe Županije:
- Rudarsko geološka studija Županije (2006.)
- Master i marketing plan razvoja turizma Županije
(2005.)
- Studije i programske osnove nautičkog turizma
Županije - za smještaj LNT u nenaseljnim područjima
(2004., 2006. )
- SUO za objekte akvakulture u zoni ušća rijeke
Krke (2004.-2006.)
- Stručna podloga - za postavljanje naprava i
opreme za uzgoj školjkaša i riba u zoni ušća rijeke
Krke (2007.)
- Plan navodnjavanja Županije (2006.)
- Studija i idejni projekt opskrbe plinom Županije
(2007.)
- Plan gospodarenja otpadom (2007.)
Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim
izrađivačem može utvrditi potrebu izrade i drugih
stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih
planskih rješenja.
NAČIN
RJEŠENJA

PRIBAVLJANJA

STRUČNIH

Članak 8.
Stručna rješenja izrađuje i koordinira Zavod za
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prostorno uređenje Šibensko-kninske županije - kao
stručni izrađivač Plana u suradnji sa stručnim tvrtkama
i pojedinačnim stručnjacima koji će biti izabrani u
odgovarajućem postupku javne nabave.
Tijekom izrade Plana zainteresirani subjekti mogu
dostaviti svoje stručno elaborirane prijedloge.
VRSTA
I
NAČIN
PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH
PLANOVA
I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH
PODLOGA
Članak 9.
Plan će se, sukladno Zakonu o prostornom
uređenju i gradnji, izraditi na topografskoj karti Hrvatskoj državnoj karti u mjerilu 1:100 000.
Stručni izrađivač može, ovisno o potrebi planske
razrade, zatražiti od nositelja izrade i nabavu drugih
potrebnih kartografskih i ortofoto podloga.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA,
TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG
PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koje
daju zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) i drugi sudionici u izradi Plana, sudjelovat
će u izradi Plana na način da će biti zatraženi njihovi
uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga
Plana, ili podaci potrebni za izradu Plana. Ista tijela će
biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku
izrade Plana.
Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka su:
1. Upravna tijela Šibensko-kninske županije, Trg
Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik:
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne
poslove,
- Upravni odjel za gospodarstvo,
- Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i
područni razvoj
- Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj
županiji,
3. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana,
22000 Šibenik
4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Velimira

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Škorpika 5, 22000 Šibenik
5. MUP - Policijska uprava Šibensko- kninska,
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
6. HT - Odjel za tehničko planiranje Regija 2 - jug,
Vinkovačka 19, 21000 Split
7. HEP - DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP
Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
8. JKP “Vodovod i odvodnja”, Ul. Kralja Zvonimira
50, 22000 Šibenik
9. Županijska uprava za ceste - Šibenik, Don Krste
Stošića I, 22000 Šibenik
Hrvatske ceste d.o.o ispostava -Šibenik
10. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji,
Draga 14, 22000 Šibenik
11. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Šibensko-kninske županije
12. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
Runjanovina 2, 10000 Zagreb
13. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, Ul.grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
14. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva
15. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik
16. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
21000 Split
17. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 002 Zagreb
18. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Trg
burze 6, 10000 Zagreb
19. Hrvatske šume, J. Bana Jelačića 1, 22000
Šibenik
20. Hrvatska agencija za telekomunikacije
Jurišićeva13 10002 Zagreb.
Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su
svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku
od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz
ove odluke.
Osim tijela i osoba iz stavka 2. ovog članka, nositelj
izrade će svim izvršnim tijelima jedinica lokalne
samouprave u Županiji dostaviti ovu odluku uz zahtjev
da se očituju u vezi potreba njihovih JLS za izmjenama
i dopunama Plana, te da daju potrebna obrazloženja.
Rok za dostavu očitovanja je 30 dana od dostave
zahtjeva.
ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I
ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Članak 11.
Rok izrade Nacrta Plana iznosi 4 mjeseca.
Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana sa
naznakom nadležnih subjekta za njihovo izvršenje.
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Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim
fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu
mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni
izrađivač su dužni o tome obavijestiti Županijsko
poglavarstvo.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Nositelj izrade u smislu Zakona je Upravni odjel za
zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske
županije.

____________________

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU
Članak 12.
Ovom se odlukom ne zabranjuje izdavanje akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru.
IZVORI
FINANCIRANJA
PROSTORNOG PLANA

IZRADE

Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurat će se u Proračunu
Šibensko-kninske županije za 2008. i 2009. godinu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji,
tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 350-02/08-01/154
URBROJ: 2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.

PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
Programa za unapređenje stanja u prostoru Šibensko
kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 2/07) i članka 20. Statuta Šibensko
kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/07), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008.
godine, donosi

ODLUKU
o izradi Prostornog plana područja posebnih
obilježja Sitsko-žutske otočne skupine
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Prostornog plana
područja posebnih obilježja Sitsko-žutske otočne
skupine, u daljnjem tekstu: Odluka.
Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za
izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja
Sitsko-žutske otočne skupine (u daljnjem tekstu: Plan),
obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i
programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga,
popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja
izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja
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svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati
u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori
financiranja Plana.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka o izradi Plana donosi se temeljem obveza
koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju
i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07) - poglavito
članka 68. i članka 69., Programa za unapređenje
stanja u prostoru Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 2/07), članka
173. Prostornog plana Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/
02, 10/05 i 3/06), te Pravilnika o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(“Narodne novine”, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/
04).
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Područje obuhvata Plana je područje unutar granica
zaštite, odnosno unutar obuhvata određenog u
grafičkom prikazu broj 3. Uvjeti korištenja, uređenja
i zaštite Prostornog plana Šibensko-kninske županije.
Granice će se precizno definirati u suradnji s nadležnim
institucijama.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Sitsko-žutska otočna skupina nesporno je jedan od
najzanimljivijih i najvrednijih dijelova Jadrana, posebno
značajna jer je kontaktno područje Nacionalnog parka
“Kornati”.
Područje zaštite s aspekta zaštite prirodne baštine
utvrđeno je 1967. godine za cijelo Kornatsko otočje
(s prostorom kasnije proglašenog N.P. “Kornati”) kao “rezervat prirodnog predjela”, tako da je u
posebnom postupku potrebno precizno definirati
granice značajnog krajobraza Sitsko-žutske otočne
skupine na prikladnojoj kartografskoj podlozi, te utvrditi
način upravljanja tim područjem.
Dosadašnje korištenje prostora (ribarstvo, te
poljoprivreda i stočarstvo na kolonatskom posjedu) nije
usuglašeno s propisanim stupnjem zaštite odnosno nije
definirano što je to održivo korištenje prirodnih dobara
bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje
narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica i način na
koji bi ga način vlasnici i korisnici mogli koristiti.
Ovakvo nedefinirano stanje dovelo je i do pojave
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bespravne izgradnje. Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva - Uprava za
inspekcijske poslove snimila je tijekom 2006. godine
kompletno stanje izgrađenosti na otoku Žutu iz kojeg
je vidljivo stanje bespravne izgradnje u svakom
tradicijskom stanu, ali i izvan područja stanova.
Nedostaje evidencija stanja na otocima Situ i Šćitni.
Također do sada nije izvršeno vrednovanje
postojeće izgradnje te definirana tipologija eventualne
izgradnje i/ili rekonstrukcije tradicijskih stanova kao i
javnih prostora (komunikacije, infrastruktura
privezišta), kao ni način zaštite suhozidova, te
eventualno i drugih bitnih elementa kulturnogantropogenog nasljeđa.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA
Članak 6.
Izradom Prostornog plana područja posebnih
obilježja (PPPPO) Sitsko-žutske otočne skupine
potrebno je razriješiti problem učinkovite zaštite
prostora od daljnje devastacije, te omogućiti, odnosno
unaprijediti tradicijski način korištenja otočnog prostora
uvažavajući promjene u tradicijskom korištenju stanova
(turistička ponuda).
U okviru tog zadatka potrebno je razriješiti i problem postojeće izgradnje koja, iako je proizašla iz
tradicijskog načina korištenja prostora, danas nema
uporišta u zakonskim i podzakonskim propisima iz
područja prostornog uređenja.
Uvažavajući rezultate posebnih istraživanja, u
okviru polazišta planom je potrebno ostvariti slijedeće
ciljeve:
- Odrediti uvjete i načine korištenja, te posebno
stupnjevati područja zaštite.
- Odrediti stvarni gospodarski potencijal u odnosu
na uvjete zaštite prirodne i kulturne baštine:
- mogućnosti korištenja poljoprivrednog i šumskog
zemljišta,
- mogućnosti ekstenzivnog načina ribarenja,
- prihvatljivost uvođenja nove gospodarske
djelatnosti (turizam) - mogućnosti smještajnih
kapaciteta i drugih vidova turističkog korištenja,
- mogućnosti prihvata plovila (javne luke, luke
posebne namjene).
- Odrediti korištenje i namjenu prostora (kopneni i
morski dio).
- Odrediti minimalnu veličinu posjeda podobnu za
gospodarsko korištenje, obzirom na način korištenja
posjeda (prekomorski posjed, ekstenzivna proizvodnja).
- Odrediti gravitacije pojedinih posjeda u odnosu
na zone tradicijskih stanova, odnosno porata.
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- Utvrditi veličine zona tradicijskih stanova,
servisnih i uslužnih djelatnosti, kao jedinih područja
unutar kojih bi bila dozvoljena izgradnja, odnosno
smještaj građevina, odnosno utvrditi:
- površine za smještaj novih jedinica,
- tipologiju izgradnje i smještaja,
- maksimalni broj korisnika svake pojedinačne zone,
- način infrastrukturnog opremanja,
- definiranje i oblikovanje lučica (porata).
- Istražiti mogućnost utvrđivanja zona tradicijskih
stanova kao specifičnog prostora za izgradnju koji ne
bi trebao biti utvrđen kao građevinsko područje, već
kao oblik zajedničkog odnosno javnog prostora.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Da bi prostorni plan mogao dati provedive mjere
zaštite kao i uvjete korištenja prostora koje bi pomirile
zahtjeve državnih institucija zaduženih za zaštitu
prirodne i kulturne baštine te korisnike prostora
potrebno je da i jedni i drugi definiraju svoje zahtjeve
prema navedenom prostoru.
a. Zaštita prirodnih vrijednosti
Nadležne institucije za zaštitu prirode trebaju:
- precizno utvrditi granicu obuhvata zaštićene
prirodne vrijednosti - značajni krajobraz, utvrditi
vrijednosti područja, način upravljanja tim područjem,
te provesti postupak zaštite utvrđen Zakonom o zaštiti
prirode.
- utvrditi načela, mjere i uvjete zaštite prirode, te
eventualno odrediti različite stupnjeve zaštite unutar
osnovne zaštite(stupnjevana zaštita);
- odrediti sukladno dosadašnjem korištenju prostora
(ribarstvo, te poljoprivreda i stočarstvo na kolonatskom
posjedu) i propisanom stupnju zaštite što je održivo
korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja
dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže
njezinih sastavnica;
- odrediti utjecajno područje (prostor izvan granica
zaštićenog područja kojim se sprječava negativan
utjecaj na zaštićeno područje) naročito u odnosu na
plovne putove u neposrednoj blizini ili čak unutar samog
akvatorija predloženog za zaštitu;
b. Zaštita kulturno povijesnog nasljeđa
Nadležne institucije za zaštitu kulturne baštine
trebaju:
- izvršiti vrednovanje postojeće izgradnje te
definirati tipologiju izgradnje tradicijskih stanova kao i
javnih prostora (komunikacije, infrastruktura
privezišta);
- definirati način zaštite suhozidova, te eventualno
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i drugih bitnih elementa kulturnog-antropogenog
nasljeđa;
c. Socio-ekonomski aspekti
U okviru posebnih istraživanja potrebno je:
- utvrditi zatečene gospodarske djelatnosti
(poljoprivreda, stočarstvo, turizam);
- utvrditi način korištenja prostora;
- temeljem stanja u prostoru (prema iskazu
korisnika/posjednika) odrediti stvarne veličine posjeda,
broj korisnika/radnika na posjedu, prostor za povremeni
smještaj ljudi, broj plovila korisnika posjeda;
- utvrditi stanje u katastru i zemljišnim knjigama i
izvršiti usporedbu sa stvarnim stanjem,
- odrediti optimalnu prostornu jedinicu/posjed za
gospodarsku djelatnost (veličina posjeda u odnosu na
vrstu gospodarske djelatnosti: stočarstvo,
poljoprivreda);
- odrediti područja /prostore javnog interesa (privez,
infrastruktura).
Tijekom izrade Plana nositelj izrade sa stručnim
izrađivačem može utvrditi potrebu izrade i drugih
stručnih podloga od značaja za pripremu kvalitetnih
planskih rješenja.
NAČIN
RJEŠENJA

PRIBAVLJANJA

STRUČNIH

Članak 8.
Stručna rješenja izrađuje i koordinira Zavod za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije - kao
stručni izrađivač Plana u suradnji sa stručnim tvrtkama
i pojedinačnim stručnjacima koji će biti izabrani u
odgovarajućem postupku javne nabave.
Tijekom izrade Plana zainteresirani subjekti mogu
dostaviti svoje stručno elaborirane prijedloge.
VRSTA
I
NAČIN
PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH
PLANOVA
I
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH
PODLOGA
Članak 9.
Prostorni plan područja posebnih obilježja izrađuje
se na kartografskim podlogama u mjerilu 1:25.000
(DTK), a za analizu korištenja prostora poželjno je
imati i podloge u mjerilu 1:5.000 (HOK) te po
mogućnosti ortofoto snimke (DOF) ili barem avio skice
u približnom mjerilu 1:5.000.
a) Popis raspoloživih sekcija TK (mj 1:25.000) koje
posjeduje Zavod (u analognom i u digitalnom/
rasterskom obliku):
- Neviđane 105-2-1
- Žutski kanal 105-2-3
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- Gangaro 105-2-4
- Pašmanski kanal 105-2-2
b) Popis raspoloživih sekcija HOK u mjerilu 1:5.000
koje posjeduje Zavod (u digitalnom/rasterskom obliku):
- Kornat 1, 2, 3, 12, 13, 14, 23, 24
- Levrnaka 10
- Sali 50, 40, 30
- Biograd 21, 31, 32, 41, 42, 43
c) Katastarsko topografske podloge u mjerilu
1:2000 ili 1:1000 potrebne su radi prostornog
definiranja područja tradicijskih stanova te određivanja
namjene i uvjeta korištenja površina u tim zonama.
Postojeće katastarske podloge su neažurirane i
neadekvatne te je potrebno pribaviti nove. Za ovo je
područje izrađena nova katastarska izmjera, te su u
istom postupku predložene nove granice pomorskog
dobra (Županijsko povjerenstvo). U tijeku je postupak
provjere u Državnoj geodetskoj upravi kada bi
postupak odnosno službena verifikacija moga biti
dovršena, odnosno koje će podloge u tijeku izrade plana
moći biti dostupne.
d) Digitalni ortofoto cijele otočne skupine je izrađen
kao podloga za novu katastarsku izmjeru. Od Državne
geodetske uprave je zatraženo da se očituje o
mogućnosti davanja na korištenje ove podloge koja je
vrlo važna u smislu mogućnosti definiranja mogućnosti
tradicijskih stanova, ali i u smislu evidentiranja
korištenja prostora u cjelini.
Stručni izrađivač može, ovisno o potrebi planske
razrade, zatražiti od nositelja izrade i nabavu drugih
potrebnih kartografskih i ortofoto podloga.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA,
TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG
PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe određene posebnim propisima koje
daju zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) i drugi sudionici u izradi Plana, sudjelovat
će u izradi Plana na način da će biti zatraženi njihovi
uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga
Plana, ili podaci potrebni za izradu Plana. Ista tijela će
biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku
izrade Plana.
Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka su:
1. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Šibensko-kninske županije,
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2. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
3. Općina Murter-Kornati,
4. Upravna tijela Šibensko-kninske županije, Trg
Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik:
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne
poslove,
- Upravni odjel za gospodarstvo,
- Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i
područni razvoj,
- Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport,
- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
5. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj
županiji,
6. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana,
22000 Šibenik,
7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Velimira
Škorpika 5, 22000 Šibenik,
8. MUP - Policijska uprava Šibensko- kninska,
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik,
9. HT - Odjel za tehničko planiranje Regija 2 - jug,
Vinkovačka 19, 21000 Split,
10. HEP - DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP
Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik,
11. JKP “Vodovod i odvodnja”, Ul. Kralja
Zvonimira 50, 22000 Šibenik,
12. Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji,
Draga 14, 22000 Šibenik,
13. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
Runjanovina 2, 10000 Zagreb,
14. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, Ul.grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
15. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva,
16. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik,
17. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
21000 Split,
18. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 002 Zagreb,
19. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Trg
burze 6, 10000 Zagreb,
20. Hrvatske šume, J. Bana Jelačića 1, 22000
Šibenik,
21. Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Jurišićeva13 10002 Zagreb.
Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su
svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku
od 30 dana nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove
odluke.
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ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I
ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Članak 11.
Rok izrade nacrta plana iznosi 4 mjeseca.
Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi
pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana sa
naznakom nadležnih subjekta za njihovo izvršenje.
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Ukoliko se iz opravdanih razloga u pojedinim
fazama pripreme, izrade i donošenja Plana ne budu
mogli poštovati utvrđeni rokovi, nositelj izrade i stručni
izrađivač su dužni o tome obavijestiti Županijsko
poglavarstvo.
Nositelj izrade u smislu Zakona je Upravni odjel za
zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske
županije.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU
Članak 12.
Ovom se odlukom zabranjuje izdavanje akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru na području
izrade Plana, osim za one zahvate koji su dopušteni na
temelju PPŽ i PPUO Murter.
IZVORI
FINANCIRANJA
PROSTORNOG PLANA

IZRADE

Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurat će se u Proračunu
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Šibensko-kninske županije za 2008. i 2009. godinu i iz
drugih izvora.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji,
tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 350-02/08-01/155
URBROJ: 2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju članka 16. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/07) i članka 14. Odluke o nagradama i
priznanjima Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 6/00 i 12/00),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na
37. sjednici, od 09. svibnja 2008. godine, donosi

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 061-01/08/01/2
URBROJ: 2182/1-01-08-1
Šibenik, 09. svibnja 2008.

ODLUKU
o dodjeli nagrada i priznanja Šibenskokninske županije u 2008. godini

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.

I.
A. NAGRADA
ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE dodjeljuje se:
1. Šefu Delegacije Europske komisije u Republici
Hrvatskoj gosp. VINCENTU DEGERTU
(zbog posebne stručne pomoći i osobnog angažmana
u realizaciji vrlo značajnih projekata za razvoj
gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji).
B. GRB ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
dodjeljuje se:
1. UDRUZI RODITELJA POGINULIH
BRANITELJA
DOMOVINSKOG
RATA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, ŠIBENIK
(zbog doprinosa na očuvanju trajnog sjećanja na
djelo i junaštvo njihovih sinova i Domovinskog rata
kao zaloga za slobodnu, neovisnu, demokratsku i
europsku Hrvatsku),
2. ŠIBENSKOJ NARODNOJ GLAZBI,
ŠIBENIK
(zbog doprinosa glazbenoj kulturi i 160. obljetnice
utemeljenja, brojnih nastupa u zemlji i inozemstvu i
časnog predstavljanja Grada Šibenika, Šibenskokninske županije i Republike Hrvatske) i
3. VESLAČKOM KLUBU “KRKA”, ŠIBENIK
(zbog doprinosa u razvoju športa i 85. obljetnice
utemeljenja, brojnih natjecateljskih nastupa i osvajanja
medalja u zemlji i inozemstvu, te predstavljanja Grada
Šibenika, Šibensko-kninske županije i Republike
Hrvatske).

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine”, broj 58/93, 33/05 i 107/
07), članka 33. Prekršajnog zakona (Narodne novine”,
broj 107/07) i članka 20. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/07), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama
zaštite od požara na otvorenim prostorima
Članak l.
U Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim
prostorima (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/00) u članku 7., stavak l. alineja prva:
“-podatke o tražitelju odobrenja (ime i prezime,
JMBG, adresa stanovanja i broj telefona) i o satnici
dojave zahtjeva,” mijenja se i glasi:
“-podatke o tražitelju odobrenja (ime i prezime,
datum rođenja, ime oca, adresa stanovanja i broj
telefona) i o satnici dojave zahtjeva,”

C. PLAKETA
ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE dodjeljuje se:

Članak 2.
U članku 8. stavak 2. riječi “Županijskom centru
za obavješćivanje”, zamjenjuju se riječima “Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje(l12)”.
U stavku 3. riječi “Županijski centar za
obavješćivanje”, zamjenjuju se riječima “Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje(l12)”.

1. HRVATSKOM PLANINARSKOM KLUBU
SVETI MIHOVIL, ŠIBENIK
(zbog športske aktivnosti i brojnih planinarskih,
speleoloških i ekspedicijskih poduhvata i djelovanja na
osnivanju Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica
Šibenik za područje Šibensko-kninske županije).

Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
“ Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna
kaznit će se fizička osoba :
a) ako baca šibice, opuške i druge zapaljive tvari
na otvorene površine (članak 3),
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b) ako loži vatru na otvorenom prostoru u razdoblju
od l. lipnja do 31. listopada (članak 4. stavak 1),
c) ako u razdoblju iz članka 4. koristi roštilj ili gradele
protivno preventivnim mjerama zaštite od požara
(članak 4. stavak 2 i stavak 3),
d) ako u razdoblju iz članka 4. obavlja radnju (npr.
zavarivanje, brušenje i si.) koja može prouzročiti vatru
na otvorenom prostoru protivno propisanim uvjetima
čija je svrha sprječavanje nastanka i širenja vatre na
obližnjem otvorenom prostoru (članak 4),
e) ako loženje vatre u razdoblju od 1. studenog do
31. svibnja obavlja bez odobrenja nadležne vatrogasne
postrojbe ili pravne osobe koja upravlja zaštićenim
dijelom prirode ili šumom (članak 5),
f) ako se ne pridržava preventivnih mjera prigodom
spaljivanja (članak 6. stavak 4).
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna
kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost koju je počinila u vezi
obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti:
- za prekršaje pod točkom b), d), e) i f) stavka l.
ovog članka
Novčanom kaznom od l .000,00 do 10.000,00 kuna
kaznit će se pravna osoba:
- za prekršaje pod točkom b), d) i e) stavka l. ovog
članka,
- ako ne vodi li neuredno vodi upisnik o zahtjevima
za odobravanje za spaljivanje (članak 7).
- ako ne donese ili ne provodi propisani preventivnooperativni plan (članak 8. stavak, l. i stavak 2.) “
Članak 4.
Članak 11. briše se.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u “ Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 321-09/08-011
Urbroj: 2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju točke IV., V. i VII. Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
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potreba osnovnog školstva u 2008. godini (“Narodne
novine”, broj 52/08), članka 4. Proračuna Šibenskokninske županije za 2008. godinu (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 13/07) i članka 20.
Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/07), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 17. sjednici,
od 14. svibnja 2008. godine, d o n o s i

O D L U K U
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
Šibensko-kninske županije u 2008. godini
I.
Ovom odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnih škola Šibensko-kninske
županije u 2008. godini.
II.
U Proračunu Šibensko-kninske županije
osiguravaju se sredstva za:
- materijalne i financijske rashode osnovnih škola,
- prijevoz učenka (sukladno čl.46. Zakona o
osnovnom školstvu),
- rashode za nabavu dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinacijskoj imovini,
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja škola.
III.
Utvrđuje se da je na temelju Odluke Vlade RH o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnih škola u 2008. godini, Šibenskokninska županija ostvarila bilančna prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
osnovnih škola u visini sredstava kako slijedi:
- materijalni i financijski rashodi
13.445.945,00 kuna
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
2.806.595,00 kuna
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja škola
905.653,00 kuna
što čini masu sredstava za decentralizirane funkcije
osnovnih škola u 2008. godini u sveukupnom iznosu
od
17.158.193,00 kuna
IV.
Sredstva za materijalne i financijske rashode
osnovnih škola za 2008. godinu raspoređuju se po
školama kako slijedi:
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Kriterij za utvrđivanje visine sredstava za
materijalne i financijske rashode osnovnih škola za
2008. godinu prikazani u tablici su broj razrednih odjela
i broj učenika u šk.god. 2007./08. po školi, a mjerilo je
prosječna godišnja cijena po učeniku utvrđena po
nositeljima financiranja, uvećana za specifičnosti
pojedinih škola.
Po stvarnom trošku plaćaju se troškovi prijevoza
učenika i energenti (lož ulje), a ostali materijalni i
financijski rashodi po opsegu djelatnosti.
V.
Financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode osnovnih škola doznačavat će se na žiroračune škola u mjesečnim iznosima na temelju zahtjeva
evidentiranim po stvarnom trošku škole iskazanim na
odgovarajućim tablicama, u okviru njihovog godišnjeg
financijskog plana.
Zahtjeve za mjesečnu doznaku sredstava škole su
dužne dostaviti Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost,
kulturu i šport najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu
za protekli mjesec.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

VI.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirat
će se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2008.
godinu, koji će kao zaseban akt donijeti Županijska
skupština Šibensko-kninske županije.
VII.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja škola realizirat će se prema
Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola Šibensko-kninske županije za 2008. godinu, koji
će donijeti Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske
županije.
VIII.
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda
osnovnih škola u 2008. godini realizirat će se u skladu
s prilivom sredstava u Županijski proračun.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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IX.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.
X.
Ova odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa:602-02/08-01/15
Ur.br.2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju točke V., VII. i IX. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini (“Narodne
novine”, broj 52/08), članka 4. Proračuna Šibensko-kninske županije za 2008. godinu (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/07) i članka 20. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/07), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja
2008. godine, donosi

O D L U K U
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjeg školstva
Šibensko-kninske županije u 2008.godini
I.
Ovom odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba
srednjih škola Šibensko-kninske županije u 2008. godini.
II.
U Proračunu Šibensko-kninske županije osiguravaju se sredstva za:
- materijalne i financijske rashode srednjih škola,
- rashode za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola.
III.
Utvrđuje se da je na temelju Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini,
Šibensko-kninska županija ostvarila bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda srednjih
škola u visini sredstava kako slijedi:
- materijalni i financijski rashodi
8.249.380,00 kuna
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
2.356.264,00 kuna
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola
812.773,00 kuna
što čini masu sredstava za decentralizirane funkcije srednjih škola u 2008. godini u
sveukupnom iznosu od
11.418.417,00 kuna
IV.
Sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola u 2008. godini raspoređuju se po školama kako
slijedi:
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Kriterij za utvrđivanje visine sredstava za
materijalne i financijske rashode srednjih škola za 2008.
godinu prikazani u tablici su broj razrednih odjela i broj
učenika u šk.god. 2007./08. po školi, a mjerilo je
prosječna godišnja cijena po učeniku utvrđena po
nositeljima financiranja, uvećana za specifičnosti
pojedinih škola.
U visini dodijeljenih sredstava pojedinoj školi, po
stvarnom trošku plaćaju se troškovi za energente (lož
ulje), najam za korištenje športske dvorane za nastavu
TZ kulture, a ostali rashodi po opsegu djelatnosti.
V.
Financijska sredstva za materijalne i financijske
rashode srednjih škola doznačavat će se na žiro-račune
škola u mjesečnim iznosima na temelju zahtjeva
evidentiranim po stvarnom trošku škole iskazanim na
odgovarajućim tablicama, u okviru njihovog godišnjeg
financijskog plana.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Zahtjeve za mjesečnu doznaku sredstava škole su
dužne dostaviti Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost,
kulturu i šport najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu
za protekli mjesec.
VI.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirat
će se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2008.
godinu, koji će kao zasebni akt donijeti Županijska
skupština Šibensko-kninske županije.
VII.
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja škola realizirat će se prema
Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih
škola Šibensko-kninske županije za 2008. godinu, koji

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Broj 5 - Strana 59

će donijeti Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije.
VIII.
Financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola u 2008. godini realizirat će se u skladu s
prilivom sredstava u Županijski proračun.
IX.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.
X.
Ova odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa:602-03/08-01/14
Ur.br.2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (“NN”, broj 52/08), točke VII. Odluke
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini (“NN”, broj 52/08), članka 4. Proračuna Šibenskokninske županije za 2008. godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/07) i članka 20. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/07), Županijska skupština
Šibensko - kninske županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008. godine, d o n o s i

P L A N
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2008. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuju se kapitalni projekti, odnosno kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području
Šibensko-kninske županije koji će se realizirati tijekom 2008. godine, te vrši raspored sredstava istih, sukladno
osiguranim sredstvima u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2008. godinu.
II.
Utvrđuje se da je Odlukom Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini i Odluke Vlade RH o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2007. godini, Šibensko-kninska županija bilancirala sredstva za
rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od:
- osnovno školstvo
2.806.595,00 kn
- srednje školstvo
2.356.264,00 kn.
Ovim planom sredstvima iz prethodnog stavka dodaju se i sredstva iz izvornih prihoda županije i donacija
gradova i općina za realizaciju kapitalnih ulaganja u školstvo Šibensko-kninske županije u iznosu od:
- osnovno školstvo
2.930.000,00 kn
- srednje školstvo
1.715.000,00 kn.
što sve čini ukupnu masu sredstava za kapitalna ulaganja u školstvo Šibensko - kninske županije
u iznosu od 9.807.859,00 kuna.
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Četvrtak, 05. lipnja 2008.

III.
Sredstvima iz točke II. ovog Plana financirat će se kapitalni projekti u školstvu Šibensko-kninske županije u
2008. godini kako slijedi:
A/ KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO

* Izgradnja dvodjelne športske dvorane O.Š. Čista Velika sufinancira se iz sredstava Ministarstva mora,
turizma, prometa i razvitka koje je ujedno i nositelj kapitalnog ulaganja, te sredstava Grada Vodica i sredstava
Šibensko-kninske županije.
* Izgradnja nove škole u Bilicama sufinancirat će se kroz projekt Svjetske banke.
B/ KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLSTVO

* Dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija Tehničke i Industrijsko-obrtničke škole u Šibeniku sufinancirat
će se kroz projekt Svjetske banke.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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IV.
Realizacija nabave dugotrajne imovine i dodatnih
ulaganja na nefinancijskoj imovini može se započeti
nakon izrade investicijskog elaborata u kojem se
definira opseg radova i usluga, vrijednost radova i
usluga, vrijeme realizacije i realni iznosi financiranja.
V.
Nositelj investicija odnosno kapitalnih ulaganja u
škole je Šibensko-kninska županija.
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rednim brojem 5. umjesto Ratka Gajice imenuje
“5. Nikola Kalat. za člana”.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 119-01/08-01/17
Urbroj: 2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.

VI.
Zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu, znanost,
kulturu i šport za obavljanje stručnih poslova za
realizaciju ovog plana, odnosno provedbu postupaka
javne nabave te utvrđivanje dinamike isplate sredstava
po pojedinim projektima.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________

VII.
Financiranje izdataka iz točke 3. ovog Plana
realizirat će se prema dinamici priliva sredstava u
županijski proračun, a po prethodno provedenim
postupcima sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 602-11/08-01/1
Urbroj:2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju članka 20. točke 8. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
župaaije”, broj 8/07), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008.
godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za statut,
poslovnik i propise
I.Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i
propise (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”,
broj 8/07), mijenja se na način da se, u točki I. pod
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Na temelju članka 50. Zakona o srednjem školstvu
(“Narodne novine”, broj 19/92, 26/93, 50/95, 59/01,
114/01 i 81/05) i članka 20. Statuta Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/07), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008. godine,
donosi

R J E Š E N J E
o izmjeni rješenja o imenovanju Školskog
odbora Medicinske i kemijske škole, Šibenik
1. U Rješenju o imenovanju Školskog odbora
Medicinske i kemijske škole, Šibenik (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 15/05), u točki I. pod
rednim brojem 3. umjesto Kate Devčić imenuje se
Olga Kuvač (iz reda učitelja).
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa:6 02-03/08-01/16
Urbroj:2182/1-02-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju članka 87. i 89. Zakona o osnovom
školstvu (“Narodne novine”, broj 59/90, 26/93, 27/
93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) i članka 20.
Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/07), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 17. sjednici,
od 14. svibnja 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju Školskog odbora Osnovne
škole Skradin, Skradin
I.
Imenuje se Školski odbor Osnovne škole Skradin,
Skradin, u sastavu:
1. Diana Gaši,
2. Ana Berač i
3. Ana Madunić
(iz reda učitelja);
4. Krešimir Bračić i
5. Snježana Žura,
(iz reda roditelja);
6. Luka Matić i
7. Tonći Petrović
(ispred osnivača).
II.
Članovi Školskog odbora iz točke I. imenuju se na
vrijeme od četiri godine.
Mandat članovima teče od dana konstituiranja
školskog odbora.
Po donošenju ovog rješenja dužan je ravnatelj
sazvati prvu konstituirajuću sjednicu Školskog odbora.
III.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju školskog odbora Osnovne škole
Skradin, Skradin (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 15/05).
IV.
Ovo rješenje objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa:602-02/08-01/16
Urbroj:2182/1-02-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Na temelju članka 183. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (“Narodne novine”, broj 121/03, 44/05, 48/05,
85/06) i članka 20. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/07), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju i razrješenju mrtvozornika za
područje Grada Šibenika
1. Aljoša Todorović, dr.med. razrješuje se dužnosti
mrtvozornika za područje Grada Šibenika.
2. Za doktora medicine koji utvrđuje nastup,
vrijeme i uzrok smrti (mrtvozornika) za područje Grada
Šibenika, imenuje se:
- Krešimir Zamarin, dr.med.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 119-01/08-01/16
Urbroj: 2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju članka članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine”, broj 174/04 i 79/07) i
članka 20. Statuta Šibensko-kninske županije
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
8/07), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 17. sjednici, od 14.svibnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite
i spašavanja na području Šibensko-kninske
županije i Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava
1. Prihvaćaju se Izvješće o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području Šibensko-kninske županije i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava, a koje se
prilaže ovom zaključku i čine njegov sastavni dio.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u ”Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA:810-03/08-01/1
Ur.broj:2182/l-01-08-1
Šibenik,14.svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________
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Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o srednjem
školstvu (“Narodne novine”, broj 19/92, 26/93, 50/
95, 59/01, 114/01 i 81/05) i članka 20. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/07), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 17. sjednici, od 14. svibnja 2008.
godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta Medicinske i
kemijske škole, Šibenik
1. Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta Medicinske i kemijske škole,
Šibenik kojeg je utvrdio školski odbor, na sjednici od
02. travnja 2008. godine, a koji se prilaže ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
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Na temelju članka 4. Proračuna Šibensko-kninske
županije za 2008. godinu (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/07) i članka 45. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/07, Županijsko poglavarstvo
Šibensko - kninske županije, na 37. sjednici, od 9.
svibnja 2008. godine, d o n o s i

ODLUKU
o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Šibensko-kninske županije
za 2008. godinu namijenjenih poboljšanju
standarda osnovnog školstva
I.
Dio sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2008. godinu, Razdjel 5 - Upravni odjel za prosvjetu,
znanost, kulturu i šport, pozicija 187 - Nabava školske
opreme u iznosu od 85.801,45 kn i pozicija 188 Sanacija i adaptacija objekata osnovnih škola u iznosu
od 46.100,00 kn, u sveukupnom iznosu od 131.901,45
kuna raspoređuju se na slijedeći način:
1.
OSNOVNA
ŠKOLA
A.M.
PETROPOLJSKOG, Drniš
- ugradnja video nadzorne opreme u matičnoj
školi (poz.187) ....................................... 30.000,00 kn
2. OSNOVNA ŠKOLA PIROVAC, Pirovac
- uređenje školskog športskog igrališta (pozicija
188) ....................................................... 40.000,00 kn
3. OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA
KALEBA, Tisno
- nabava namještaja za dvije učionice (poz.187)
.............................................................. 30.809,51 kn
4. OSNOVNA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA,
Unešić
- nabava namještaja za dvije učionice (poz.187)
.............................................................. 24.991,94 kn

Klasa:602-03/08-01/15
Urbroj:2182/1-01-08-1
Šibenik, 14. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v.r.
____________________

5. OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE
TUĐMANA, Knin
- troškovi izrade geodetskog usklađenja za
nekretnine škole (poz.188) .................... 6.100,00 kn
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke doznačit će se
školama po izvršenju radova i nabavi usluga, odnosno
isključivo na temelju privremenih i okončanih situacija,
te ispostavljenom računu.
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III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:602-02/08-01/3
Ur.br.2182/1-02-08-1
Šibenik, 9. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
PREDSJEDNIK
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
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Na temelju članka 4. Proračuna Šibensko-kninske
županije za 2008. godinu (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/07) i članka 45. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/07), Županijsko poglavarstvo
Šibensko-kninske županije, na 37. sjednici, od 9. svibnja
2008. godine, d o n o s i

ODLUKU
o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Šibensko-kninske županije za 2008. godinu
namijenjenih poboljšanju standarda srednjeg
školstva
I.
Dio sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2008. godinu, Razdjel 5 - Upravni odjel za prosvjetu,
znanost, kulturu i šport, pozicija 221 - Nabava školske
opreme u iznosu od 12.523,20 kn i pozicija 222 Sanacija i adaptacija objekata u iznosu od 172.585,59
kn, u sveukupnom iznosu od 185.108,79 kuna
raspoređuju se na slijedeći način:
1. MEDICINSKA I KEMIJSKA ŠKOLA, Šibenik
- sanacija dijela stolarije školske zgrade (poz.222) ...
............................................................ 85.000,00 kn
2. PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA, Šibenik
- sanacija dvije učionice (poz.222) .. 37.444,24 kn
3. GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA,
Šibenik
- izrada investicijskog elaborata za sanaciju
krovišta i pročelja školske zgrade (poz.222) ............
................................................................ 3.660,00 kn
4. SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA,
Drniš

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

- sufinanciranje Potprojekta PSGO opremanje
elektropraktikuma (poz.221) .................. 12.523,20 kn
- hidrantski priključak za školsku športsku dvoranu
(poz.222) ................................................ 11.481,35 kn
5. SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA, Knin
- sanacija instalacija i nabava opreme
za protupožarnu zaštitu (poz.222) ... 20.000,00 kn
6. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA
ZVONIMIRA, Knin
- sanacija instalacija i nabava opremeza
protupožarnu zaštitu (poz.222) .............. 15.000,00 kn
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke doznačit će se
školama po izvršenju radova i nabavi usluga, odnosno
isključivo na temelju privremenih i okončanih situacija,
te ispostavljenom računu.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:602-03/08-01/12
Ur.br.2182/1-02-08-1
Šibenik, 9. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
PREDSJEDNIK
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
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Na temelju točke V. i XII. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2008. godini (“Narodne novine”,
broj 52/08), članka 4. Proračuna Šibensko-kninske
županije za 2008. godinu (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/07) i članka 45. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/07), Županijsko poglavarstvo
Šibensko-kninske županije, na 37. sjednici, od 9. svibnja
2008. godine, d o n o s i

OPERATIVNI PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja osnovnih škola
Šibensko-kninske županije za 2008. godinu

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

I.
Ovim Planom utvrđuju se rashodi za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola na području Šibensko-kninske županije
za 2008. godinu, te vrši raspored sredstava investicijskih
ulaganja po školama, sukladno osiguranim sredstvima
u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2008.
godinu.
II.
Utvrđuje se da je na temelju Odluke Vlade RH o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini,
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Šibensko-kninska županija u 2008. godini ostvarila
bilančna prava za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola u
ukupnom iznosu od 905.653,00 kuna.
III.
Utvrđuje se ukupna bilanca sredstava za realizaciju
investicijskih ulaganja u osnovnom školstvu Šibenskokninske županije za 2008. godinu u ukupnom iznosu
od 905.653,00 kuna.
Sredstvima iz prethodnog stavka u 2008. godini
planira se financiranje rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola kako slijedi:

A/ INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NABAVA DIDAKTIČKE OPREME

B/ TEKUĆE ODRŽAVANJE
- po razrednom odjelu 800 kuna (298 razrednih odjela)
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE
C/ HITNE INTERVENCIJE I STUČNI NADZOR
- hitne intervencije i stručni nadzor
UKUPNO HITNE INTERVENCIJE I STRUČNI NADZOR
UKUPNO ZA INVESTICIJSKA ULAGANJA

238.400
238.400
50.253
50.253
905.653
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IV.
Sredstva iz točke 3. ovog Plana doznačit će se
nositeljima investicijskog ulaganja - školama po
izvršenju radova i nabavi usluga, odnosno isključivo
na temelju privremenih i okončanih situacija o
izvršenim radovima i nabavljenim uslugama.
V.
Ovaj Plan objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa:602-02/08-01/14
Ur.br.2182/1-02-08-1
Šibenik, 9. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
PREDSJEDNIK
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
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Na temelju točke VII. i XIV. Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008.
godini (“Narodne novine”, broj 52/08), članka 4.
Proračuna Šibensko-kninske županije za 2007. godinu
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
13/07) i članka 45. Statuta Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
8/07), Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske
županije, na 37. sjednici, od 9. svibnja 2008. godine,
donosi

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

OPERATIVNI PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja srednjih škola
Šibensko-kninske županije
za 2008. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuju se rashodi za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola na području Šibensko-kninske županije
za 2008. godinu, te vrši raspored sredstava investicijskih
ulaganja po školama, sukladno osiguranim sredstvima
u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2008.
godinu.
II.
Utvrđuje se da je na temelju Odluke Vlade RH o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u
2008. godini, Šibensko-kninska županija u 2008. godini
ostvarila bilančna prava za rashode za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola u ukupnom iznosu od 812.773,00 kuna.
III.
Utvrđuje se ukupna bilanca sredstava za realizaciju
investicijskih ulaganja u srednjem školstvu Šibenskokninske županije za 2008. godinu u iznosu od
812.773,00 kuna.
Sredstvima iz prethodnog stavka u 2008. godini
planira se financiranje rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih
škola kako slijedi:

A/ INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NABAVA DIDAKTIČKE OPREME

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

B/ TEKUĆE ODRŽAVANJE
- po razrednom odjelu 800 kuna (191 razredni odjel)
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE
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152.800
152.800

C/ HITNE INTERVENCIJE I STUČNI NADZOR
- hitne intervencije i stručni nadzor
UKUPNO HITNE INTERVENCIJE I STRUČNI NADZOR

44.973
44.973

UKUPNO ZA INVESTICIJSKA ULAGANJA

812.773

IV.
Sredstva iz točke 3. ovog Plana doznačit će se
nositeljima investicijskog ulaganja - školama po
izvršenju radova i nabavi usluga, odnosno isključivo
na temelju privremenih i okončanih situacija o
izvršenim radovima i nabavljenim uslugama.

Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 8/07) i članka 14. Odluke o
ustrojstvu upravnih tijela Šibensko-kninske županije
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 18/
01, 3/07 i 13/07), Županijsko poglavarstvo Šibenskokninske županije, na 37. sjednici, od 09. svibnja 2008.
godine, donosi

V.
Ovaj Plan objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa:602-03/08-01/13
Ur.br.2182/1-02-08-1
Šibenik, 9. svibnja 2008.

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu upravnih tijela Šibenskokninske županije

____________________

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 4/02, 8/04, 5/05 10/06, 15/06,
6/07 i 15/07) u članku 3. točki 11. u Upravnom odjelu
za prostorno uređenje i gradnju, pod rednim brojem 3.
Stručni savjetnik za prostorno uređenje i gradnju, broj
izvršitelja s “2” povećava se na “3” i pod rednim
brojem 6. Viši stručni referent za prostorno uređenje
i gradnju, broj izvršitelja s “2” povećava se na “3”.

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 57. Statuta

Članak 2.
Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu
danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
PREDSJEDNIK
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
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Klasa: 022-04/08-01/1
URBROJ: 2182/1-02-08-1
Šibenik, 09. svibnja 2008.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i
razumljivo, uz ime i prezime, adresu i vlastoručni potpis
podnositelja primjedbe ili prijedloga. Pisani prijedlozi i
primjedbe upućuju se na adresu:
Gradsko poglavarstvo Grada Knina
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gospodarstvo, imovinu i komunalne poslove
Ulica dr. Franje Tuđmana, br. 2,
22300 Knin

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

II.
GRAD KNIN

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GOSPODARSTVO,
IMOVINU I KOMUNALNE POSLOVE
4

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo,
imovinu i komunalne poslove Grada Knina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu detaljnog plana uređenja istočno
od gospodarske zone «Lužine» - mješovite
namjene (M1) u Kninu
1. Javna rasprava o Prijedlogu detaljnog plana
uređenja istočno od gospodarske zone «Lužine» mješovite namjene (M1) u Kninu trajat će od 06.
lipnja 2008. godine do 05. srpnja 2008. godine.
2. Prijedlog detaljnog plana uređenja istočno od
gospodarske zone «Lužine» - mješovite namjene (M1)
u Kninu bit će izložen u holu, na 1. katu zgrade
Gradskog poglavarstva u Ulici dr. Franje Tuđmana,
br. 2 u Kninu.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu detaljnog plana
uređenja istočno od gospodarske zone «Lužine» mješovite namjene (M1) u Kninu održat će se dana
19. lipnja 2008. godine u 12 sati u Gradskoj vijećnici,
u zgradi Gradskog poglavarstva u Kninu.
4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
- imaju pristup i uvid u Prijedlog detaljnog plana
uređenja istočno od gospodarske zone «Lužine» mješovite namjene (M1) u Kninu,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu
primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog detaljnog plana
uređenja istočno od gospodarske zone «Lužine» mješovite namjene (M1) u Kninu,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom
javnog izlaganja,
-upućuju pisane primjedbe i prijedloge do roka
završetka javne rasprave.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

5. Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj
raspravi, koji su dati u roku i na propisani način, obradit
će odgovorni voditelj, te sa nositeljem izrade pripremiti
izvješće o javnoj raspravi u roku najviše od devedeset
dana, od proteka roka za davanje primjedbi.
KLASA: 350-02/07-01/37
URBROJ: 2182-10-06/10-08-9
Knin, 29. svibnja 2008.
GRAD KNIN
PROČELNIK
Milivoj Rimac, v. r.
____________________

5

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07),
Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo,
imovinu i komunalne poslove Grada Knina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu detaljnog plana uređenja
gradskog groblja u Kninu
1. Javna rasprava o Prijedlogu detaljnog plana
uređenja gradskog groblja u Kninu trajat će od 06.
lipnja 2008. godine do 05. srpnja 2008. godine.
2. Prijedlog detaljnog plana uređenja gradskog
groblja u Kninu bit će izložen u prizemlju zgrade
Gradskog poglavarstva u Ulici dr. Franje Tuđmana,
br. 2 u Kninu.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu detaljnog plana
uređenja gradskog groblja u Kninu održat će se dana
19. lipnja 2008. godine u 10 sati u Gradskoj vijećnici,
u zgradi Gradskog poglavarstva u Kninu.
4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
- imaju pristup i uvid u Prijedlog detaljnog plana
uređenja gradskog groblja u Kninu,
- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu
primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog detaljnog plana
uređenja gradskog groblja u Kninu,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja,

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom
javnog izlaganja,
- upućuju pisane primjedbe i prijedloge do roka
završetka javne rasprave.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i
razumljivo, uz ime i prezime, adresu i vlastoručni potpis
podnositelja primjedbe ili prijedloga. Pisani prijedlozi i
primjedbe upućuju se na adresu:
Gradsko poglavarstvo Grada Knina
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gospodarstvo, imovinu i komunalne poslove
Ulica dr. Franje Tuđmana, br. 2
22300 Knin
5. Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj
raspravi, koji su dati u roku i na propisani način, obradit
će odgovorni voditelj, te sa nositeljem izrade pripremiti
izvješće o javnoj raspravi u roku najviše od devedeset
dana, od proteka roka za davanje primjedbi.
KLASA: 363-01/06-01/25
URBROJ: 2182-10-06/10-08-13
Knin, 29. svibnja 2008.
GRAD KNIN
PROČELNIK
Milivoj Rimac, v. r.
____________________

III.
GRAD VODICE

1. GRADSKO VIJEĆE
12

Na temelju članka 14. Odluke o priznanjima Grada
Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 16/98) i članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/
01, 15/02 i 14/06), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
21. sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli priznanja Grada Vodica
za 2007. godinu
I.
Nagrada za životno djelo Grada Vodica dodjeljuje
se posmrtno, za izniman doprinos u vatrogastvu, te
iskazano junaštvo i samoprijegor:
1. Anti Juričev-Mikulinu,
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2. Karlu Ševerdiji,
3. Gabrijelu Skočiću i
4. Hrvoju Strikomanu.
II.
Ova odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 061-01/08-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/
01, 15/02 i 14/06) i članka 33. Poslovnika Gradskog
vijeća (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 09/05), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru
Odbora za statut, poslovnik i propise
I. U Rješenju o izboru Odbora za statut, poslovnik
i propise (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj: 10/05 i 8/06) u točki I. podtočka 6. (“Kruno
Sladoljev, vanjski član”) mijenja se i glasi:
“ 6.Veselko Vodanović, vanjski član”.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa: 119-02/08-01/3
Urbroj: 2182/04-03703-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
____________________
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14

Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01, 15/02 i 14/06) i članka 33. Poslovnika Gradskog
vijeća (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 09/05), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa: 119-02/08-01/4
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru
Odbora za predstavke i pritužbe
I. U Rješenju o izboru Odbora za predstavke i
pritužbe (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/05 i 8/06) u točki I. podtočka 5. (“Bare Grubelić,
član”) mijenja se i glasi:
“5. Mirko Sladoljev, član”.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.

PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/
01, 15/02 i 14/06) i članka 33. Poslovnika Gradskog
vijeća (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 09/05), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

Klasa: 119-02/08-01/5
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/
01, 15/02 i 14/06) i članka 33. Poslovnika Gradskog
vijeća (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 9/05), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora
za financije i gradski proračun
I. U Rješenju o izboru Odbora za financije i gradski
proračun (“Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, broj 10/05 i 8/06) u točke I. podtočka 6.
(“Ive Ukić, vanjski člana”), mijenja se i glasi:
“6. Krste Roca, vanjski član”.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa: 119-02/08-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za
priznanja
I. U Rješenju o izboru Odbora za priznanja
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/
05 i 8/06), u točki I. podtočke 5. (“Bare Grubelić,
član) i 6. (“Gordan Alfirev, vanjski član”) mijenjaju se
i glase:
“5. Marin Mikšić, član i
6. Šime Fržop, vanjski član”.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Proračuna
Grada Vodice za period 01. siječnja do 31.
prosinca 2007. godine
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Proračuna
Grada Vodica za period 01. siječnja do 31. prosinca.
2007. godine, koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov
sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibenko-kninske županije”.
Klasa: 400-04/08-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju Odluke
o komunalnoj naknadi za period 01. siječnja
do 31. prosinca 2007. godine
1. Prihvaća se Izvješće o provođenju Odluke o
komunalnoj naknadi za period 01. siječnja do 31.
prosinca 2007. godine, koje se prilaže ovom zaključku
i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibenko-kninske županije”.
Klasa: 336-03/08-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.

____________________

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

18

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

Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju Odluke
o gradskim porezima i prirezu poreza na
dohodak Grada Vodice za period 01. siječnja
do 31. prosinca 2007. godine
1. Prihvaća se Izvješće o provođenju Odluke o
gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada
Vodice za period 01. siječnja do 31. prosinca 2007.
godine, koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov
sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibenko-kninske županije”.
Klasa: 410-01/08-01/7
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/
01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 21.
sjednici, od 28. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju Odluke
o komunalnom doprinosu za period 01.
siječnja do 31. prosinca 2007. godine
1. Prihvaća se Izvješće o provođenju Odluke o
komunalnom doprinosu za period 01. siječnja do 31.
prosinca 2007. godine, koje se prilaže ovom zaključku
i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibenko-kninske županije”.
Klasa: 363-02/08-01/52
Urbroj: 2182/04-03/03-08-1
Vodice, 28. travnja 2008.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
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PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl. iur., v. r.
____________________

2. GRADSKO POGLAVARSTVO
5

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/
01, 60/01 i 129/05) i članka 42. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/
01,15/02 i 14/06), Gradsko poglavarstvo Grada Vodica,
na 33. sjednici, od 17. travnja 2008.godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada upravnih odjela i tajništva
Grada Vodica
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
upravnih odjela i tajništva Grada Vodica(“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 1/04, 4/04 4/
06, 8/06 i 2/08), članak 3. točka 1. (“UPRAVNI
ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE,
UREĐENJE PROSTORA I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE”) podtočka 5. (STRUČNI
REFERENT-DAKTILOGRAF”) u stupcu 3. (“Broj
izvršitelja”), umjesto broja “1” stavlja se broj “2”.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 080-06/08-01/1
Urbroj: 2182/04-03/03-08-2
Vodice, 17. travnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VODICA
PREDSJEDNICA
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec., v. r.
____________________

IV.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

11

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine», broj 776/07) i
članka 27. Statuta Općine Biskupija (“Službeni vjesnik

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Šibensko-kninske županije”, broj 17/01, 4/03, 12/05 i
3/06), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 20.
sjednici, od 24. travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka za izradu ciljanih
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja
Općine Biskupija
Članak 1.
1. Ovom odlukom određuje se pokretanje postupka
za ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Biskupija ( u daljnjem tekstu: Izmjena i
dopuna).
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna
Članak 2.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena
i dopuna je:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji «Narodne
novine», broj 76/07) i
-članak 18. Prostornog plana Šibensko-kninske
županije.
Razlozi za ciljanu Izradu izmjena i dopuna
Članak 3.
(1) Prostorni plan uređenja Općine Biskupija donijet
je 18. siječnja 2006. godine te obuhvaća područje
Općine Biskupija.
Prostorni plan uređenja općine treba biti usklađen
sa Zakonom i Prostornim planorn Šibensko-kninske
županije.
(2) Razlog za Izmjene i dopune su:
a) Predviđena gradnja veleučilišnog dobra za
potrebe izvođenja praktične nastave na Inovacijskom
središtu Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu, u sklopu
sadašnjih građevina obrane odnosno zone posebne
namjene, koje bi Izmjenama i dopunama postale javnoposlovne zone.
b) Proširenje Industrijske zone “Knauf” u Kosovu
polju prema zapadu, sa izmještanjem trase željeznice i
ceste D 33 u tom dijelu.
c) Usklađenje s Prostornim planom Šibenskokninske županije posebno u pogledu planiranja vjetroelektrana na području Općine Biskupija.
d) Planiranje Transfer stanice za otpad na području
Vrbnik - Rabljane.
Obuhvat Izmjena i dopuna
Članak 4.
(1) Izmjene i dopune obuhvaćaju:
a). Područje građevina obrane-zone posebne
namjene koje obuhvaćaju vojni kompleks od interesa
obrane i to baš vojni kompleks ‘ ‘Kosovo l” na području

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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naselja Zvjerinac, a radi se o sljedećim nekretninama:
- k.č.br. 502, neplodno, površine 6513 m2, ZU 454,
KO Zvjerinac,
- k.č.br. 658/5, neplodno, površine 12593 m2, ZU
454, KO Zvjerinac
- k.č.br. 619, neplodno, površine 13849 m2, ZU
453, KO Zvjerinac
- k.č.br. 616/3, vrt, površine 290 m2, ZU 458, KO
Zvjerinac
- k.č.br. 501/1, oranica, površine 2160 m2, ZU 141,
KO Zvjerinac
- k.č.br. 541/2, neplodno, površine 78440 m2, ZU
454, KO Zvjerinac
b). Područje tvornice “Kanuf”
c). Područje sadašnje deponija “Vrbnik” - Ramljane
d). Područje vjetro-elektrana prema prostornom
planu Šibensko-kninske županije.
(2) Granica obuhvata Izmjena i dopunama sa
razlozima označene su na topografskoj podlozi u mjerilu
1:25000.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna
Članak 5.
(l)Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna
jesu olakšanje uvjeta za razvoj gospodarstva u javnoposlovnoj zoni, budući će se na Inovacijskom središtu
Veleučilišta “Marko Marulić” iz Knina provoditi
praktična nastava te razvoj i integracija novih
tehnologija. Uz to, ovako zamišljeno Inovacijsko
središte biti će poticatelj i nositelj održiveg korištenja
postojećih prirodnih bogatstava u gospodarske svrhe,
čime će u konačnici pripomoći i otvaranju novih radnih
mjesta i razvoju seoskih gospodarstva na području
Općine Biskupija.
(2) Područje industrijske zone “Knauf proširiti na
jugozapad radi proširenja proizvodnih kapaciteta.
(3) Na području sadašnjeg deponija izvršiti potpunu
sanaciju istog te izgraditi transfer stanicu u sklopu
regionalnog centra za gospodaranje otpadom Bikarac.
Popis potrebnih stručnih podloga
Članak 6.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna predviđa se izrada
sljedeći stručnih podloga:
a) Program javno-poslovne zone za potrebe
Inovacijskog središta, sa idejnim rješenjem.
b) Program gradnje i proširenje industrijske zone
“Knauf”.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 7.
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja
ispunjava uvjete za obavijanje djelatnosti prostornog
uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno
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podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela
i osoba određenih posebnim propisima.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Članak 8.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna Općine Biskupija
potrebne su topografske karte l :25000, katastarsku
podlogu u mjerilu l:5.000
Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu
Izmjena i dopuna te drugih sudionika u izradi Izmjena
i dopuna
Članak 9.
(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje
daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane
dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna
sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način da će
biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi
Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna koja se odnose na
predmet izmjena i dopuna iz članka 3. stavka 2. ove
odluke. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu
raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna plana.
(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka
obuhvaćaju:
- HT - Odjel za tehničko planiranje Regija 2 - jug,
Vinkovačka 19, 21000 Split
- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o Zagreb, DP
Elektra Šibenik, 22000 Šibenik
- Komunalno poduzeće d.o.o. - Biskupija,
- MUP - Policijska uprava šibensko-kninska,
- Županija šibensko-kninska, Zavod za prostorno
uređenje, Trg Pavla Šubića I., br. 2., 22000 Šibenik
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
Runjanovina 2, 10000 Zagreb
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 002 Z A G R E B
- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
Šibenik, Splitska 4, 22000 Šibenik
- Županijska uprava za ceste - Šibenik, Don Krste
Stošića l, 22000 Šibenik
- Hrvatske ceste d.o.o ispostava - Šibenik, Jurja
Barakovića 10, 22000 Šibenik
- Županija šibensko-kninska
- Hrvatske šume Split, Uprava šuma, Podružnica
Split, Zvonimirova 35, 21000 Split
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, V.
Nazora 2/IH, 22000 Šibenik
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja
- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva
- Državna geodetska uprava, Područni ured za

Strana 74 - Broj 5

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Članak 11.
(1) Do donošenja Izmjena i dopuna ne propisuje se
zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati
u prostoru, odnosno građenje.

katastar Šibenik, Ispostava Knin
- Hrvatska agencija za telekomunikacije
Jurišićeva l3 10002 Zagreb
(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužni su
svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) iz stavka l. ovog člana u roku od 30 dana
dostaviti Nositelju izrade.
Rok za izradu Izmjena i dopuna
Članak 10.
(1) Rok izrade Izmjena i dopuna iznosi 3 mjeseca.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna.
Br.
Akt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

Faza izrade i donošena (aktivnosti)

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna
Članak 12.
(1) Izmjene i dopune financiraju se iz sredstava
proračuna Općine Biskupija.
Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna
Članak 13.
(1) Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su
rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Izmjena
i dopuna sa naznakom nadležnih subjekta za njihovo
izvršenje.

Nadležnost

Potrebno
dana nakon
prethodne
aktivnosti

Donošenje Odluke o izradi Plana
Općinsko vijeće
(članak 78. Zakona)
Objava Odluke o izradi Plana u službenom Nositelj izrade
8
glasilu i dostava Urbanističkoj inspekciji
(članak 78. stav. 3. i član 79. stav 4. Zakona)
Obavijest o izradi Plana (članak 82.
Nositelj izrade
Istovremeno
Zakona)
kao i Akt.2.
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka Nositelj izrade
Istovremeno
10. Odluke s zahtjevom da dostave svoje
kao i Akt.2.
zahtjeve (članak 79. stav 1. Zakona)
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba Nositelj izrade/ Pravne osobe i tijela
članka 10. Odluke (članak 78. stav 2., 3. i
iz članka 10.
4. Zakona)
Odluke
30
Izrada radnog teksta Nacrta prijedloga
Plana za prethodnu raspravu (članak 39.
Stručni izrađivač
Zakona)
Nacrta prijedloga
30
Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga
Nositeli izrade
5
Plana (članak 83. Zakona)
Izrada Izvješća sa prethodne rasprave
Nositelj izrade
5
Dovršenje Nacrta prijedloga nakon
Stručni izrađivač
Prethodne rasprave
Nacrta prijedlog
10
Utvrđivanje Prijedloga Plana i upućivanje u Poglavarstvo
5
postupak javne rasprave (članak 84. Zakona)
Objava javne rasprave o Prijedlogu Plana u Nositelj izrade
tisku i službenom glasilu, te posebne pisane
8
obavijesti (članak 86. i 87. Zakona)
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona) Nositelj izrade
15
Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 91. Nositelj izrade i stručni izrađivač
Zakona)
5
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana
Nositelj izrade
5
(članak 94. stav 1. Zakona)
Ishođenje mišljenja i suglasnost (članak 94. Nositelj izrade/ Pravne osobe iz
stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni.
članka 79. Zakona
30

Rok

D
D+8
D+8
D+8

D+38
D+68
D+73
D+78
D+ 98
D+103
D +111
D+126
D+131
D+136
D+166

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

17.
18.
20.
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Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana
(članak 95. Zakona)
Ishođenje suglasnosti Župana prije
donošenja (čl. 98. Zakona)
Donošenje Plana (članak 100. Zakona)

Poglavarstvo
Nositelj izrade/Župan.
Općinsko vijeće

5

D+171

30

D+201

8

D+209

PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v. r.

(2) Nositelj izrade u smislu Zakona je Jedinstveni
upravni odjel Općine Biskupija.

____________________

Ostale odredbe
Članak 14.
(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena
i dopuna tijelima i osobama određenimposebnim
propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše trideset
dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna. Ako
ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će
se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i
donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za
sadržaj Izmjena i dopuna određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima
moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti
važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i
ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u
obuhvatu Izmjena i dopuna. Ako to tijela i osobe ne
učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati,
ali je to dužan posebno obrazložiti.
(3) Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne
mogu u zahtjevima za Izmjene i dopune postavljati
uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog
plana uređenja Općine Biskupija koja nisu predmet
ovih Izmjena i dopuna.
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 17/
01, 4/03, 12/05 i 3/06), Općinsko vijeće Općine
Biskupija, na 20. sjednici, od 24. travnja 2008. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća o
izvršenju Proračuna Općine Biskupija za
razdoblje siječanj - ožujak 2008. godine
1. Prihvaća se Financijsko izvješće o izvršenju
Proračuna Općine Biskupija za razdoblje siječanj ožujak 2008. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka, sastavni je
dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-04/08-01/1
URBR: 2182/17-01-08-01
Biskupija, 24. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

(4) Tijela i osobe određeni posebnim propisima su
dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez
naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju
iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Izmjena
i dopuna.

