SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XXII.

Šibenik, 30. ožujka 2015.

Broj 6
ISSN 1846-0151

SADRŽAJ
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPAN

11. ODLUKA o započinjanju postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna(VI.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije ................... 3
12. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode šibensko-kninske
županije ...................................................................... 4

II.
OPĆINA BILICE

OPĆINSKO VIJEĆE
21. ODLUKA o sufinanciranju 25% iznosa mjesečne
karte za prijevoz srednjoškolaca na relaciji BiliceŠibenik-Bilice ............................................................ 5
22. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
osnovici i koeficijentima za obračun plaća načelnika
Općine Bilice i njegovog zamjenika kao i naknada za
njihov rad kada dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog
odnosa ........................................................................ 5
23. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2014.
godinu ........................................................................ 6
24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća
o izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2014. godinu
6
25. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća i izvršenju
o Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice za 2014. godinu ............... 6
26. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice za 2014. godinu.................... 7
27. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg
izvješća o radu načelnika Općine Bilice za razdoblje
srpanj-prosinac 2014. godine ..................................... 7

III.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

1. ODLUKA o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju koncesije.......................... 7
2. ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz proračuna
Općine Biskupija za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Biskupija za 2015. godinu. .......................... 10
3. ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o
plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Biskupija ................... 10
4. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu .............
...................................................................................11
5. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu
načelnika Općine Biskupija za 2014. godinu ...............
...................................................................................11
6. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu
Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2014.
godinu .......................................................................11
7. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Biskupija u 2014. godini ........
...................................................................................11
8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Biskupija u 2014. godini ........
.................................................................................. 12
9. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi u Općini Biskupija
za 2014. godinu ........................................................ 12
10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim
osobama u Općini Biskupija za 2014. godinu .............
.................................................................................. 12

Stranica 2 - Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

IV.
OPĆINA CIVLJANE

VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE

16. ODLUKA o izradi Strategije razvoja Općine
Civljane za razdoblje 2015.-2020. godine ............... 13
17. ZAKLJUČAK Izvješća o radu Općinskog
načelnika u razdoblju srpanj-prosinac 2014. godine....
................................................................................. .13
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Civljane za 2014.
godinu ...................................................................... 13
19. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvršća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2014.
godinu ...................................................................... 14

27. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala
trgovačkog društava „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. ......
.................................................................................. 22

OPĆINSKO VIJEĆE

V.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE

18. ODLUKA o izmjenama granica naselja Obruč
.................................................................................. 15
19. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika Općine Ervenik ...................... 15

VI.
OPĆINA KIJEVO

1.OPĆINSKO VIJEĆE
1. ODLUKA o osnivanju i izdavanju „Službenog
glasila Općine Kijevo“ ............................................. 16
2. ODLUKA o usvajanju Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara
za Općinu Kijevo ..................................................... 17
3. ODLUKA o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Kijevo za 2014. godinu
.................................................................................. 17
4. ODLUKA o izradi Strategije razvoja Općine
Kijevo za razdoblje 2015.-2020. godine .................. 17

2. OPĆINSKI NAČELNIK
1.IZVJEŠĆE načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Kijevo za 2014. godinu.........
.................................................................................. 18

VIII.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
9. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2015. godini ................ 23
10. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala
trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. .......
.................................................................................. 24
11. PROGRAM gradnje vodnih građevina Općine
Pirovac za 2015. godinu........................................... 24
12. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja ............. 25
13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Pirovac za 2014. godinu........................................... 25
14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu .......... 26
15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2014. godine .............................................. 26
16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2014. godine ................................... 26
17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2014.
godinu ...................................................................... 26

IX.
OPĆINA RUŽIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
19. ODLUKA o komunalnom doprinosu ........... 36
20. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
trgovačkog društva za obavljanje određenih komunalnih
i ostalih djelatnosti ................................................... 38
21. ODLUKA o izradi Programa ukupnog razvoja
Općine Ružić za razdoblje od 2015.-2020. godine ......
.................................................................................. 39
22. ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja u 2014. godini i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Ružić za 2015. godinu ................................ 39