____________________

(5) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena
i dopuna urbanističkoj inspekciji.

V.
OPĆINA CIVLJANE

Članak 15.
(1) Ova odluka stupa na snagu odmah, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 350-02/08-0l/3
Urbroj:2182/17-01-08-01
Biskupija, 24. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v. r.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

7

Na temelju članka 32. 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, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02 i 147/03) i članka
21. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 07/06), Općinsko
vijeće Općine Civljane, na 19. sjednici, od 20. prosinca
2007. godine, donosi
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ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Civijane za
2008. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje način izvršenja
Proračuna Općine Civljane za 2008. godinu (u daljnjem
tekstu proračun), upravljanje prihodima, i rashodima
Proračuna, imovinom Općine Civljane te prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i
rashoda , a posebni dio sadrži raspored izdataka po
nositeljima izvršenja proračuna - razdjelima te vrstama
izdataka.

Članak 9.
U koliko se prihodi Proračuna ne budu ostvarivali
u planiranim iznosima i prema utvrđenoj dinamici
prednost ima izmirivanje rashoda nužnih za obavljanje
redovne djelatnosti.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vfesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjuje se od 01. siječnja do 31. prosinca 2008.
godine.
KLASA: 400-08/07-01/1
URBROJ: 2182/13-01/07-1
Civljane, 20. prosinca 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA

PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.

Članak 3.
Naredbodavac za izvršavanje proračuna je nositelj
izvršne vlasti -općinski načelnik. Isti je odgovoran za
izvršenje Proračuna u cjelini.
Članak 4.
Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima koji su u njegovu posebnom dijelu određeni
za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene
koje su određene proračunom i to do visine utvrđene
u posebnom dijelu.
Članak 5.
Sredstva raspoređena proračunom ne mogu se
raspoređivati između pojedinih korisnika. U okviru
proračunske stavke nekog korisnika preraspodjela
utvrđenih sredstava dopuštena je između pojedinih
stavaka izdataka najviše do 5% sredstava utvrđenih
na stavci koja se umanjuje.
Članak 6.
O korištenju sredstava proračunske pričuve u
cijelosti odlučuje načelnik Općine.
Načelnik o korištenju sredstava iz stavka 1. ovog
članka mjesečno izvješćuje Općinsko poglavarstvo.
Članak 7.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun
vraćaju se na teret tih prihoda.
Članak 8.
Sredstva koja nisu raspoređena po pojedinim
programima krajnjim korisnicima rasporedit će ih
Općinsko poglavarstvo svojom odlukom.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

____________________

8

Na temelju članka 11 i 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 66/
0l)i članka 21. Statuta Općine Civljane(“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 7/06),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 21. sjednici, od
30. travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o mjerama uređenja poljoprivrednog zemljišta
u Općini Civljane
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se agrotehničke mjere
zaštite poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi
kao poljoprivredno zemljište u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
II. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem sukladno Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne
površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci,
maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici, močvare kao i drugo
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj
proizvodnji.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Zemljište u građevinskom području predviđeno
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koristi
se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni kao
poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim
za poljoprivrednu proizvodnju.
III. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
U smislu ove odluke agrotehničkim mjerama
smatraju se:
1. mjere za spriječavanje erozije
2. mjere za spriječavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta
biljaka na određenom području,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
7. ograničenje i iskorištavanja pašnjaka
propisivanjem vrste i brojka stoke, te
8. vremena i način ispaše.
Obvezu provođenja pojedine agrotehničke mjere
u posebnim slučajevima, a prema potrebi, naređuje
nadležno tijelo državne uprave za poslove poljoprivrede
u Šibensko-kninskoj županiji.
Članak 4.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su obradivo poljoprivredno zemljište obrađivati ne
umanjujući njegovu vrijednost sukladno navedenim
agrotehničkim mjerama.
Članak 5.
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite
poljoprivrednog zemljišta od erozije podrazumijeva:
1. djelomična ili potpuna zabrana sječe višegodišnjih
nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
2. ograničeno iskorištavanje pašnjaka propisivanjem
vrsta i broja stoke, vremena i načina ispaše,
3. zabrana preoravanja livada i pašnjaka kao i
neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovog
pretvaranja u oranice za jednogodišnje kulture,
4. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura i
obveza sadnje višegodišnjih nasada i višegodišnjih
kultura.
Članak 6.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta od
1. do 5. bonitetnog razreda dužni su poduzimati stalne
mjere za spriječavanje zakorovljenosti zemljišta
mehaničkim ili kemijskim sredstvima, te na taj način
spriječiti širenje zakorovljenosti na susjedne parcele.
Članak 7.
Agrotehničke mjere čišćenja prirodnih i umjetnih
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kanala provodi se radi spriječavanja odrona zemlje i
zarastanja korova tako da se omogući prirodno
otjecanje vode.
Kanale u nadležnosti Hrvatskih voda održavaju isti,
a ostale vlasnici i ovlaštenici zemljišta koja se nalaze
uz kanale.
U kanalima i njihovim bankinama zabranjeno je
odlaganje smeća.
Članak 8.
Na poljoprivrednom zemljištu male proizvodne
sposobnosti uz vodotoke i na područjima s visokom
razinom podzemne vode vlasnici i ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi vrbu ili drugu
vrstu brzorastućeg drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu
od erozije.
Članak 9.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni
su pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja
suzbijati biljne bolesti i štetnike i na taj način sprječavati
širenje biljnih bolesti i štetnika.
Članak 10.
Agrotehnička mjera korištenja i uništavanja
biljnih otpadaka obuhvaća:
1. uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom
zemljištu nakon žetve
2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima
do 1. 06. tekuće godine
3. obveza uklanjanja biljnih ostataka nakon siječe i
čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu
koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Uništavanjem biljnog otpada provodi se paljenjem
uz provođenje mjera zaštite od požara.
Članak 11.
Ispaša stoke na pašnjacima dopuštena je
neprekidno kroz cijelu godinu, iznimno, zbog očuvanja
pašnjaka moguća su ograničenja ispaše u svrhu
očuvanja pašnjaka.
Na pašnjaku se po 1 ha površine ne smije napasti
više od 4 komada krupne stoke odnosno 10 komada
sitne stoke, ukoliko posebnim propisom nije drugačije
određeno.
Članak 12.
Na prostoru pašnjaka zabranjeno je svako
odlaganje smeća, iskop zemlje, te druge aktivnosti koje
bi iz bilo kojeg razloga mogle dovesti do uništenja
travnjaka.
Članak 13.
Za vrijeme ispaše stoke na pašnjaku mora se
osigurati neprekidno čuvanje stoke.
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IV. MJERE
ZA
UREĐENJE
I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 14.
Mjere za uređenje i održavanje rudina obuhvaćaju:
1. održavanje živica i međa, poljskih puteva,
uređenje i održavanje kanala, spriječavanje
zasjenjivanja susjednih čestica, te sadnja i održavanje
vjetrobranskih pojasa.
1.1. Živice i međe uz poljoprivredno zemljište moraju
se održavati tako da svojom širinom i visinom ne
zasjenjuju susjedne parcele, odnosno ometaju njihovo
iskorištavanje, a podizanje ograda mora se izvesti na
dovoljnoj udaljenosti od međe tako da se omogući
nesmetano iskorištavanje susjedne parcele.
1.2. Novi trajni nasadi ne mogu se saditi na manjoj
udaljenosti od 3m od susjedne parcele.
1.3. sadnja stablašca u međama zabranjena je.
1.4. Brigu oko uređenja i održavanja poljskih puteva
dužni su voditi vlasnici odnosno ovlaštenici srazmjerno
njihovom korištenju.
1.5. Poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta
održava se sukladno propisima o cestama.
1.6. zabranjuje se odlaganje smeća i drugih
otpadaka, kao i sadnja drveća i drugog bilja
odnosno poduzimanje drugih radnji (odoravanje i
dr.) kojima se sužava postojeći poljski put, sužava
njegova prohodnost, radi neometanog prolaza
vatrogasnog vozila.
1.7. Zabranjuje se podizanje ograde, sadnja
drveća, postavljanje stogova slame, kukurozovine i
poduzimanje drugih radnji koje ometaju prohodnost
puta na udaljenost manjoj od 1 metar od granice puta.
Članak 15.
Zabranjuje se odlaganje zemlje, smeća,
građevinskog i drugog otpada, životinjskih lešina na
području poljoprivrednih rudina osim ako za te svrhe
ne postoji posebno odvojene površine.
Površine koje su određene za odlaganje otpadaka
moraju biti posebno označene, a otpatke na njima treba
odlagati na način da ne ometa obradu susjednih parcela.
Životinjske lešine moraju se ukloniti na posebno
mjesto na način određen zakonom.
Članak 16.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih
kanala radi spriječavanja odrona zemlje i zarastanja
korova tako da se omogući prirodan tok oborinskih
voda.
V. NADZOR
Članak 17.
Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke provode
poljoprivredna, šumska i vodopravna inspekcija, te
inspekcije zaštite od požara.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

U provedbi nadzora nad odredbama ove odluke
nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog članka mogu
odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta
poduzimanje određenih mjera propisanih ovom
odlukom.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članaka 18.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se
pravna osoba ako ne poduzme agrotehničke mjere,
odnosno ne poduzme radnje propisane ovom odlukom.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka
1. ovog članka.
Članak 19.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se
fizička osoba ako ne provede agrotehničke mjere
odnosno ne izvrši radnje propisane ovom odlukom.
Članak 20.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se
fizičke i pravne osobe koje vrše iskope, transport i
prodaju poljoprivrednog zemljišta od 1. do 5. razreda.
Iskopanu zemlju o svom trošku dužni su vratiti na
površinu s koje je uzeta, a devastirano zemljište dovesti
u prvobitno stanje o svom trošku s istom kvalitetom
zemlje koja je odnesena.
VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 021-5/08-01/1
URBROJ: 2182/13-01-08-1
Civljane, 30. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.
____________________
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Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu
na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 172/
03) i članka 21. Statuta Općine Civljane (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 6/02 i 07/06),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 20. sjednici, od
27. veljače 2008. godine, donosi

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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ODLUKU
o određivanju službene osobe za pristup
informacijama
Članak 1.
Određuje se Ante Gutić, načelnik Općine Civljane
kao službena osoba ovlaštena za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem
tekstu: službenik za informacije).
Članak 2.
Službenik za informacije u cilju osiguranja da sve
informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela
Općine Civljane budu dostupne domaćim i stranim
pravnim i fizičkim osobama koje zahtijevaju pristup
informaciji obavlja sljedeće poslove:
- rješava pojedinačne zahtjeve i redovito objavljuje
informacije, sukladno aktima Općine Civljane
- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i
objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim
dokumentima koji se odnose na rad Općine,
- poduzima radnje i mjere radi osiguranja
urednog vođenja kataloga informacija i posebnog
službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama.
U cilju rješavanja pojedinačnih zahtijeva službenik
za informiranje ima pravo tražiti i dobiti potrebite
informacije, dokumente, podatke, izvješća, akte i druge
priloge od svih tijela Općine koja ih posjeduju, raspolažu
ili nadziru.
Članak 3.
Službenik za informiranje uskratit će pravo na
pristup informaciji ako je informacija zakonom ili na
osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena
državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili
poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim
se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Službenik za informiranje može uskratit pravo na
pristup informaciji u slučajevima propisanim zakonom.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 008-02/08-01/1
URBROJ: 2182/13-01/08-01
Civljane, 27. veljače 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.
____________________
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Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu
na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 173/
03) i članka 21. Statuta Općine Civljane (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/02 i 07/06),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 20. sjednici, od
27. veljače 2008. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija
Članak 1.
Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija
koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Civljane,
a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama
u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup
informacijama.
Članak 2.
U katalogu informacija evidentiraju se dokumenti
koji sadrže informaciju o činjenicama o kojima tijela
Općine Civljane vode službenu evidenciju, odnosno koji
su sačinjeni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Civljane, ako posebnim propisima nisu zaštićeni kao
tajni, odnosno ne spadaju u dokumente za čiji uvid,
prema posebnim propisima, potrebno dokazati pravni
interes ili status stranke u postupku.
Za istinitost informacije iz kataloga informacija
jamči Jedinstveni upravni odjel, odnosno odgovorna
osoba koja posjeduje i raspolaže dokumentacijom,
podacima i informacijama koje priprema i dostavlja
radi osiguranja prava na pristup informacijama.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel koji posjeduje i raspolaže
informacijom dužan je službeniku za informacije pružiti
potpunu pomoć u izradi i ažuriranju kataloga i dostavi
informacije i dostavljati dokumente radi unošenja u
Katalog.
Članak 4.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena
informacija u smislu članka 1. ove odluke, utvrđeni su
u sistematiziranom pogledu informacija koji se nalazi
u privitku: katalog informacija Općine Civljane koji čini
sastavni dio odluke.
Članak 5.
Pravo na pristup informacijama iz članka 4. ove
odluke ovlaštenik prava ostvaruje podnošenjem pisanog
zahtjeva ili usmenog zahtjeva o kojemu se sastavlja
zapisnik ili službena zabilješka.
Članak 6.
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je
omogućen pristup informaciji izradom preslika
dokumenta koje sadrže traženu informaciju, dužan je
platiti naknadu za izradu preslika u iznosu 3,00 kune
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po stranici, kao i za obrazac zahtjeva za pristup
informacijama.
Članak 7.
Naknada iz članka 6. ove odluke uplaćuje se u
korist žiro-računa Općine Civljane, broj: 2407000 1805100005 , poziv na broj: 16 - 5770 -JMBG (za
fizičke osobe) i poziv na broj: 26 - 5770 MB (za pravne
osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog
informacija.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 008-02/08-01/08
URBROJ: 2182/13-01/08-2
Civljane, 27. veljače 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.
____________________
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Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21. Statuta
Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko - kninske
županije”, broj 6/02 i 07/06), Općinsko vijeće Općine
Civljane, na 20. sjednici, od 27. veljače 2008. godine,
donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Civljane u 2008. godini
Članak 1.
Ovim programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2008. godini na području
Općine Civljane za komunalne djelatnosti;
1. održavanje javnih površina,
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. održavanje javne rasvjete,
4. održavanje vodovodne mreže i
5. deratizacija i dezinsekcija.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa sa naznakom izvora
financiranja.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Članak 2.
U 2008. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini
Civljane obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. komunalne usluge-odvoz smeća,
potrošak vode
40.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
proračuna Općine Civljane.
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1.održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina
na području Općine Civljane
20.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
proračuna Općine Civljane.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
3.1. potrošak javne rasvjete
40.000,00 kn
3.2.tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete
60.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
4.ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
4.2. investicijsko održavanje
20.000,00 kn
4.3. ostala nematerijalna proizvedena imovina
100.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
proračuna Općine Civljane.
5.DERATIZACIJA l DEZINSEKCIJA
5.1. deratizacija i dezinsekcija 12.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn, a
financirati će se iz sredstava komunalne naknade i
proračuna Općine Civljane.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa,
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 292.000,00 kn.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

KLASA: 363-03/08-01/1
URBROJ:2182/13-08-1
Civljane, 27. veljače 2008.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.
____________________
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Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21.
Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 6/02 i 07/06), Općinsko vijeće
Općine Civljane, na 20. sjednici, od 27. veljače 2008.
godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređanja komunalne
infrastrukture na području Općine
Civljane za 2008. godinu
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju projektnih 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 Civljane 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 Civljane i
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
S
RASPODJELOM
SREDSTAVA
Članak 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

IZVORI SREDSTAVA
2008. g.
Komunalni doprinosi i naknade
160.000
Općinski proračun
2.085.000
b) U skladu s predviđenim sredstvima planira se
izvršiti gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture 2008. g.
ASFALTIRANJE CESTA
- ceste i slični građevinski objekti
300.000
- ostala nematerijalna prozvedena imovina25. 000
VODOVODNA MREŽA
- poboljšanje vodoopskrbe

120.000

ŠKOLA
Sanacija škole na području općine

45.000

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređenja
komunalne infrastrukture utvrđena ovim Programom.
Članak 5.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim
vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima
izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i
nadopunjavati tokom razdoblja za koji je donijet.
Članak 6.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b)
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Civljane iskazani
su bez PDV-a.
Članak 7.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 363-03/08-01
URBROJ: 2182/13-08/1
Civljane, 27. veljače 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.
____________________
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Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine», broj 174/04), članka 2. i 4. Zakona
o elementarnim nepogodama (“Narodne novine”, broj
73/97), članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”,broj 129/05) i članka 21. Statuta
Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 6/02 i 07/06), Općinsko vijeće Općine
Civljane, na 20. sjednici, od 27. veljače 2008. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Mjera zaštite i spašavanja u
zimskom razdoblju na području Općine
Civljane za period 2007/2008. godina
1. Prihvaćaju se Mjere zaštite i spašavanja u
zimskom razdoblju na području Općine Civljane za
period 2007/2008. godina.
2. Mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju
na području Općine Civljane za period 2007/2008.
godina čine sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 810-02/08-01/1
URBROJ: 2182/13-01/08-01
Civljane, 27. veljače 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.
____________________
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Na temelju članka 21. Statuta Općine Civljane
(“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj
7/06), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 21. sjednici,
od 30. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o Izvješću Državne revizije
Red.br. Br.rn.
1.1.
3221
1.2.
3232
1.3.
3233
1.4.
3237
1.5.
3238
1.6.
3292

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

1. Prihvaća se Jzvješće Državne revizije koja je
provedena u razdoblju od 15. siječnja do 16. travnja
2008. godine, u skladu s odredbama Zakona o državnoj
reviziji. Obavljena je revizija financijskog izvještaja i
poslovanja Općine Civljane za 2007. godinu, o čemu
je izraženo mišljenje u svim značajnijim aspektima i
prikaz poslovanja tijekom godine.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 041-01/08-01/1
URBROJ: 2182/13-02-08-1
Civljane, 30. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Petar Preočanin, v.r.
____________________

2. OPĆINSKO POGLAVARSTVO
1

Na temelju članka 13.Zakona o javnoj nabavi
(«Narodne novine», broj 110/07) i članka 41. Statuta
Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 07/06), Općinsko poglavarstvo Općine
Civljane, na 13. sjednici, od 22. veljače 2008. godine,
donosi

PLAN
nabave Općine Civljane za 2008.godinu
Plan nabave roba, radova i usluga Općine Civljane
razvrstan po vrstama roba, radova i usluga utvrđuje
se kako slijedi:
Članak 1.
l./Na temelju Zakona o javnoj nabavi čl.
129.(NN,110/07) -do 70.000 kn + PDV
PROGRAM FUNKCIONIRANJA OPĆINSKE
UPRAVE-OPĆI POSLOVI
Aktivnost-administrativno, tehničko i stručno
osoblje

Predmet nabave
Uredski materijal i ostal.mater.rashodi
Uslug.tek.i invest.održavanja
Objav.oglasa i ostal.usluge promidžbe
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Premije osiguranja

Plan
20.000
40.000
22.000
40.000
10.000
5.000

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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1.7.
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost-Poglavarstvo i vijeće
1.1.
3299
Ostali nespom.rashodi
Aktivnost-Nabavka uredske opreme i namještaja
1.1.
4221
Uredska oprema i namještaj
1.2.
4262
Nabavka računalnog programa
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost-Javna rasvjeta
1.1.
32321
Usluge održavanja jav.rasvjete
Aktivnost-Održavanje nerazvrstanih cesta
1.1.
32321
Usluge održavanja neraz.cesta
Aktivnost-javne površine
1.2.
3234
Deratizacija i dezinsekcija
1.4.
3234
Ostale kom.usluge
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10.000
15.000
15.000
5.000

60.000
20.000
12.000
40.000

PROGRAM PROTUPOŽARNE ZASITE
Aktivnost-Protupožarna zaštita
1.1.
42641
Izrada dokumentacije

40.000

PROGRAM ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA
Aktivnost-Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
1.1.
42641
Izrada dokumentacije

20.000

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
Aktivnost-Očuvanje okoliša
1.1. l
3232
Usluge održavanja
1.2. l
42641
Izrada dokumentacije

40.000
20.000

PROGRAM POBOLJ.VODOOPSKRBE
Aktivnost-Poboljšanje vodoopskrbe
1.1.
32321
Usluge održavanja

20.000

PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIČKE ZONE
Aktivnost-Ulaganje u poduzetničku zonu
1.1.
42641
Izrada dokumentacije

20.000

PROGRAM SANACIJE ŠKOLA
Aktivnost-Sanacija škola na području općine
1.1.
42641
Izrada dokumentacije

45.000

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Aktivnost-Očuvanje.zaštita i uređenje kult.lokaliteta
1.1.
3232
Usluge održavanja
1.2.
4264
Izrada dokumentacije

60.000
20.000

Članak 2.
II. Na temelju Zakona o javnoj nabavi čl.128.(N.N. 110/07)-od 70.000kn+PDV do 300.000 kn +PDV za
robe i usluge te do 500.000 kn za radove.
PROGRAM ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA
Aktivnost-Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
1.1.
42131
Asfaltiranje cesta

300.000

PROGRAM POBOLJ.VODOOPSKRBE
Aktivnost-Poboljšanje vodoopskrbe
1.1.
42641
Izrada prjektne dokumentacije

100.000
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PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIČKE ZONE
Aktivnost-Ulaganje u poduzetničku zonu
1.1.
32321
Usluge invest.održavanja
Članak 3.
Nabava roba, radova i usluga iz članka 1. vršiti će
se u skladu sa člankom 129.t.2.Zakona o javnoj nabavi
(NN, br.110/07). Donošenjem odluke o početku
nabave općinsko poglavarstvo utvrditi će i način
nabave po pojedinom postupku nabave.
Članak 4.
Nabava roba.radova i usluga iz čl. 2. ovog Plana
vršiti će se u skladu sa člankom 129.t.1. Zakona o
javnoj nabavi(NN.br.110/07).Općinsko poglavarst. će
u svakom konkretnom slučaju donošenjem odluke o
pčetku nabave utvrditi i način nabave.

100.000

Članak 2.
Paljenje vatre na otvorenom prostoru zabranjuje
se zbog velike opasnosti od požara.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 214-01/08-02/17
URBROJ: 2182/15-02/08-06
U Kijevu, 06. svibnja 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE KIJEVO

Članak 5.
Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vijesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-02/08-01/01
Ur.br.: 2182/13-02/08
Civljane, 22.veljače 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINA CIVLJANE
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Gutić, v.r.
____________________

VI.
OPĆINA KIJEVO

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

PREDSJEDNIK
Ivan Stjepan Bajan, v. r.
____________________
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Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/
01, 60/01 i 129/05) i članka 53. Statuta Općine Kijevo
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
05/06 i 10/06),Općinsko poglavarstvo Općine Kijevo,
na 17. sjednici, od 06. svibnja 2008. godine, donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kijevo
I. TEMELJNE ODREDBE

ODLUKU
o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se:
- unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kijevo,
- potrebiti broj djelatnika i opis njihovih osnovnih
poslova i zadaća sa stručnim uvjetima za njihovo
obavljanje,
-način rada, rukovođenja ovlasti i odgovornosti
djelatnika u obavljanju poslova i zadaća i
- druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kijevo.

Članak 1.
U periodu od 01.lipnja do 15. rujna zabranjuje se
nekontrolirano paljenje vatre na otvorenom prostoru.

Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se
poslovi utvrđeni Zakonom, Statutom Općine Kijevo i
ovim Pravilnikom.

2

Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara
(«Narodne novine», broj 58/03 i 33/05) i članka 53
Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 05/06 i 10/06), Općinsko
poglavarstvo Općine Kijevo, na 17. sjednici, od 06.
svibnja 2008. godine, donosi

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu ima 5 djelatnika
koji su raspoređeni na radna mjesta kako slijedi:

Članak 5.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi
pročelnik kojeg imenuje Općinskog poglavarstvo.

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
- l izvršitelj
- VI ili VII stupanje stručne spreme pravnog,
ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
- l godina radnog iskustva.

Članak 6.
Odluku o zasnivanju radnog odnosa ostalih
djelatnika na temelju javnog natječaja ili oglasa donosi
načelnik, a po pribavljenom mišljenju pročelnika.

OPIS POSLOVA: Rukovodi odjelom, prati stanje
na području društvenih, komunalnih, gospodarskih i
drugih djelatnosti od važnosti za Općinu Kijevo, te u
svezi s tim predlaže mjere, izrađuje izvješća i akte za
potrebe Općinskog vijeća i Poglavarstva, daje stručne
savjete općinskom načelniku i radnim tijelima te im
pomaže u radu, obavlja stručni nadzor i druge poslove
prema potrebi.
2. RAČUNOVODSTVENI REFERENT
- 2 izvršitelja
- IV stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

Članak 7.
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kijevo dužni su povjerene poslove i zadaće utvrđene
ovim Pravilnikom obavljati odgovorno, kvalitetno i
učinkovito sukladno zakonskim propisima, te se
pridržavati uputa pročelnika i gradonačelnika.
II.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kijevo («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 36/02).

OPIS POSLOVA.:Kontira sve dokumente,
izrađuje godišnji proračun, izvješća uz proračun,
sudjeluje u izradi financijskih dokumenata, obavlja
stručne poslove uz izradu proračuna i prati stanje
sredstava i ostvarenje prihoda Proračuna, obavlja
računovodstvene, knjigovodstvene i druge poslove za
upravno tijelo i načelnika, obavlja i druge poslove koji
mu se povjere.
3. KOMUNALNI REDAR
- l izvršitelj
- III stupanj stručne spreme.

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».

OPIS POSLOVA: Provodi nadzor nad komunalnim
redom, obavlja radnje u upravnom postupku sukladno
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, odlukama
Općinskog vijeća i poglavarstva, drugim propisima,
obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

PREDSJEDNIK
Ivan Stjepan Bajan, v. r.

4. KURIR-DOMAR-ČISTAČ
- l izvršitelj
- Osnovna škola.
OPIS POSLOVA: obavlja poslove održavanja
opreme i tekuće održavanje objekata, obavlja poslove
održavanja čistoće u uredskim i ostalim prostorijama,
te obavlja i druge poslove koji mu se povjere.
Članak 4.
Na radna mjesta navedena u članku 3. ovog
Pravilnika, uz zaposlene djelatnike mogu se primiti i
vježbenici.
Odluku o eventualnom primanju vježbenika donosi
načelnik.

Klasa: 080-02/08-02/17
Ur.broj:2182/15-02/08-03
Kijevo, 06.svibnja 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE KIJEVO

____________________
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Na temelju članka 53. Statuta Općine Kijevo
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
05/06 i 10/06), Općinsko poglavarstvo Općine Kijevo,
na 17. sjednici, od 06. svibnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju Komisije za imenovanja i
preimenovanja ulica i trgova na području
Općine Kijevo
Članak 1.
U Komisiju za imenovanja i preimenovanja ulica i
trgova na području Općine Kijevo imenuju se:
1. ANTE JURIĆ-GRGIĆ, za predsjednika,
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STIPAN KOVAČEVIĆ, za člana,
STANKO GOJEVIĆ, za člana,
BOŽO TESKERA(P.PETRA), za člana i
KRSTE MALOČA, za člana.

KLASA: 540-01/08-02/17
URBROJ: 2182/15-02/08-11
Kijevo, 06.svibnja 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE KIJEVO

Članak 2.
Prema vlastitoj procjeni Komisija može pozivati i
vanjske suradnike koji svojim znanjem i iskustvom
mogu pomoći u radu Komisije.

PREDSJEDNIK
Ivan Stjepan Bajan, v. r.
____________________

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 015-01/08-02/17
URBROJ: 2182/15-02/08-09
U Kijevu, 06.svibnja 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ivan Stjepan Bajan, v. r.
____________________

5

Na temelju članka 5.i 11. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine», broj
60/92) i članka 53. Statuta Općine Kijevo (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj05/06 i 10/06),
Općinsko poglavarstvo Općine Kijevo, na 17. sjednici,
od 06. svibnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa provođenja obvezatne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Općine Kijevo za
2008. godinu
1. Prihvaća se Program provođenja mjera
obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Općine Kijevo za 2008.
godinu, u tekstu kako ga je predložio Zavod za javno
zdravstvo Šibensko-kninske županije, Epidemiološki
odjel, Šibenik.
2. Program iz točke l. ovog zaključka realizirat će
se sukladno financijskim mogućnostima Općine
Kijevo, odnosno likvidnosti Proračuna Općine Kijevo
u 2008. godini.
3. Program iz točke l. ovog zaključka čini sastavni
dio ovog zaključka.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

VII.
OPĆINA KISTANJE
1. OPĆINSKO VIJEĆE

4

Na temelju članka 11. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, broj 66/01, 87/02, 48/
05 i 90/05), članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine», broj 58/93, 33/05 i 107/
07), članka 27. Statuta Općine Kistanje (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 212/01,5/02,
4/03 i 9/05/), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 2.
sjednici, od 30.travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu
I. OPĆE ODREDBE
Članak l.
Ovom se odlukom propisuju agrotehnički mjere na
poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih rftjera umanjilo vrijednost
poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo i smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju, te mjere zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu.
Članak 2.
Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere
koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu
i to:
- mjere sprečavanja erozije tla vodom;
- mjere za sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem;
- mjere održavanja kanalskih mreža;
- mjere održavanja poljskih puteva.
Poljoprivrednim zemljištem u smislu članka 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”
broj 66/01,87/02,48/05 i 90/05) i ove odluke smatraju
se poljoprivredne površine:

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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- oranice;
- vrtovi;
- livade;
- pašnjaci;
- voćnjaci;
- maslinici;
- vinogradi;
- ribnjaci;
- trstici,
- močvare i
- drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
Članak 3.
Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednorti
zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove
odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi da
bi se spriječila pojava i širenje požara.
Članak 4.
Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu propisane ovom odlukom
dužni su provoditi:
- vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog
zemljišta (dalje: vlasnici);
- vlasnici šuma i šumskog zemljišta.
II. MJERE ZAŠTITE TLA OD EROZIJE
VODOM
Članak 5.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati
dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute
radi zaštite tla od erozije vodom.
Zbog zaštite tla od erozije vodom zabranjuje se:
- sjeći dugogodišnje nasade podignute radi zaštite
tla od erozije vodom, osim sječe iz agrotehničkih
razloga;
- preoravati livade i pašnjake na zemljištu čiji je
nagib veći od 15% i preoravati ih u oranice s
jednogodišnjom kulturom;
- skidanje humusnog oraničnog sloja na
poljoprivrednom zemljištu.
III. MJERE SPREČAVANJA
ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJA
VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM
Članak 6.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su ga
održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju te
sprečavati obrastanje zemljišta korovima i
višegodišnjim raslinjem poduzimaujući slijedeće mjere:
- redovito preoravati, okopavati i kositi korov te
krčiti višegodišnje raslinje;
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- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje
sukladno odredbama ove odluke;
- primjenom herbicida uništavati korov i
višegodišnje raslinje.
Vlasnici susjednih parcela dužni su u neposrednoj
blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do
ometanja razvoja susjednih kultura.
IV.MJERE ZA ODRŽAVANJE KANALSKE
MREŽE
Članak 7.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi održavanja
kanala u funkciji odvodnje suvišne vode i održavanja
izvedenih sustava drenaže dužni su poduzimati
slijedeće mjere:
- obrađivati poljoprivredno zemljište da se ne
remeti funkcija kanala za odvodnju suvišne vode;
- obrađivati poljoprivredno zemljište na način da
se ne ošteti izvedeni drenažni sustav u funkciji
poboljšanja vodo-zračnih svojstava tla.
V. MJERE ZA ODRŽAVANJE POLJSKIH I
ŠUMSKIH PUTEVA
Članak 8.
Poljskim odnosno šumskim putem smatra se svaki
nerazvrstani put koji se koristi za promet, odnosno prilaz
poljoprivrednom odnosno šumskom zemljištu i kojim
se služi veći broj vlasnika.
Vlasnici poljoprivrednog odnosno šumskog zemljišta
dužni su zajednički se brinuti o održavanju poljskog
odnosno šumskog puta ukoliko to nije uređeno
posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu
dužni su je redovito održavati i obrezivati.
Živice uz poljske putove ili međe mogu se zagaditi
najmanje 40 cm od ruba puta ili međe,a živica ne smije
biti šira od 40 cm. U cUju sprečavanja zasjenjenja
susjednih parcela živica se mora obrezati na visinu
koja ne prelazi l m.
VI. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, ŠUMAMA
I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU
Članak 9.
Radi sprečavanja pojave i širenja požara na
poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni poduzimati
slijedeće mjere:
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih
agrotehničkih mjera najkasnije do 1. lipnja tekuće
godine;
- ukloniti suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i
si. najkasnije 30 dana po završetku žetve, berbe i sl.;
- uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno
suhim biljem i biljnim otpadom radi sprečavanja širenja
požara na susjedno zemljište.
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Članak 10.
Kod uništavanja korova i biljnog otpada
spaljivanjem, vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni
su:
- spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj
udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te
najmanje na udaljenosti od 15 m od krošnji stabala,
nasada na susjednim parcelama, kao i stupova i vodiča
dalekovoda;
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova
i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog
gprivog materijala;
- spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti
nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju
imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje
požara (lopata, posuda sa vodom i sl.);
- osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i zagasiti,
to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i
tek onda može napustiti to mjesto.
Članak 11.
Osobe koje gospodare šumom i šumskim
zemljištem, odnosno fizičke osobe koje su vlasnici šuma
i šumskog zemljišta dužne su provoditi preventivne i
druge mjere zaštite od požara sukladno Zakonu o
šumama (“Narodne novine”, broj 140/05 i 82/06).
Članak 12.
Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog
otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u
vremenu od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine.
VII. NADZOR
Članak 13.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavljaju
poljoprivredni i šumarski inspektori Ureda za
gospodarstvo Šibensko-kninske županije te inspektori
zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova.
Članak 14.
Inspektori u nadzoru nad provedbom ove odluke
ovlašteni su:
- izricati usmene i pismene opomene;
- rješenjem zabraniti ili ograničiti određene radnje i
postupke ili utvrditi određene obveze;
- rješenjem odrediti treću osobu koja će na
prekršiteljev trošak poduzeti određenu radnju ili
postupak;
- pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja
počinitelja.
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
župnije”.
KLASA: 021-05/08-01/05
URBROJ: 2182/16-01-08
Kistanje,30.travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________
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Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
12/01 , 5/02, 4/03 i 9/05) i članka 4. Zakona o savjetima
mladih (“Narodne novine”, broj 23/07), Općinsko
vijeće Općine Kistanje, na 2. sjednici, od 30. travnja
2008. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Kistanje
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih
Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) broj
članova, način i postupak njihova izbora, način utjecaja
na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka
i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u
vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih,
način financiranja rada i programa Savjeta mladih,
način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja
od značaja za rad Savjeta mladih.
Mladi, u smislu ove oduke, su osobe s prebivalištem
na području Općine Kistanje u dobi od petnaest (15)
do dvadesetdevet (29) godina života.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog
vijeća Općine Kistanje.
SASTAV SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih ima sedam članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Kistanje pokreće postupak
izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku
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od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge
mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća
obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih
sa sjedištem na području Općine Kistanje .
Članak 5.
Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Kistanje u roku od 15 dana
od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata,
datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje
prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe
predlagatelja.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje utvrđuje
listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet
mladih i za koje je pravovremeno podnijeti potpun
prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu
prijedloga, te je objavljuje.
Lista kandidata objavljuje se u dnevnom tisku i na
oglasnoj ploči Općine Kistanje u roku od dva dana od
utvrđivanja liste kandidata.
Općinsko vijeće obvezno je u roku od 30 dana od
dana objave liste kandidata, izabrati članove Savjeta
mladih.
Članak 6.
Vijećnici Općine Kistanje biraju članove Savjeta
mladih tajnim glasovanjem na način propisan
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Kistanje.
Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima
ovjerenim pečatom Općinskog vijeća Općine Kistanje.
Na glasačkom listiću nalaze se prezimena
kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se
na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena
kandidata, a najviše sedam kandidata.
U pripremi i postupku tajnog glasovanja
predsjedniku Općinskog vijeća pomaže Jedinstveni
upravni odjel Općine Kistanje, odnosno nadležno
upravno tijelo utvrđeno Poslovnikom rada Općinskog
vijeća Općine Kistanje.
Za članove Savjeta izabrani su kandidati od rednog
broja l do 7 na rang listi dobivenih glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 7 dva ili više
kandidata ostvare jednaki broj glasova izbor se ponavlja
među tim kandidatima na istoj sjednici.
Članak 7.
Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i
njegova zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu
Savjeta mladih.
Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih na
konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.
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Članak 8.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih, u roku od
30 dana od konstituiranja Savjeta mladih, saziva i njome
do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava
načelnik Općine Kistanje.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina
članova Savjeta mladih.
Članak 9.
Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju
kandidaturu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kistanje najkasnije petnaest dana od dana izbora
članova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog
zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov
zamjenik.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje sastavlja
listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih.
Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim
redom prezimena.
Glasački listić se sastavlja abecednim redom
prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja
kandidata, tajnim glasovanjem bira predsjednik Savjeta
mladih. Za predsjednika Savjeta mladih izabran je
kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki
broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj
sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne
izabere predsjednik Savjeta mladih, saziva se u roku
od petnaest dana nova sjednica Savjeta mladih.
Članak 10.
Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet
mladih te obavlja i druge poslove određene ovom
odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje
predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti.
MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 11.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.
Općinsko vijeće Općine Kistanje 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 presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog
broja članova potrebnih za donošenje odluka, Općinsko
vijeće Općine Kistanje raspušta Savjet mladih i u roku
od šezdeset dana od dana donošenja odluke o
raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor
novih članova Savjeta mladih.
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DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA
MLADIH
Članak 12.
Savjet mladih:
- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta
mladih, raspravlja na sjednicama o pitanjima iz
djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa
za mlade,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka,
programa i drugih akata od značaja za unapređenje
položaja mladih,
- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim
pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja
navedenih pitanja,
- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značaja za mlade,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog
programa djelovanja za mlade,
- 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 mladih o svim pitanjima
značajnim za unapređenje položaja mladih,
- potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i
županija u Republici Hrvatskoj te suradnju s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi
ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
Članak 13.
Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog
vijeća Općine Kistanje osigurava se obaveznim
prisustvovanjem općinskog načelnika i predsjednik
Općinskog vijeća Općine Kistanje sjednicama Savjeta
mladih, osim u slučaju opravdane spriječenosti.
Članak 14.
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje
jedanput u tri mjeseca. Sjednice savjeta mladih saziva
i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.
Članak 15.
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je
sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.
Savjet mladih odnosi odluke većinom glasova
nazočnih članova, ako ovom odlukom nije drukčije
određeno.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Članak 16.
Savjet mladih može osnivati svoja stalna i
povremena radna tijela za uža područja djelovanje te
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne
skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
Članak 17.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan
za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje
izvješće Općinskom vijeću Općine Kistanje do kraja
veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Programom rada se utvrđuju programske i druge
aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a priprema se u
suradnji s općinskom upravom.
Program rada se donosi najkasnije do 30. rujna
tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
SREDSTVA ZA RAD
Članak 18.
Općina Kistanje osigurava sve potrebne uvjete za
rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor,
stručnu pomoć i sl.).
Financijska sredstva osiguravaju se u proračunu
Općine Kistanje na temelju odobrenog programa rada
i financijskog plana.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj
rad ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova
vezanih za rad u Savjeta mladih.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel
Opoćine Kistanje.
SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 19.
U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje s
savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s
međunarodnim organizacijama.
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA:910-01/08-01/1
URBROJ:2182/16-01-08-1
Kistanje, 30.travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________

KLASA: 400-08/08-01/ 4
URBROJ:2182/16-01-08-1
Kistanje, 30.travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
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Na temelju članka 73. stavka 3. alineje 4. 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 i
147/03), članka 76a. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”,
broj 119/01, 74/02 i 03/04), članka 27. Statuta Općine
Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/01, 5/02, 4/03/, 9/05 i 3/06) i članka 2. Odluke
o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine
Kistanje za 2007. godinu, Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 2.sjednici, od 30.travnja 2008.
godine,donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - sredstava viška
prihoda 2007. godine
Članak l.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine
922- Višak/manjak prihoda na dan 31.12.2007.godine
po godišnjem obračunu Proračuna Općine Kistanje
za 2007. godinu iznose:
92211 Višak prihoda od poslovanja
670.571,97 kuna
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
188.793,49 kuna
Članak 2.
Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 188.793,49
kuna raspoređuje se na pokriće manjka prihoda od
nefinancijske imovine u istom iznosu, a ostatak viška
prihoda poslovanja u iznosu od 481.778,48 kuna
iskoristit će se za rashode poslovanja u 2008.godini u
istom iznosu.
Članak 3.
Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Red.
br.

Opis pomoći-oblici pomoći

1.
2.