____________________

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
11

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša
(“Narodne novine”, broj 80/13 i153/13) i članka 4.
stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 64/08), a u
skladu s odredbama članka 50. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/09 i 4/13), Župan Šibensko-kninske županije,
dana 18. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o
započinjanju postupka strateške procjene
utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna
(VI.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (u
daljnjem tekstu: Plan).
II.
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš prema
ovoj Odluci provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i
komunalne poslove Šibensko-kninske županije koji je
ujedno i nositelj izrade Plana.
III.
RAZLOZI DONOŠENJA I IZVOĐENJA
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
Razlozi za donošenje Plana iz točke 1. ove Odluke
utvrđeni su u Odluci o izradi Izmjena i dopuna (VI.)
Prostornog plana Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/14) i Odluci
o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI.)
Prostornog plana Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/14).
U članku 5. predmetnih Odluka navedena je ocjena
stanja u obuhvatu Plana:
Osnovnim Prostornim planom Šibensko-kninske
županije iz 2002. godine, te u postupcima izmjena i
dopuna istoga (ukupno pet) kontinuirano se u proteklih
12 godina ovaj dokument prilagođavao potrebama razvoja Šibensko-kninske županije i usklađivao sa propisima. U tom vremenu su realizirani brojni infrastrukturni
zahvati, poglavito u području cestovne infrastrukture,
odvodnje otpadnih voda, dijelom su izgrađene planirane
gospodarske zone, uređivana su područja zaštićenih
dijelova prirode, sve u skladu s PP ŠKŽ.
S druge strane, u ovom razdoblju je i dalje bio
karakterističan negativan trend bespravne izgradnje u
naseljima i izvan naselja, pa je i Republika Hrvatska,
jer se radi o općoj pojavi, bila prisiljena donijeti propise