Podmirenje pogrebnih troškova
Jednokratna pomoć građanima
(nabava lijekova,troškovi
stanovanja itd.)
Pomoć starini i nemoćnim na području
općine Kistanje u

3.
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Želimir Šeša, v. r.
____________________
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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 2. sjednici, od 30.travnja 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj
zdravstvenoj skrbi socijalno ugroženim
osobama na području Općine Kistanje u
2007.godini
l .Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj
zdravstvenoj skrbi ugrošenih osoba na području općine
Kistanje u 2008.godini donesen je na 1.sjednici
Općinskog vijeća Općine Kistanje, od 16.02.2007.g.,
a objavljen je u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, broj 3/07.
2.Program izmjena i dopuna Programa javnih
potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi
ugrošenih osoba na području općine Kistanje u
2008.godini (II) (u daljnjem tekstu :Program) donesen
je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje, od
21.prosinca 2007.godine , a objavljenje u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”, broj 18/07.
3.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje ovog
Programa planirana su u iznosu od 923.000.00 kuna,
a za izvršenje Programa utrošeno je ukupno
898.451.00 kuna, ili 97.34%.
4.Utvrđuje se da je Program javnih potreba u
socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi ugrošenih osoba
na području Općine Kistanje za 2007.godinu (II)
izvršen kako slijedi:
Planirano
za 2007.g.

Ostvareno

Ostvareno
u%

20.000,00

4.000,00

20

10.000,00

10.212,00

102

135.000,00

135.190,00

100
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okviru provedbe projekta (Organiziranje
pomoći starim i nemoćnim na području
općine Kistanje”
Podmirenje troškova prijevoza učenika
srednjih škola
170.000,00
Podmirenje troškova ogrjeva
588.000,00
Napomena:
Do 31.12.2007. Županija je doznačila
Općini Kistanje 574.750,00 kuna na ime ogrjeva,
dok je preostali iznos od 13.300,00 kuna
doznačila početkom 2008.godine.
UKUPNO:
923.000.00

4.
5.

KLASA:550-01/08-01/03
URBROJ:2182/16-01-08-1
Kistanje, 30. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01,05/02, 4/03 i 9/05), Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 2. sjednici, od 30. travnja 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi Općine Kistanje u
2007.godini

1.Program javnih potreba u kulturi u 2007.godini
Općine Kistanje donesen je na 1.sjednici Općinskog
vijeća Općine Kistanje, od 16.veljače 2007.godine, a
Red.br.
1.

2.

Opis programa
Program kulture
l.Udruga “Novo Janjevo” Kistanje
Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”
Pododbor Kistanje
3.Udruga mladih “Atlas” Kistanje
4.Klapa “Zvono” Kistanje
5.Udruga mladih “Korak” Ivoševci
6.Udruga hrvatskih branitelja
Domovinskog rata “Janjevo” Kistanje
7.Glazbena udruga “Mali kninfest” Knin
Program pomoći vjerskim
zajednicama
l .Rimokatolička crkva

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

169.909,00
579.150,00

100
98

898.451.00

97,34

objavljen je u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”,broj 3/07.
2. Program izmjena i dopuna Programa javnih
potreba u kulturi u 2007.godini (II) Općine Kistanje
donesen je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine
Kistanje,od 21.prosinca 2007.godine, a objavljenje u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, broj
18/07.
3.Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Općine
Kistanje za 2007.godinu za sufinanciranje djelatnosti
udruga donijelo je Općinsko poglavarstvo Općine
Kistanje na 15.sjednici, od 17.rujna 2007.godine, a
Odluka objavljena u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”, broj 12/07.godine.
4. Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Općine
Kistanje za 2007.godinu za sufinanciranje djelatnosti
vjerskih zajednica donijelo je Općinsko poglavarstvo
Općinne Kistanje na 15.sjednici, o 17.rujna
2007.godine, a Odluka objavljena u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije” , broj 12/07.
5. Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje
programa planirala su u iznosu od 85.000,00 kuna, a
za izvršenje programa utrošeno je 67.968,00 kn ili sa
79,96%.
6. Utvrđuje se da je u tijeku 2007. godine izvršen
Program javnih potreba u kulturi kako slijedi:
Planirano

Ostvareno

40.000,00
7.000,00
14.000,00

33.000,00
7.000,00
7.000,00

Ostvareno
u%
82.50
100
50

5.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00

5.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00

100
100
100
100

1.000,00

1.000,00

100

45.000,00
13.000,00

34.968,00
13.004,00

77,70
100

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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2.Srpska pravoslavna crkva
3 .Neraspoređen iznos
KLASA: 612-01/08-01-3
URBROJ: 2182/16-01-08-1
Kistanje, 30. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________
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Na temelju članka 28. stavka 4. 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 članka 27.
Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”,broj 12/01 ,5/02 ,4/03, 9/05),
Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 2. sjednici, od
30.travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2007. godini
1.Program održavanja komunalne infrastrukture za
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.

22.000,00
10.000,00

Održavanje odlagališta komunalnog otpada
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja i javnih površina
Održavanje javne rasvjete
a)troškovi električne energije
b)Tekuće i investicijsko održavanje
Održavanje IMHOFF taložnika (pročistaća otpadnih
kanalizacijskih voda) u novom naselju “Kistanjel”
SVEUKUPNO:

KLASA:021-05/08-01/4
URBROJ:2182/16-01-08-.4
Kistanje, 30. travnja 2008.

21.964,00
-

99,83
-

djelatnosti iz članka 22.Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2007. godini u općini Kistanje donesen
je na 1.sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje,
16.02.2007.godine, a objavljen je u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije” ,broj 3/07. Program izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u
općini Kistanje (II) donesen je na 8.sjednici Općinskog
vijeća Općine Kistanje, 21.prosinca 2007 .godine, a
objavljenje u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, broj 18/07.
2.Prema članku 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, obavljanje djelatnosti održavanja
komunalne infrastrukture financira se iz sredstava
komunalne naknade . Kako je prihod Općine Kistanje
od komunalne naknade nedostatan za potrebe
održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Kistanje i za provedbu ovog programa , za
njegovo financiranje i provedbu planirana su i
osigurana su sredstva i u Proračunu Općine Kistanje
u 2007.godini.
3. Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje
programa planirala su u iznosu od 384.000.00 kuna, a
za izvršenje programa utrošeno je 375.851.00 kn ili
97.87%
4. Utvrđuje se daje u tijeku 2007. godine izvršen
Program održavanja komunalne infrastrukture kako
slijedi:

Opis poslova

U izvješću nisu prezentirani podaci koji se odnose
na održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Kistanje u ingerenciji Vlastitog pogona Općine
Kistanje.
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Planirano
Ostvareno
u kunama sa u kunama sa
PDV-om
PDV-om
20.000,00
19.970,00
118.000,00 117.956,00
10.000,00
2.150,00

Ostvareno
u%
100
100
21,50

201.000,00
10.000,00
25.000,00

224.185,00

112

11.590,00

-

384.000,00

375.851.00

97,87

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
12/01, 05/02,4/03 i 9/05), Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 2. sjednici, od 30. travnja 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u športu Općine Kistanje u
2007.godini
l .Program javnih potreba u športu Općine Kistanje
u 2007.godini donijelo je Općinsko vijeće Općine
Kistanje na 1. sjednici, 16.veljače 2007.godine.
Red.br.
1.

2.Ovaj Program objavljenje u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, broj 3/07. i za njegovu
provedbu planirana su i osigurana su sredstva u
Proračunu Općine Kistanje u 2007.godini.
3.Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna Općine
Kistanje za 2007.godinu za sufinanciranje djelatnosti
športskih udruga donijelo je Općinsko poglavarstvo
Općine Kistanje na 15.sjednici, od 17.rujna 2007.godine
. Ova Odluka objavljena je u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”,broj 12/07.
4. Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje
programa planirala su u iznosu od 30.000.00 kuna, a
za izvršenje programa utrošeno je 33.882.60 kn ili sa
112.94%.
5. Utvrđuje se daje u tijeku 2007. godine izvršen
Program javnih potreba u kulturi kako slijedi:

Opis programa
Nogometni klub «Janjevo» Kistanje
-pomoć za funkcioniranje kluba
-financiranje izrade glavnih ulaznih
vrata u nogometno igralište
igralište (nositelj radova i nabave
materijala NK”Janjevo” Kistanje)
Nogometni klub “Bukovica” Kistanje
-pomoć za funkcioniranje kluba
Šahovski klub «Kistanje» Kistanje
-pomoć za funkcioniranje kluba
SVEUKUPNO:

2.
3.

KLASA: 620-01/08-01-2
URBROJ: 2182/16-01-08-1
Kistanje, 30.travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________
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Na temelju članka 128. stavka 5. i članka 130.
Zakona o proračunu (“Narodne novine», broj 96/03),
članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i
PRIHODI POSLOVANJA
RASHODI POSLOVANJA
VIŠAK PRIHODA -PRENESENI
RAZLIKA - VIŠAK PRIHODA

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Planirano

Ostvareno

Ostvareno
u%

19.000,00
-

19.000,00
3.882.60

100

5.000,00

5.000,00

100

6.000,00
30.000,00

6.000,00
33.882,60

700

područne (regionalne) samouprave (“Narodne
novine», broj 117 /193, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
107/01, 150/02 i 147/03) 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 2. sjednici, od 30.travnja 2008.
godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Kistanje za 2007. godinu
Članak 1.
Ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po
računu prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2007. godine sadrži:
Plan
4.094.000
4.282.000
188.000
0

Ostvareno
4.305.506
4.049.876
226.147
481.777

Index
105%
94%

Članak 2.
Ostvareni višak prihoda u iznosu od 481.777 kn rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2007.
godine u Proračun Općine Kistanje za 2008. godinu.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Članak 3.
Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i
Rashoda Proračuna Općine Kistanje za 2007. godinu
sastavni su dio ovog Prijedloga godišnjeg obračuna
Proračuna.
Članak 4.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje
za 2007.godinu stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
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2. OPĆINSKO POGLAVARSTVO
2

Na temelju članka 41. Statuta Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” , broj
12/01, 5/02 ,4/03, 9/05 i 3/06), stavka 2. članka 5.
Odluke o načinu obavljanja pogrebnih poslova putem
koncesije Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”,broj 8/07), Općinsko poglavarstvo
Općine Kistanje, na 4.sjednici, od 07. travnja 2008.
godine, donosi

ODLUKU
o godišnjoj naknadi za obavljanje pogrebnih
poslova

Klasa: 400-05108-01/2
Urbroj. 2182/16-01-08-1
Kistanje, 30.travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________
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Na temelju članka 124.i 128. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 96/03) 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 2. sjednici, od 30. travnja
2008. godine, donosi

1.Iznos godišnje naknade za koncesiju za obavljanje
pogrebnih poslova iznosi l .500,00 kuna te se plaća za
prvu godinu koncesije u roku od osam dana od dostave
akta o dobivanju koncesije , a za preostale godine
trajanja koncesije godišnja naknada plaća se sukladno
stavku 2.članka 6. Odluke o načinu obavljanja
pogrebnih poslova putem koncesije Općine Kistanje
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 8/
07).
2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 002-05/08-03-4
URBROJ: 2182/16-02-08-6
Kistanje, 07. travnja 2008.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Kistanje za 2007.godinu

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Slobodan Rončević, v. r.

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

____________________

VIII.
OPĆINA PIROVAC

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-01/08-01-1
URBROJ: 2182/16-01-08-2
Kistanje, 30.travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Želimir Šeša, v. r.
____________________

Na temelju članka 11. Odluke o priznanjima Općine
Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 11/03) i članka 27. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/
01, 7/05 i 3/06), a na prijedlog Odbora za priznanja,
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 22. sjednici, od
21. travnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Pirovac za 2007.
godinu
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Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Članak 1.
Dodjeljuju se priznanja Općine Pirovac za 2007.
godinu, kako slijedi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Pirovac za 2007. godinu

I. Nagrada Općine Pirovac dodjeljuje se:
ANI BAUS
– za osobiti doprinos u njegovanju i očuvanju
tradicijskog kulturnog stvaralaštva i narodnih običaja,

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine
Pirovac za 2007. godinu sukladno Prijedlogu
Općinskog poglavarstva (KLASA: 400-05/08-01/02,
URBROJ: 2182/11-02-08-1, od 11. travnja 2008.
godine), koji čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».

ZORKI UREM
– za osobiti doprinos u njegovanju i očuvanju
tradicijskog kulturnog stvaralaštva i narodnih običaja,
VJENCESLAVI RUPČIĆ
– za doprinos i dugogodišnji uspješan rad u
kulturnom stvaralaštvu,

KLASA: 400-05/08-01/03
URBROJ: 2182/11-01-08-2
Pirovac, 21. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

JOSI ČUBRIĆU
– za osobiti doprinos u unapređenju gospodarskog
i društvenog razvitka Pirovca i
SLAVKU VLAHOVU
– za izniman doprinos i dugogodišnji uspješan rad
u kulturnom stvaralaštvu.
II. Plaketa Općine Pirovac dodjeljuje se:
IVI KRIŠTI
– za ostvarene osobite rezultate u karate športu.
Članak 2.
Ova odluka objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
KLASA: 061-01/08-01/01
URBROJ: 2182/11-01-08-2
Pirovac, 21. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Mihovil Čubrić, v. r.

PREDSJEDNIK
Mihovil Čubrić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/
01, 7/05 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na
22. sjednici, od 21. travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg
vrtića “Mendula”
1. Prihvaća se financijsko izvješće Dječjeg vrtića
“Mendula” Pirovac za 2007. godinu, koje čini sastavni
dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 402-08/08-01/01
URBROJ: 2182/11-01-08-3
Pirovac, 21. travnja 2008.

____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

13

Na temelju članka 128. stavka 6. 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 – Odluka USRH) i
članka 27. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 12/01, 7/05 i 3/06),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 22. sjednici, od
21. travnja 2008. godine, donosi

PREDSJEDNIK
Mihovil Čubrić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 12/
01, 7/05 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na
22. sjednici, od 21. travnja 2008. godine, donosi

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a
Pirovac

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

1. Prihvaća se financijsko izvješće Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Pirovac za 2007. godinu, koje čini
sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 402-08/08-01/06
URBROJ: 2182/11-01-08-2
Pirovac, 21. travnja 2008.

____________________

X.
OPĆINA ROGOZNICA
1. OPĆINSKO VIJEĆE

8

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNIK
Mihovil Čubrić, v. r.
____________________

IX.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKO VIJEĆE

23

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 41. Statuta
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 19/01, 15/05 i 5/06), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 22. sjednici, od 14. travnja 2008.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog
poglavarstva
1. Općinsko vijeće donosi zaključak o prihvaćanju
i ujedno daje suglasnost na Odluku Općinskog
poglavarstva o aktivnom sudjelovanju u kreiranju
politike gospodarskog razvoja na području Općine
Primošten u sklopu gospodarstva Šibensko-kninske
županije, Klasa: 350-01/07-02/15, Ur. Broj; 2182/0202-07-37, od 31. kolovoza 2007. godine.
2. Odluka Općinskog poglavarstva sastavni je dio
ove odluke i kao takva nalazi se u privitku iste.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 372-05/08-01/22
URBROJ: 2182/02-01-08-11
Primošten, 14. travnja 2008.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07) i
članka 27. Statuta Općine Rogoznica („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 16/05 i 12/
07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici,
od 06. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Prostornog plana
uređenja Općine Rogoznica
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi Prostornog plana
uređenja Općine Rogoznica, u daljnjem tekstu:
(Odluka).
Članak 2.
(1) Ovom odlukom o izradi utvrđuje se pravna
osnova za izradu Prostornog plana uređenja Općine
Rogoznica (u daljnjem tekstu: Prostorni plan), obuhvat,
ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska
polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja,
vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis
tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju
zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog
djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi
Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja
Plana.
Pravna osnova za izradu Prostornog plana
Članak 3.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Prostornog
plana su odredbe Zakona o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“, broj 76/07) (u daljnjem
tekstu Zakona), poglavito one sadržane u člancima
26., 73., 74. i 100.
Razlozi za izradu Prostornog plana
Članak 4.
(1) Za područje Općine Rogoznica ne postoji u
primjeni odgovarajući dokument prostornog uređenja
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na temelju kojeg bi bilo moguće ishoditi odobrenja za
gradnju (od 31. prosinca 2007. godine temeljem
Zakona izvan snage je stavljena Odluka o građevinskim
područjima Primošten-Rogoznica).
(2) Prostorni plan donosi se kao temeljni strateški
dokument prostornog uređenja u Općini kojim se
određuju usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu
površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak
na području Općine.
Obuhvat Prostornog plana
Članak 5.
(1) Obuhvat Prostornog plana obuhvaća čitavo
područje Općine Rogoznica.
(2) Granica obuhvata Prostornog plana označena
je na topografskoj podlozi u mjerilu 1:50.000 i sastavni
je dio ove odluke.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana
Članak 6.
(1) Prostor Općine Rogoznica, zbog svog položaja
čini područje koje pripada općem problemskom okviru
razvoja obalnih područja i području uz državnu granicu
na moru.
Rogoznički prostor je jedini dio hrvatske obale koji
nije zaštićen otocima. S rtom Planka Rogozničko kopno
je najviše istureni dio kopna prema pučini Jadrana.
Razigrani i valoviti reljef terena na kojem se stalno
izmjenjuju površine pod makijom, goleti i obrađeni
terasasti vinogradi i maslinici, daju osnovnu
karakteristiku rogozničkog krajobraza.
Rogozničko područje nalazi se u mediteranskoj
semiaridnoj klimatskoj zoni koje je karakteristično po
dugim, suhim i vrućim ljetima, te blagim i vlažnim
zimama. Rogoznički kraj je međaš prevladavajuće
čestine juga i bure (rt. Ploča-Planka). Taj dio je
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razdjelnica sunčanosti, vjetrovitosti, temperatura i
morskih struja.
Područje Općine Rogoznica ima istaknute prirodne
vrijednosti i graditeljsku baštinu. Na području Općine
Rogoznica ističe se cjelina naselja Rogoznica na
otočiću Kopara. Pored urbanističke cjeline, na području
Općine Rogoznica ima više zaštićenih pojedinačnih
lokaliteta graditeljske baštine. Na području Općine
nema zaštićenih prirodnih vrijednosti ali je Zmajevo
jezero predloženo za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti
prirode. Pa je stoga i zaštićeno do formalne zaštite.
Ono što Rogozničko područje čini posebnim u
Šibensko-kninskoj županiji je izražena funkcija
povremenog stanovanja kroz kuće za odmor. Ova
činjenica formira dvije matrice odnosa; stalni –
«zimski» model kada funkcija povremenog boravka
nije izražena i povremeni – «ljetni» model kada je
izražena funkcija povremenog boravka.
Uslijed intenzivne izgradnje kuća za odmor došlo
je do neracionalnog korištenja prostora (najviše
izraženog u županiji).
(2) Općina Rogoznica ima 13 naselja od kojih je 8
naselja smješteno na obali. Općinsko vijeće u srpnju
2007. godine, donijelo je Odluku o izdvajanju dijelova
naselja Dvornice u zasebna obalna naselja Zatoglav i
Kanica, te o izdvajanju dijela naselja Ražanj u zasebno
obalno naselje Stivašnica.
(3) Općina Rogoznica jedna je od rijetkih općina
na području Šibensko-kninske županije u kojoj je
zabilježen značajan trend povećanja broja stanovnika.
Prema podacima PU Šibensko-kninske iz svibnja
2007. godine na prostoru Općine Rogoznica prijavljeno
je preko 3.200 stalnih stanovnika što je povećanje od
oko 34% u odnosu na Popis stanovništva iz 2001.
godine kojim je evidentiran 2.391 stalni stanovnik
(povećanje od oko 14% u odnosu na 2.138 stalnih
stanovnika prema Popisu iz 1991. godine).
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(3) Na obalnom području unutar površine obalnih
naselja izgrađeno je ukupno 3.038 građevina za stalno
ili povremeno stanovanje. U mnogim od tih građevina
obavlja se turistička djelatnost (iznajmljivanje
apartmana, soba, restorani i dr.). U građevinskom
području naselja izgrađeno je ukupno 1.489 građevina.
Procjenjuje se da više od trećine građevina u
građevinskom području naselja nema građevnu
dozvolu i da odstupaju od propisanih uvjeta za gradnju
tog tipa građevina.
(4) Od ukupnog broja građevina na području Općine
Rogoznica, u odnosu na Odluku o građevinskom
području Primošten - Rogoznica („Službeni vjesnik
općina Drniš, Knin i Šibenik“, broj 18/83 i 2/89) koja
je bila na snazi do 31.12.2007. više od polovine
građevina ili 1.549 građevina su neplanske građevine
od čega je 412 građevina s građevnom dozvolom a
1.137 građevina bez građevne dozvole.
Neplanske građevine zauzele su dijelove površina
planiranih turističkih zona (562 građevine) i drugih
zona namijenjenih razvoju drugih gospodarskih
djelatnosti i ostalih sadržaja (205 građevina).
Izvan građevinskog područja na poljoprivrednim,
šumskim i ostalim negrađevinskim površinama
izgrađeno je 782 građevine.
Gotovo polovina neplanskih građevina (701
građevina) izgrađena je u pojasu 70/100 m od obalne
crte. Od tih građevina 240 građevina ima građevnu
dozvolu, odnosno 461 građevina nema građevnu
dozvolu.
(5) Obalno područje kao razvojno najperspektivniji
prostor Općine Rogoznica u velikoj mjeri devastirano
neplanskom izgradnjom i kao razvojni resurs bitno
ugrožen čime su poredbene razvojne prednosti obalnootočkog područja umanjene, naročito je umanjilo
razvojne mogućnosti turizma.
Neplanska izgradnja znatno je ugrozila obalu, pristup
obali i mogućnost javnog korištenja obale. Tom
izgradnjom je zauzeto 7,5 km obale, odnosno čak 15,3%
od ukupne dužine obale Općine Rogoznica (49,5 km).
Sve planirane turističke zone su značajno ugrožene
neplanskom izgradnjom. Od 94 ha planiranih turističkih
zona, neplanskom izgradnjom je zauzeto 39 ha ili 41,5%
turističkih zona. Obalna fasada turističkih zona
izgrađena je neplanskim građevinama u dužini od 2,7
km ili 67%.
(6) Analiza izgrađenosti područja Općine
Rogoznica kojom su analizirana građevinska područja
naselja prema Odluci o građevinskom području
Primošten-Rogoznica iz 1983. godine, građevine
legalizirane temeljem Zakona o postupanju s objektima
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građenim protivno prostornim planovima i bez
odobrenja za građenje (1992.-1995. godina) i površine
pripadajućih parcela, te planirane turističko
ugostiteljske zone (Odluka o građevinskom području
Primošten – Rogoznica i PPŽ), kao i dodatna provjera
predstavnika Općine Rogoznica, pokazale su da je
izgrađenost građevinskih područja naselja u ZOP-u
veća od 50%, odnosno u naselju Rogoznica i veća od
80%.
Nakon formiranja novih naselja (Zatoglav,
Stivašnica, Kanica) i tumačenja da se u obračun
građevinskog područja naselja uračunaju i površine
parcela građevnih čestica koje su legalizirane temeljem
Zakona o postupanju s objektima građenim protivno
prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (NN,
33/92), a što je u skladu člankom 329. stavom 2.
Zakona, prema dostupnim podacima Općina
Rogoznica još dva naselja dobivaju mogućnost
povećanja građevinskog područja jer je izgrađenost
veća od 80%. Tako da, sada tu mogućnost imaju
naselje Rogoznica, naselje Zatoglav i naselje
Stivašnica.
Detaljna analiza izgrađenosti mora se izvršiti u
postupku izrade Prostornog plana uređenja Općine
Rogoznica.
(7) Općina Rogoznica jedna od rijetkih u Republici
Hrvatskoj koja nije donijela Prostorni plan uređenja
temeljem novog sustava prostornog uređenja
utvrđenog Zakonom o prostornom uređenju iz 1994.
godine.
Za područje Općine Rogoznica od strateških
dokumenata prostornog uređenja lokalne razine
temeljem važećih propisa do 31.12.2007. u primjeni
su bili:
a) Odluka o građevinskom području Primošten Rogoznica (“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i
Šibenik”, broj 18/83 i 2/89).
b) Odluka o građevinskom području zagorskog
dijela općine Šibenik (“Službeni vjesnik općina Drniš,
Knin i Šibenik”, broj 18/84 i 12/88).
Sukladno odredbi iz članka 346. stavka 3. Zakona
dokumenti prostornog uređenja iz gornje točke više
nisu na snazi.
(8) Za područje Općine Rogoznica od dokumenta
strateške razine na snazi je samo Prostorni plan
Šibensko kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije”, broj 11/02, 10/05 i 3/06).
(9) Općina Rogoznica je 1998. pokrenula postupak
izrade Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica.
Konačni prijedlog prostornoga plana Općine
Rogoznica utvrđen je 25.09.2000. godine. Plan nije
donesen, jer konačni prijedlog nije bio usklađen s
Prostornom planom županije.
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(10) Nakon utvrđivanja ZOP-a i donošenja Uredbe
o zaštiti i uređenju zaštićenog obalnog područja mora
(„Narodne novine“, broj 128/04) u rujnu 2004.godine
započeo je proces usklađivanja građevinskih područja
u ZOPU-a s odredbama rečene Uredbe i PPŽ.
U procesu usklađivanja građevinskih područja u
ZOP-u s odredbama rečene Uredbe i PPŽ, a s ciljem
zadržavanja u prostoru što većeg broja nelegalno
izgrađenih objekta na području Rogoznica Šibenskokninska županija postupila je Izmjenama i dopunama
Prostornog plana županije (Odluka o izradi ID PPŽ,
od 30.04.2007.).
Općinsko vijeće Općina Rogoznica dana 12.
listopada 2007. godine donijelo je mišljenje na Izmjene
i dopune PPŽ (II) i kao prilog dostavilo je „Grafički
prikaz elaborata PPUO Rogoznica“ kao polazište za
Izmjene i dopune (II) prostornog plana Šibensko
kninske županije za područje Općine Rogoznica.
Elaborat iz gornje alineje izložen je u na javnom
uvidu u ponovljenoj javnoj raspravi o Prijedlogu
prostornog plana Šibensko-kninske županije (II.)
održane od 03. prosinca do 17. prosinca 2007. godine.
Općinsko vijeće Općine Rogoznica dostavilo je 22.
veljače 2008. godine mišljenje kojim prihvaća prijedlog
prostornog plana Šibensko-kninske županije (II).
(11) Stupanjem na snagu Zakona (1. listopada
2007.) obvezno je započeti novi postupak izrade i
donošenja PPUO Rogoznica u kojem cilju se i donosi
ova odluka.
Ciljevi i programska polazišta Plana
Članak 7.
(1) Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana
na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:
a) Utvrditi organizaciju prostora općine i odrediti
osnovne kategorije namjene i korištenja površine:
poljoprivredne, šumske i vodne površine, građevinska
područja i površine infrastrukturnih koridora sukladno
Prostornom planu županije, Zakonu i posebnim
propisima.
b) Odrediti prostore za razvoj i uređenje naselja,
te područja izgradnje izvan naselja.
c) Posebno je definirati osnovu prometne,
komunalne i druge infrastrukture.
d) Utvrditi područja posebnih uvjeta korištenja koji
se odnose na zaštitu i očuvanje kulturne i prirodne
baštine, te područja posebnih ograničenja u korištenju
u odnosu na krajobraz, tlo, i more.
e) Odrediti područja primjene posebnih mjera
uređenja i zaštite u pravcu uređenja zemljišta
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(poljoprivrednih i šumskih površina) , zaštite posebnih
vrijednosti i obilježja (Zmajevo jezero, obala, more i
podmorje), te posebno određivanja područja primjene
planskih mjera zaštite (naslijeđene bespravne
izgradnje) u pogledu izrade detaljnijih dokumenta
prostornog uređenja.
f) Utvrditi uvjete gradnje i uređenja za područja
za koje se ne propisuju dokumenti prostornog uređenja
detaljnijeg stupnja razrade.
(2) Programska polazišta Plana na području
obuhvata, sukladno Zakonu, su:
a) Prostorni plan Šibensko – kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, br: 11/
02, 10/05 i 3/06)
b) Izmjene i dopune PPŽ (II) koje su ciljano
provedene za područje općine Rogoznica.
c) Separat „Grafički prikaz elaborata PPUO
Rogoznica“ koji je dostavljen Zavodu za prostorno
uređenje Šibensko-kninske županije u sklopu mišljenja
na Prijedlog izmjena i dopune PPŽ (II) od strane
Općinskog vijeća i bio izložen na ponovljenoj javnoj
raspravi na Prijedlog Izmjena i dopuna (II) prostornog
plana Županije šibensko kninske.
d) Odredbe Programa prostornog uređenja
Republike Hrvatska („Narodne novine“, br. 50/99).
(3) Slijedom gore navedenih programskih polazišta,
a poglavito Prostornog plana Šibensko kninske županije
i njegovih Izmjena i dopuna (II) na području obuhvata
kao najbitnije određeno je:
a) Za određivanje građevinskog područja
određene su minimalne gustoće i to: 40 st./ha za
općinsko naselje; 30 st./ ha za ostala naselja na obali i
15 st./ha za ostala naselja u zaleđu.
Prilikom obračuna prosječne gustoće stanovanja
uzima se u obzir i broj povremenih stanovnika.
b) Prenamjena turističko ugostiteljskih zona:
- Račićka luka u cijelosti briše se kao turistička
zona i prenamjenjuje u prostor/površine za razvoj
naselja;
- zone Lozica dijelom se zadržava kao izdvojena
ugostiteljsko - turistička zona (15 ha, T1, maksimalnog
kapaciteta 1200 ležaja), a ostali dio dosadašnje
ugostiteljsko turističke zone se prenamjenjuje u
prostor/površine za razvoj naselja;
- područje Kanica prenamjena i preraspodjela
prostora na način da se istočni dio planira za turističko
ugostiteljsku namjenu (12 ha, T1, maksimalnog
kapaciteta 1000 ležaja ), a da se sadašnja ugostiteljsko
turistička zona u južnom dijelu prenamjeni u prostor/
površine za razvoj naselja.
c) Prenamjena ostalog poljoprivrednog tla, šuma i
šumskog zemljišta u površine za razvoj naselja na
području Stivašnice i Mezaroce, izgrađeno
građevinama koje su većim dijelom legalizirane, te se
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na taj način omogućuje optimalno korištenje prostora
(gušća izgradnja).
d) Prenamjena ostalog poljoprivrednog tla, šume i
šumskog zemljišta u površine za razvoj i uređenje
naselja na području Zečeva, Zatoglava, Ražnja i
Stivašnice – prema stanju izgrađenosti.
e) prenamjena izdvojene ugostiteljsko turističke
zone Medine u površine za razvoj naselja s obvezom
utvrđivanja turističko ugostiteljske zone u naselju (Tn)
u istom ili sličnom obuhvatu.
f) predlaže se prenamjena zone posebne namjene
u površine za razvoj naselja i utvrđivanje područja
Kobiljak kao površine za razvoj naselja.
g) Planom se predlaže utvrđivanje površina za
razvoj naselja za naselja u zaleđu koja su do sada bila
izostavljena.
h) Povećava se prostor/površina za razvoj i
uređenje naselja na poluotoku Rogoznica, od „stare
tvornice ribe“ do zgrade općinske uprave, te se na
tom prostoru planira turistička zona u naselju.
i) Ukida se obveza utvrđivanja turističkougostiteljske zone u naselju na području „Račićke luke“
– naselje Zatoglav.
j) U osobito vrijedne dijelove prirode predlože se
za zaštitu pored već predloženih i park-šuma Kopara
na poluotoku Rogoznica.
Popis potrebnih stručnih podloga
Članak 8.
(1) Za izradu Plana predviđa se pribavljanje i izrada
posebnih stručnih podloga, i to:
a) Konzervatorski elaborat;
b) Elaborat Državnog zavoda za zaštitu prirode s
podacima o vrstama i staništima i područjima
preliminarne Nacionalne ekološke mreže;
c) Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 9.
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog
uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno
podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela
i osoba određenih posebnim propisima.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Članak 10.
(1) Za potrebe izrade Plana Općina Rogoznica je
osigurala topografsku kartu 1:25000, katastarsku
podlogu u mjerilu 1:5.000 i Orto-foto podlogu u mjerilu
1:5000.
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Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu
Plana te drugih sudionika u izradi Plana
Članak 11.
(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje
daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane
dokumente) i drugi sudionici u izradi Plana sudjelovat
će u izradi Plana na način da će biti zatraženi njihovi
uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga
Plana koja se odnose na predmet Plana iz članka 3.
stavka 2. ove odluke. Ista tijela će biti pozvana na
prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja
Plana.
(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka
obuhvaćaju:
1. Upravni odjel za prostorno uređenje Šibensko
kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000
Šibenik
2. Županijski zavod za prostorno uređenje, V.
Nazora 1, 22000 Šibenik
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
Runjaninova 2, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, Ul.grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10 000 Zagreb
6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za
vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
21000 Split
8. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, PP 252, Sarajevska bb, 10 002 Zagreb
9. Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. F. Tuđmana,
22000 Šibenik
10.Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
11. MUP – Policijska uprava Šibensko- kninska,
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
12.Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za
pomorstvo, Trg P. Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
13.Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za
gospodarstvo, razvitak i obnovu, Trg P. Šubića I br. 2,
22000 Šibenik
14.Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za
društvene djelatnosti, Trg P. Šubića I.br. 2, 22000
Šibenik
15.HT – Odjel za tehničko planiranje Regija 2 –
jug, Vinkovačka 19, 21000 Split
16. HEP – DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP
Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
17. JKP „Vodovod i odvodnja», Ul. Kralja
Zvonimira 50, 22000 Šibenik
18.Županijski ured za gospodarstvo – Odsjek za
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promet, Trg. P. Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
19. Županijska uprava za ceste – Šibenik, Don
Krste Stošića I, 22000 Šibenik
Hrvatske ceste d.o.o ispostava –Šibenik
20.Županija šibensko-kninska, Lučka uprava,
Draga 14, 22000 Šibenik
21.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Trg
burze 6, 10000 Zagreb
22.Hrvatske šume, J. Bana Jelačića 1, 22000
Šibenik
23.Hrvatska agencija za telekomunikacije
Jurišićeva13 10002 Zagreb
24.Mjesni odbori
25.Turistička zajednica Općine Rogoznica, Obala
kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica.
(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su
svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane
dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku
od 15 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz
ove odluke i odluke.
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Članak 12.
(1) Rok izrade Nacrta Plana iznosi 3 mjeseca.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje, tijekom izrade i donošenja Plana
Članak 13.
(1) Do donošenja Plana ne vrši se izdavanje akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje jer za Općinu Rogoznica ne postoji
dokumenta prostornog uređenja temeljom kojeg bi se
takovi akti izdavali (članak 346. stavak 3.)
Izvori financiranja izrade Plana
Članak 14.
(1) Plan se financira iz sredstava proračuna
Općine Rogoznica.
Postupak izrade i donošenja Plana

Rok za izradu Plana
Članak 15.
(1) Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Plana s
naznakom nadležnih subjekta za njihovo izvršenje.
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(2) Nositelj izrade u smislu Zakona je Jedinstveni
upravni odjel Općine Rogoznica
Ostale odredbe
Članak 16.
(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Plana
tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s
pozivom, da mu u roku od najviše 15 dana dostave
zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Plana. Ako ih ta tijela i osobe ne
dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u
tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana
poštivati uvjeti, koje za sadržaj Plana određuju
odgovarajući važeći propisi i dokumenti.
(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima
moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti
važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i
ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u
obuhvatu Plana. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj
izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan
posebno obrazložiti.
(3) Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne
mogu u zahtjevima za Plan postavljati uvjete, kojima
bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja
općine Rogoznica koja nisu predmet ovih Plana.
(4) Tijela i osobe određeni posebnim propisima su
dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez
naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju
iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana.
(5) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Plana
urbanističkoj inspekciji.
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Članak 17.
(1) Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa:350-01/08-01/3
Ur.broj:2182/12-01/08-1
Rogoznica, 06. svibnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________

9

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u
cestovnom prometu (“Narodne novine”, broj 178/04,
48/05, 151/05 i 111/06 ) i članka 27. Statuta Općine
Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko - kninske
županije”, broj 16/05 i 12/07), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 11. sjednici, od 08. svibnja 2008. godine,
donosi

O D L U K U
o autotaksi prijevozu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom, se uređuju uvjeti, organizacija i
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način obavljanja autotaksi prijevoza putnika u
unutarnjem javnom cestovnom prijevozu na području
Općine Rogoznica(u daljnjem tekstu: autotaksi
prijevoz).
II. AUTOTAKSI PRIJEVOZNICI
Članak 2.
Autotaksi prijevoz mogu obavljati autotaksi
prijevoznici.
Autotaksi prijevoznici iz stavka 1. ovog članka su
fizičke i pravne osobe koje kod nadležnog tijela imaju
registriranu djelatnost autotaksi prijevoza u cestovnom
prometu, a imaju prebivalište odnosno sjedište na
području Općine Rogoznica.
Autotaksi prijevoznici iz stavka 2. ovog članka
imaju pravo obavljati autotaksi prijevoz unutar područja
Općine Rogoznica, samo ukoliko su sklopili ugovor o
koncesiji s Općinom Rogoznica.
Članak 3.
Autotaksi prijevoznici čije je prebivalište, odnosno
sjedište izvan područja Općine Rogoznica imaju pravo
prometovati na području općine isključivo ako je
područje Općine Rogoznica krajnje odredište za
pružanje usluge autotaksi prijevoza.
Autotaksi prijevoznicima iz stavka 1. ovog članka
ne pripada pravo pružati usluge autotaksi prijevoza čije
je polazište na području Općine Rogoznica.
III. AUTOTAKSI STAJALIŠTA
Članak 4.
Autotaksi stajališta su uređene javne površine na
kojima stoje autotaksi vozila i primaju se putnici.
Članak 5.
Autotaksi stajališta određuje Poglavarstvo, na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Autotaksi stajališta obilježena su propisanom
vodoravnom i uspravnom prometnom signalizacijom.
Na autotaksi stajalištima mora biti postavljen
telefon.
Uz propisanu prometnu signalizaciju, svako
autotaksi stajalište označeno je vertikalno postavljenim
znakom na kojem je označen naziv stajališta, broj
stajališnih mjesta, izvadak iz cjenika autotaksi usluga i
broj telefona na stajalištu.
Članak 7.
Autotaksi stajalištem može se koristiti samo
autotaksi prijevoznik temeljem Ugovora o koncesiji, a
na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi
vozila nego ima obilježenih mjesta.
Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

IV. AUTOTAKSI VOZILA
Članak 8.
Autotaksi prijevoz obavlja se osobnim automobilom.
Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz
mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- pogonski motor od najmanje 1.30 cm3 i snage
najmanje 40 kW,
- najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata
od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na
drugoj strani vozila,
- najmanje 4 sjedišta za putnike plus sjedište za
vozača, a najviše 8 + 1 sjedište,
- ugrađen, ispravan, baždaren i plombiran
taksimetar, postavljen na vidnom mjestu,
- ispravan protupožarni aparat,
- klima uređaj,
- minimalno dva zračna jastuka,
- ABS - sistem kočenja,
- prtljažnik s najmanje 350 litara obujma,
- propisanu “TAXI” oznaku s brojem,
- kao i sve druge posebne uvjete propisane
posebnim propisima.
Autotaksi prijevoznik dužan je vozilo održavati
tehnički ispravnim, neoštećenim, urednim i čistim.
V. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI
PRIJEVOZA
Članak 9.
Autotaksi prijevoz u smislu ove odluke jest javni,
slobodni, povremeni prijevoz putnika na području i s
područja Općine Rogoznica za koji se relacija dogovara
između putnika i autotaksi vozača, pri čemu vožnja
započinje na području Općine Rogoznica.
Autotaksi prijevoz obavlja se po unaprijed
utvrđenom cjeniku i uvjetima iz ove odluke.
Članak 10.
Autotaksi prijevoz obavlja vozač vlastitim taksijem
ili kao zaposlenik vozilom u vlasništvu autotaksi
prijevoznika.
Autotaksi vozač mora imati srednju stručnu spremu
u zanimanju vozač, položen ispit o stručnoj
osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnoga
cestovnoga prijevoza i mora odslušati obavezni
edukativni seminar o poznavanju kulturnih,
gopsodarskih, turističkih, povijesnih i drugih objekata i
znamenitosti Općine Rogoznica.
Članak 11.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač
mora biti uredno odjeven.
Autotaksi vozač dužan je za vrijeme obavljanja
autotaksi prijevoza uljudno se odnositi prema putnicima,
ne smije pušiti u vozilu, mora biti odmoran i u takvu
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psihofizičku stanju da je sposoban i siguran upravljati
vozilom, ne smije biti pod utjecajem alkohola, droga ili
drugih opojnih sredstva.
Članak 12.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza autotaksi
vozač dužan je u vozilu imati:
- osobne dokumente i iskaznicu autotaksi vozača,
- ako je autotaksi vozač zaposlen kod autotaksi
prijevoznika i odgovarajući dokument o zaposlenju,
- dokaz o dozvoli obavljanja autotaksi prijevoza,
- izvadak iz cjenika autotaksi usluga na hrvatskom i
engleskom jeziku,
- blok računa i
- plan Općine.
Članak 13.
Autotaksi vozač dužan je primiti putnike u vozilo
na stajalištu za taksije, a za vrijeme slobodne vožnje
na prije dogovorenom mjestu ili na mjestu
dogovorenom telefonskim ili radio pozivom.
Na autotaksi stajalištu putnike prima vozač čije je
vozilo prvo na redu. Ako vozač čije je vozilo prvo na
redu odbije primiti putnike i obaviti vožnju, mora vozilo
pomaknuti na začelje.
Na izričiti zahtjev putnika, bez vozačeva
nagovaranja, prijevoz može obaviti i vozač kojemu
vozilo nije prvo na autotaksi stajalištu.
Vozač autotaksi vozila može se o vožnji dogovoriti
prije, te preuzeti putnike na dogovorenom mjestu u
dogovoreno vrijeme.
Vozač može u vozilo primiti putnike za vrijeme
slobodne vožnje ako zaustavljanje i ukrcaj putnika ne
ometa i ne ugrožava sigurnost drugih sudionika u
prometu.
Prijevoz putnika se može dogovoriti autotaksi
telefonom ili radio vezom , pa se tada putnik prima u
vozilo na mjestu koje on odredi u pozivu.
Članak 14.
Vozač autotaksi vozila dužan je, bez obzira na dužinu
i vrijeme trajanja prijevoza, pružiti uslugu prijevoza i
primiti u vozilo putnike, osim:
- ako opravdano posumnja da je naručitelj pod
utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstva
kao i da je potencijalno opasan za sigurnost autotaksi
vozača ili drugih sudionika u prometu,
- ako su naručitelj i njegova prtljaga toliko prljavi
da bi nedopustivo zaprljali auto.
Autotaksi vozač dužan je uz putnike primiti i njihovu
prtljagu ukoliko je moguće istu smjestiti u raspoloživ
prostor.
Članak 15.
Odredište vožnje određuje putnik.
Na početku vožnje vozač je dužan uključiti
taksimetar ili se slobodno dogovoriti o cijeni vožnje
ako je odredište izvan područja Općine Rogoznica.
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Taksimetar se uključuje u trenutku putnikova ulaska
u vozilo, bez obzira na način narudžbe vožnje.
Vozač je dužan naručeni popziv obaviti najkraćim
putevima ili putem koji mu odredi putnik.
Putnik može zahtjevati od autotaksi vozača da osim
njega u vozilo primi i druge osobe.
Članak 16.
Autotaksi vozač je dužan naručeni prijevoz dovršiti
dolaskom na odredište.
Ako zbog kvara na vozilu naručeni prijevoz nije
moguće izvršiti, vozač je dužan osigurati putniku
zamjensko vozilo za prijevoz do odredišta.
Članak 17.
Izvršena usluga autotaksi prijevoza obračunava se
i naplaćuje prema istaknutom izvatku iz cjenika.
Usluga se naplaćuje samo jednom i kad se
istodobno prevozi više putnika.
Ako jedan od putnika napusti vozilo prije krajnjeg
odredišta i plati prijevoz ili svi putnici podijele naknadu
za izvršeni prijevoz na jednake dijelove, nastavak
vožnje smatra se novom vožnjom i taksimetar se
ponovono uključuje.
Članak 18.
Vozač je dužan izdati uredan račun za izvršenu
uslugu i naplaćenu naknadu.
Račun mora sadržavati podatke o:
- datumu vožnje i vremenu vožnje,
- polazištu i odredištu,
- novčanom iznosu naknade s oznakom “plaćeno”,
- broj taksija,
- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača.
Članak 19.
Po završetku vožnje autotaksi vozač je dužan
pregledati vozilo i ako nađe zaboravljene stvari postupiti
po propisima o nađenim stvarima.
VI. CJENIK AUTOTAKSI USLUGA
Članak 20.
Cjenikom se određuje cijena:
1. startna,
2. vožnje po prevaljenom kilometru,
3. noćne vožnje, vožnje nedjeljom, praznikom ili
blagdanom,
4. prijevoz prtljage,
5. čekanje.
Cijena vožnje izvan područja Općine Rogoznica
određuje se u jediničnim fiksnim iznosima.
Cijena prijevoza stvari koje nisu osobna prtljaga
utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka vožnje.
VII. KONCESIJA
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Članak 21.
Općinsko poglavarstvo raspisuje javni natječaj za
davanje koncesije za obavljanje djelatnosti autotaksi
prijevoza putnika na vrijeme od 5 godina.
Općinsko poglavarstvo određuje minimalni iznos
godišnje naknade za koncesiju.
Općinsko poglavarstvo utvrđuje broj koncesija za
područje Općine Rogoznica u skladu s omjerom : jedno
vozilo na 1000 stanovnika, prema zadnjem službenom
popisu stanovnika.
Koncesiju izdaje Općinsko poglavarstvo po načelu
- jedna koncesija za jedno vozilo.
Odluku o odabiru autotaksi prijevoznika s kojim će
se sklopiti ugovor o koncesiji donosi Općinsko vijeće
Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
na prijedlog Poglavarstva.
Odluku o davanju koncesije Općinsko vijeće
donosi na temelju sljedećih elemenata:
- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,
- povoljnosti ponude (tehnička, kadrovska i
financijska).
Ocjena povoljnosti ponuđenog iznosa naknade za
koncesiju određuje se prema iznosu najveće ponuđene
naknade.
Ugovor o koncesiji zaključuje se na vrijeme od 5
godina.
Članak 22.
U slučaju da više ponuđača ponudi isti iznos
naknade, Poglavarstvo utvrđuje listu prioriteta.
Kod utvrđivanja liste prioriteta primjenjuju se:
- odredba Zakona o pravima hrvatskih branitelja
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne
novine”, broj 94/01),
- duljina prebivališta na području Općine Rogoznica
te
- duljina rada taksista na području Općine
Rogoznica.
Članak 23.
Nakon isteka roka na koji je koncesija dodijeljena,
koncesionar koji želi nastaviti nastaviti obavljanje
autotaksi prijevoza ima pravo prvenstva, ukoliko
prihvati uvjete po objavljenom natječaju.
VII. NATJEČAJ
Članak 24.
Odluku o raspisivanju natječaja za davanje
koncesija za obavljanje autotaksi djelatnosti donosi
Poglavarstvo Općine Rogoznica.
Natječaj se objavljuje u tisku i obvezno sadrži:
- djelatnost za koju se raspisuje natječaj za
koncesiju,
- broj koncesija,
- početni iznos godišnje naknade za koncesiju,
- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
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- rok za podnošenje ponuda,
- naznaku da se nepotpune i nepravovremene
ponude neće razmatrati,
- naznaku kome se i na koji način ponuda podnosi,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda.
POSEBNI UVJETI: Uz prijavu na natječaj
ponuđač je dužan dostaviti:
- uvjerenje nadležnog tijela da posljednjih pet godina
ima prebivalište na području općine Rogoznica,
- obrtnicu ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi
prijevoza, tj. rješenje o upisu društva u sudski registar
kod ovlaštenog Trgovačkog suda i ovjerenu izjavu
kojom se obavezuje da će autotaksi vozilom upravljati
vozač koji posjeduje srednju stručnu spremu u
zanimanju vozač, uvjerenje o položenom ispitu o
stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog
acestovnog prijevoza odnosno izjavu vozača da će
predmetni ispit položiti u roku od 6 mjeeci od dana
sklapanja odnosnog ugovora o koncesiji i da će odslušati
obbavezni edukativni seminar o poznavanju kulturnih,
gospodarskih, turističkih, povijesnih i drugih objekata i
znamenitosti u općini Rogoznica i o svemu priložiti
dokaze,
- ukoliko je autotaksi prijevoznik ujedno i autotaksi
vozač, umjesto izjave iz prethodne alineje obavezan je
dostaviti presliku svjedodžbe o posjedovanju srednje
stručne spreme u zanimanju vozač, presliku uvjerenja
o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za
obavljeanje djelatnosti javnog a cestovnog prijevoza i
izjavu da će odslušati obavezni edukativni seminar o
poznavanju kulturnih, gospodarskih, turističkih,
povijesnih i drugih objekata i znamenitosti u Općini
Rogoznica,
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak,
-uvjerenje da nije pokrenut prekršajni postupak
za prekršajna djela koja su počinjena za vrijeme
obavljanja autotaksi prijevoza,
- dokaz da je ponuđač podmirio sve dospjele
obveze prema Općini Rogoznica do datuma objave
natječaja,
- te druga uvjerenja.
Članak 25.
Općinsko poglavarstvo osniva i imenuje
Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu
koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.
Članak 26.
Povjerenstvo otvara ponude pristigle na natječaj.
Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni
natjecatelji osobno ili njihovi punomoćnici.
Punomoćnici natjecatelja (fizičke i pravne osobe)
dužni su najkasnije do početka otvaranja pisanih ponuda
dostaviti punomoć za zastupanje Povjerenstvu (za
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fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika,
a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog
zastupnika).
Povjerenstvo sastavlja zapisnik o javnom otvaranju
ponuda.
Poglavarstvo je dužno u roku od 30 dana od javnog
otvaranja ponuda predložiti Općinskom vijeću
donošenje odluke o odabiru osoba koje ostvaruju pravo
na sklapanje ugovora iz članka 21. stavka 5.
Članak 27.
Protiv oluke Općinskog vijeća o odabiru osoba koje
ostvaruju pravo na koncesiju za obavljanjeautotaksi
prijevoza nije dopuštena žalba, već se može pokretnuti
upravni spor.
Članak 28.
Ugovorom iz članka 21. stavka 5. ove odluke
uređuju se međusobna prava i obveze između Općine
Rogoznica i koncesionara, u skladu s odredbama ove
odluke.
Ugovor o koncesiji je neprenosiv.
Članak 29.
Ugovor o koncesiji iz članka 21. stavka 5. ove
odluke prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.
Prije isteka vremena na koje je sklopljen, ugovor
se može raskinuti ako:
- autotaksi prijevoznik podnese zahtjev za
sporazumni raskid ugovora,
- autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati uvjete
za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području
općine Rogoznica,
- autotaksi prijevoznik ili vozač zaposlen kod njega
bude pravomoćno kažnjen zbog vožnje ili sudjelovanja
u prometnoj nezgodi pod utjecajem alkohola, opojnih
droga ili lijekova koje ne smije uzimati prije vožnje ili
tijekom nje,
- autotaksi prijevoznik ili vozač zaposlen kod njega
bude pravomoćno kažnjen zbog izazivanja prometne
nezgode uz oduzimanje vozačke dozvole,
- ako se utvrdi da je autotaksi prijevoznik ili osoba
zaposlena kod njega pružao autotaksi ulsugu bez
uključenog taksimetra,
- ako je autotaksi prijevoznik ili vozač kod njega
odbio putniku izdati račun ili ne naplatio veću cijenu
od utvrđene,
- ako u ugovorenom roku ne uplati koncesiju,
- prestankom prave ili smrću fizičke osobe
korinsika koncesije i
- u drugim slučajevima nepridržavanja ove odluke,
ugovora, pozitivnih zakonskih propisa i općih akata
Općine Rogoznica.
Odluku o raskidu ugovora o dodjeljivanju koncesije
donosi Poglavarstvo, koje je dužno izvjestiti Općinsko
vijeće o donošenju odluke o raskidu pojedinog ugovora
o dodjeli koncesije, na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog
vijeća.
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Iznimno ugovor se neće raskinuti s autotaksi
prijevoznikom čiji vozač napravi prekršaje iz stavka 2.
alineje 3., 4., 5. i 6. ovog članka, ako autotaksi
prijevoznik u roku od 7 dna od pravomoćnosti kazne
ili saznanja za počinjeni prekršaj raskine radni odnos s
tim vozačem.
Članak 30.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
-djelatnost za koju se koncesija daje,
- vrijeme ne koje se koncesija dodjeljuje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
- prava i obveze davatelja koncesije,
- prava i obveze korisnika koncesije,
- odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i
otkaznim rokovima,
- obvezu autotaksi prijevoznika da se pridržava
uvjeta obavljanja autotaksi prijevoza,
- zabranu prijenosa koncesije,
- odredbu o sklapanju ugovora o koncesiji kao
ovršne isprave a troškove solemnizacije snosi korisnik
koncesije,
- ostale uvjete.
X. NADZOR
Članak 31.
Nadzor nad primjenom ove odluke, pored ovlaštenih
državnih tijela, obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Rogoznice preko komunalnog redarstva.
XI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 32.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi
u “Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije”.
Klasa:340-05/08-01/1
Ur.broj: 2182/12-01/08-1
Rogoznica, 06. svibnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
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Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”,
broj 27/05) i članka 27. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 16/
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05), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11.
sjednici, od 06. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata iz 2007. godine
u Proračun za 2008. godinu
I.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine
922-Višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2007.
godine iznose:
92211 - Višak prihoda poslovanja
3.510.341
92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine
2.649.480
II.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.510.341
Kune raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 2.649.480 Kuna.
III.
Preostali dio viška prihoda poslovanja u iznosu od
860.861 Kuna raspoređuje se za financiranje
projekata i programa u 2008. godini.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:400-08/08-01/4
Ur.broj: 2182/12-01/08-1
Rogoznica, 08. svibnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
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II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko kninske županije”.
Klasa: 119-01/08-01/2
Ur.broj: 2182/12-01/08-1
Rogoznica, 06. svibnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
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Na temelju članka 128. točka 6. Zakona o
proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i članka
27. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 13/01), Općinsko
vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici, od 06. svibnja
2008. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Rogoznica za 2007. godinu
1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine
Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2007. godine.
2. Godišnji obračun Proračuna Općine Rogoznica
čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa:400-08/08-01/5
Ur.broj: 2182/12-01/08-1
Rogoznica, 06. svibnja 2008.

____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 27. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj
16/05 ), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11.
sjednici, od 06. svibnja 2008. godine, donosi

R J E Š E N J E
o dopuni Rješenja o razrješenju i imenovanju
članova Skupštine “Škovacin” d.o.o.
Rogoznica
I. U Rješenju o razrješenju i imenovanju članova
Skupštine “Škovacin” d.o.o. Rogoznica, (“Službeni
vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj 13/07), u
točki II. dodaje se redni broj 5. koji glasi:
“5. Ljubo Županović”.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________

2. OPĆINSKO POGLAVARSTVO
4

Na temelju članka 39. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj
16/05 i 12/07), Općinsko poglavarstvo Općine
Rogoznica, na 18. sjednici, od 28. travnja 2008. godine,
donosi

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na cijene
komunalnih usluga
1. Daje se prethodna suglasnost za promjenu cijena
komunalnih usluga “Škovacin” -d.o.o. Rogoznica,
prema Odluci o visini cijene komunalne usluge za
prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada,
rada radnika, vozila te naknade za privremeno
korištenje stolova na zelenoj tržnici i ribarnici, od 15.
ožujka 2008. godine.
2. Odluka o visini cijene komunalne usluge od 15.
ožujka 2008. godine, prilaže se ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko - kninske županije”.

Broj 5 - Strana 109

od nefinancijske imovine u istom iznosu.
Preostali raspoloživi višak prihoda u iznosu od
1.429.700,01 kuna utrošit će se na rashode za nabavu
nefinancijske imovine u 2008. godini.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 400-06/08-01/2
Ur.br.: 2182/08-08-01
Gradac, 18. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.

Klasa: 363-02/08-01/1
Ur.broj: 2182/12-04/08-1
Rogoznica, 28. travnja 2008.

____________________
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNICA
Sandra Jakelić,v.r.
____________________

XI.
OPĆINA RUŽIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
1

Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(“Narodne novine”, broj 27/05 i 127/07) i članka 27.
Statuta Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 4/06), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 26. sjednici, od 18. travnja 2008. godine,
donosi

O DL U K U
o raspodjeli rezultata iz 2007. godine
I.
Stanja utvrđena na računima višak/manjak prihoda
na dan 31.prosinca 2007. godine su slijedeća:
92211 višak prihoda poslovanja
2.062.111,08 kuna
92222 manjak prihoda od nefinancijske imovine
632.411,09 kuna.
II
Višak prihoda poslovanja u 2007. godini u iznosu
632.411,09 raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda

2

Na temelju članka 27. Statuta Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
4/06), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 24. sjednici,
od 30. studenoga 2007. godine, donosi

ODLUK U
o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete
1. Radi potpore obiteljima, za svako novorođeno
dijete čija oba roditelja imaju prebivalište i boravište
na području Općine Ružić, isplatit će se jednokratna
pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna.
2. Sredstva su osigurana na poziciji naknada
građanima i kućanstvima u Proračunu Općine Ružić
za 2008. godinu.
3. Ova odluka objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, a primjenjivat će se od
01. siječnja 2008. godine.
Klasa: 400-06/07-01/10
Ur.br.: 2182/08-07-01
Gradac, 30. studenoga 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.
____________________
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3

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 30.
Statuta Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 4/06), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 26. sjednici, od 18. travnja 2008. godine,
donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Ružić
za 2008. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme i
plan financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
programa.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog programa temelje se
na sredstvima koja se planiraju dobiti od komunalnog
doprinosa, naknade za koncesije i općinskog proračuna.
Članak 3
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture realizirat će se kako slijedi:
- modernizacija (asfaltiranje) lokalnih cesta u iznosu
1.084.475 kuna,
- izgradnja postolja za kontejnere u iznosu
100.000 kuna.
Prioritete asfaltiranja cesta kao i lokacije postolja
za kontejnere utvrdit će naknadno Općinsko vijeće.
Članak 4.
Predviđeni iznosi sredstava za ostvarenje programa
iz članka 3. su slijedeći:
- komunalni doprinos
5.000 kuna
- naknada za koncesije
58.500 kuna
- općinskog proračuna
1.120.975 kuna
Članak 5.
Sredstva namijenjena za ostvarenje ovog programa
planirana su proračunom za 2008. godinu, a obim i
dinamika njegove realizacije ovisit će o prilivu
proračunskih sredstava.
Članak 6.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2008.
godine.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

Klasa: 363-01/08-01/9
Ur.br.: 2182/08-08-02
Gradac, 18. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.
____________________
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Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27.
Statuta Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 4/06), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 26. sjednici, od 18. travnja 2008. godine ,
donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ružić za 2008. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuje se način održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Ružić
za 2008. godinu, procjena troškova po djelatnostima
kao i prikaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje programa, a to je:
- održavanje čistoće,
- održavanje lokalnih cesta,
- održavanje javne rasvjete i trošak električne
energije.
Članak 2.
Sredstva predviđena za ostvarivanje ovog
programa temelje se na sredstvima koja se planiraju
ostvariti na temelju komunalne naknade i proračunskih
sredstava i to:
- od komunalne naknade u iznosu
100.000 kuna
- vlastita proračunska sredstva u iznosu
147.000 kuna
UKUPNO
247.000 kuna
Članak 3.
Raspored sredstava iz članka 2. ovog programa je
slijedeći:
- održavanje čistoće
45.000 kuna
- održavanje lokalnih cesta
20.000 kuna
- potrošak el. energije za javnu rasvjete
i trošak održavanja javne rasvjete
182.000 kuna
UKUPNO
247.000 kuna

Četvrtak, 05. lipnja 2008.
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Članak 4.
Usluge odvoza velikih kontejnera vršit će KJP
“Rad” Drniš, a plaćanje po ispostavljenim računima
za izvršene usluge, planirano je 15.000 kuna.
Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je
30.000 kuna.
Usluge odvoza smeća po naseljima vršit će KJP
“Rad” Drniš, a plaćanje će vršiti građani po
ispostavljenim računima.
Članak 5.
Održavanje lokalnih cesta je održavanje površina
koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem
broju korisnika, a odnosi se na slijedeće:
- održavanje lokalnih cesta ( nasipanje) u iznosu
20.000 kuna.
Članak 6.
Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete je
slijedeće:
- materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete u
iznosu
10.000 kuna,
- usluge održavanja javne rasvjete
u iznosu
20.000 kuna,
- potrošak električne energije za javnu rasvjetu u
iznosu
152.000 kuna.
Članak 7.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2008.
godine.
Klasa: 363-01/08-01/8
Ur.br.: 2182/08-08-02
Gradac, 18. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.
____________________
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Na temelju članka 7. i 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 44/
05-pročišćeni tekst) i Statuta Općine Ružić (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/06),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 25. sjednici, od 04.
veljače 2008. godine, donosi
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R J E Š E NJ E
o razrješenju dužnosti vijećnika i početku
obnašanja
dužnosti zamjenika vijećnika
1. Ivan Kušeta razrješuje se dužnosti vijećnika
Općinskog vijeća Općine Ružić po članku 7. stavak
4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
2. Jakov Marijanović obnašat će vijećničku dužnost
zamjenika vijećnika, sukladno članku 8. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa: 119-01/08-01
Ur.br. 2182/08-08-01
Gradac, 04. veljače 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.

6

____________________

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 27. Statuta
Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Ružić,
na 26. sjednici,od 18. travnja 2008. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Općine Ružić za 2007. godinu
1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Općine
Ružić za 2007. godinu, koji je sastavni dio ovog
zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-06/08-01/1
Ur.br.: 2182/08-08-02
Gradac, 18. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/
06) i članka 8. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Ružić za 2008. godinu (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 16/07), Općinsko vijeće Općine
Ružić, na 26. sjednici od 18. travnja 2008. godine,
donosi

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 363-01/08-01/7
Ur.br.: 2182/08-08-01
Gradac, 18. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
tekuće pričuve Proračuna Općine Ružić za
razdoblje siječanj - ožujak 2008. godine
1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava
tekuće pričuve Proračuna Općine Ružić za razdoblje
siječanj - ožujak 2008. godine, koje je sastavni dio ovog
zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-06/08-01/3
Ur.br.: 2182/08-08-01
Gradac, 18. travnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.

Četvrtak, 05. lipnja 2008.

PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.
____________________
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04 i
178/04) i članka 27. Statuta Općine Ružić (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/06),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 26.sjednici, od 18.
travnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Ružić za
2007. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objeakta i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Ružić za 2007. godinu.

____________________
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Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04 i
178/04) i članka 27. Statuta Općine Ružić (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/06),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 26. sjednici, od 18.
travnja 2008. godine, donosi

2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 363-01/08-01/6
Ur.br.: 2182/08-08-01
Gradac, 18. travnja 2008.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ružić za 2007. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Ružić za 2007. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Nediljko Relota, v. r.

____________________
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