Broj 6 - Stranica 3

kojima se primarno želi evidentirati sve takve objekte
odnosno srediti stanje u katastru i zemljišnim knjigama.
Donekle je zaustavljen trend širenja građevinskih
područja uz samu obalu. Nažalost, depopulacija se
nastavlja u gotovo svim naseljima, indeks starosti
stanovništva je izrazito negativan, tako da i dalje
nasljeđujemo velik postotak neizgrađenog i neuređenog
građevinskog područja u naseljima, kao i u planiranim
izdvojenim gospodarskim zonama. U budućnosti bi
veliku pažnju trebalo posvetiti racionalizaciji planskog
i stvarnog zauzimanja prostora u odnosu na stvarne
potrebe i mogućnosti.
Obzirom da navedene Izmjene i dopune (VI)
Prostornog plana Šibensko-kninske županije mogu
imati određene utjecaje na sastavnice okoliša i
okolišna opterećenja obuhvaćenog područja, a u svrhu
sprječavanja pojave negativnih djelovanja, strateška
procjena istih bit će izrađena integralnim i sustavnim
pristupom obzirom na postojeće okolišne uvjete,
poštujući državni i europski zakonodavstveni okvir.
IV.
CILJEVI STRATEŠKE PROCJENE
U članku 4. Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI)
Prostornog plana Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/14) i Odluke
o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI)
Prostornog plana Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/14) navedeni su osnovni ciljevi i programska polazišta izrade
izmjena i dopuna. Osnovni ciljevi izrade Izmjena i
dopuna (VI) Prostornog plana, sukladno Zakonu su:
• U Prostornom planu Šibensko-kninske županije
nije u potpunosti obrađena problematika gospodarenja
otpadom, pa je u posebnom postupku potrebno izvršiti
usklađenje s novim Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine”, broj 94/13) na način da se
utvrde mogućnosti, uvjeti i lokacije za obradu i oporabu
opasnog otpada.
• Pravilnikom o postupanju s viškom iskopa
koji predstavlja mineralu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova („Narodne novine”, broj 79/14),
na temelju Zakona o rudarstvu („Narodne novine”, broj
56/13 i 14/14), utvrđena je obveza jedinica područne
(regionalne) samouprave uz suglasnost jedinica lokalne samouprave u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu
Pravilnika odrediti lokacije za odlaganje viška iskopa
koji predstavlja mineralnu sirovinu. Kako u važećem
Planu nemamo utvrđene takve lokacije u ovim izmjenama Plana potrebno je odrediti iste.
• U Županiji postoji niz planiranih, a nerealiziranih
izdvojenih ugostiteljsko - turističkih zona na obali
(ukupne površine 375 ha). Iz Kriterija za planiranje
turističkih predjela obalnog područja mora (donesenim
2009. god.) koje je donio Savjet za prostorno uređenje
Republike Hrvatske, a posredno i iz novog Zakona o
prostornom uređenju proizlazi da je potrebno izvršiti
reviziju ugostiteljsko - turističkih zona u odnosu na
njihovu perspektivnost. Ovo poglavito iz razloga što
postoji zahtjev da se na području Tribunja planira velika
turistička i sportsko-rekreacijska zona, što nije moguće
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bez ukidanja odnosno reduciranja neizgrađenih odnosno
dijela neperspektivnih takvih zona.
• Na prostoru Grada Šibenika za prostor uz naselje
Zablaće izrađena su idejna rješenja koja uključuju
moguću izgradnju niza atraktivnih stambenih i turističkih
sadržaja. Za realizaciju ovih rješenja potrebno je na
razini Plana istražiti mogućnost za izmjenu odnosno preoblikovanje prostora za razvoj naselja i golf igrališta.
• U članku 117., u skladu sa sadašnjim načinom
korištenja i potrebama gospodarstva potrebno je izvršiti
usklađenje u poglavljima u kojim se obrađuju sidrišta
i marine.
• Prema zahtjevu Grada Vodica, a u skladu sa predstavljenim rješenjem tzv. javnog igrališta za golf - koje
bi se u velikom dijelu moglo financirati sredstvima
Europske unije i bitno poboljšati turističku ponudu, te
produžiti trajanje sezone u velikom dijelu Županije,
potrebno je istražiti mogućnost za smještaj golf igrališta
bez smještajnih kapaciteta na području Grada Vodica,
naselje Čista Mala - sjeverno od autoceste.
• U odnosu na zahtjeve potencijalnih investitora u
igrališta za golf sa smještajnim kapacitetima, te izmijenjene zakonske pretpostavke, predlaže se izmijeniti
poglavlje s uvjetima uređenja prostora, odnosno kriterijima i smjernicama za takva golf igrališta (čl. 83.
a. i dr.).
• U cilju otklanjanja zapreka razvoja postojećih
dovršenih gospodarskih zona (smještenim u područjima
naselja) i potrebama korisnika za restrukturiranjem
postojećih sadržaja i prilagodbe tržišnim uvjetima
istražiti mogućnost izmjene uvjeta smještaja i uređenja
postojećih izgrađenih gospodarskih zona.
Kroz ovaj postupak izmjena i dopuna Plana potrebno
je izvršiti usklađenja sa nizom novih propisa koje je
potrebno ugraditi u dokumente prostornog uređenja.
Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine”, broj 153/13), Upravni odjel za zaštitu okoliša i
komunalne poslove Šibensko-kninske županije je nositelj izrade Plana, a Javna ustanova Zavod za prostorno
uređenje Šibensko-kninske županije je, kao stručno
tijelo, izrađivač Nacrta prijedloga Plana.
V.
OBUHVAT STRATEŠKE PROGENE
Područje obuhvata Plana, a time i strateške procjene
odnosi se na administrativno teritorijalno područje
Šibensko-kninske županije.
VI.
Radnje koje će se provesti u postupku strateške
procjene utjecaja Plana na okoliš provode se sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i odredbama
posebnih propisa iz područja iz kojega se Plan donosi
i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu
I. ove Odluke.
Prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode
(Klasa: UP/I-612-07/14-60/119, Urbroj: 517-07-2-214-5) u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš
Plana potrebno je provesti postupak glavne ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu.
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VII.
U postupku strateške procjene prema ovoj Odluci
sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu
II. ove Odluke.
VIII.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Šibensko-kninske županije je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) kojima
se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 351-03/15-01/4
Urbroj: 2182/1-06-15-7
Šibenik, 19. ožujka 2015.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________
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Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09 i 4/13) i Odluke o osnivanju Javne Ustanove za
upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 13/07, 12/09 i 05/10), župan Šibensko-kninske
županije, dana 25. veljače 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode Šibensko-kninske županije - Priroda
I.
Daje se suglasnost na Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda,
Klasa: 023-08/15-01/1, Urbroj: 2182/1-15-1-15-5,
donesen od strane Upravnog vijeća 02. veljače 2015.
godine (Klasa: 23-08/15-01/1, Urbroj: 2182/1-15/115-13).
II.
Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode
Šibensko-kninske županije - Priroda, Klasa: 023-08/1501/1, Urbroj: 2182/1-15-1-15-5, sastavni je dio ovog
zaključka.
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III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
Klasa: 012-03/15-01/1
Urbroj: 2182/1-06-15-2
Šibenik, 25. veljače 2015.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.
____________________

Članak 4.
Daje se ovlaštenje načelniku Općine Bilice, da u
ime iste zaključi ugovor o sufinanciranju 25% iznosa
mjesečne karte za prijevoz srednjoškolaca na relaciji Bilice- Šibenik-Bilice za razdoblje siječanj-lipanj
2015. godine sa Tvrtkom koja će obavljati prijevoz
srednjoškolaca, a kojim će biti regulirana međusobna
prava i obveze.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 402-01/14-01/1
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 09. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE

II.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj
10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na
15. sjednici, od 09. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju 25% iznosa mjesečne karte
za prijevoz srednjoškolaca na relaciji
Bilice-Šibenik-Bilice
Članak 1.
Ovom Odlukom o sufinanciranju 25% iznosa
mjesečne karte za prijevoz srednjoškolaca na relaciji Bilice-Šibenik-Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuje se učenicima koji pohađaju srednju školu,
pravo na besplatnu mjesečnu autobusnu školsku kartu
za prijevoz na relaciji Bilice-Šibenik-Bilice za razdoblje
siječanj-lipanj 2015. godine.
Pravo na sufinanciranu mjesečnu autobusnu školsku
kartu ostvaruju redoviti učenici srednjih škola.
Članak 2.
Navedene mjesečne karte iz članka 1. ove Odluke
sufinancirat će se iz Proračuna Općine Bilice za 2015.
godinu.
Članak 3.
Učenici korisnici sufinanciranih mjesečnih karata za
prijevoz, neće ostvariti pravo na sufinanciranu mjesečnu
kartu ukoliko domaćinstvo u kojem prebivaju duguje
prema općinskom proračunu po bilo kojoj osnovi.
Sufinancirane mjesečne karate za prijevoz osiguravat
će se isključivo osobama koje su državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na
području Općine Bilice.

Broj 6 - Stranica 5
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Na temelju članka 2.,3.,4.,5., 6. i 7. Zakona o plaćama
u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine”, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine
Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 15. sjednici, od 09. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o osnovici i koeficijentima za
obračun plaća načelnika Općine Bilice i
njegovog zamjenika kao i naknada za njihov
rad kada dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa
Članak 1.
U Odluci o osnovici i koeficijentima za obračun
plaća načelnika Općine Bilice i njegovog zamjenika
kao i naknada za njihov rad kada dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/13) u članku 6. stavku 2. brojka
„1,25“ mijenja se i glasi „1,50“.
- u članku 6. stavku 2. brojka „0,56“ mijenja se i
glasi „0,67“
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
osnovici i koeficijentima za obračun plaća načelnika
Općine Bilice i njegovog zamjenika kao i naknada za
njihov rad kada dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa stupa na snagu osmog dana od dana objave
u“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA : 121-01/13-01/1
URBROJ: 2189/19-15-4
Bilice, 09. ožujka 2015.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
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Na temelju članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“,
broj 124/14) i članka 28. Statuta Općine Bilice („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i
8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 15. sjednici,
od 09. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2014.
godinu, u daljnjem tekstu, Odluka, iskazuje se razlika
izmedu ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i
odredba o pokriću manjka prihoda poslovanja.
Članak 2.
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine
922 – Višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2014.
godine iznose:
9221-10 Višak prihoda poslovanja
1.250.104,81 kn
9222-2 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
1.045.097,32 kn
Članak 3.
Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 1.250.104,81
kuna raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine i u iznosu od 1.045.097,32 kn.
Preostali višak prihoda od 205.007,49 kn će se
utrošiti za rashode u 2015. godini.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 400-01/15-01/1
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 09. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 15. sjednici, od 09. ožujka 2015.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2014.
godinu
1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Bilice za 2014. godinu, koji se prilaže
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-05/15-01/1
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 09. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
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Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)
i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 15. sjednici, od 09.
ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programagradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2014. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 363-02/15-01/1
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 09. ožujka 2015.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
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Na temelju članka 28. stavak 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, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)
i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13)
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 15. sjednici, od 09.
ožujka 2015. godine, donosi

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika
Općine Bilice koje se odnosi na razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 400-05/15-01/1
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 09. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Bilice za 2014. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom
Zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 363-02/15-01/2
URBROJ: 2182/19-15-2
Bilice, 09. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35. b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,
broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka
38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 15. sjednici, od 09. ožujka 2015.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća
o radu načelnika Općine Bilice
za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine

Broj 6 - Stranica 7

____________________

III.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

1

Na temelju članka 3., 4., 11., 13. i 14. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, i 153/13 ) i članka 32. Statuta
Općinskog vijeća Općine Biskupija, (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 4/11, 8/12 i 4/13),
Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 16. sjednici, od
10.ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije
I. OPĆE ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na području Općine Biskupija,
preko pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji,
te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o koncesijama.
II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje će se mogu obavljati
na temelju ugovora o koncesiji na području Općine
Biskupija su:
- prijevoz pokojnika,
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
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- prijevoz putnika u javnom prometu,
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama.
III. PRIPREMNE RADNJE ZA DAVANJE KONCESIJE
Članak 3.
Pripremne radnje za davanje koncesije provodi
općinski načelnik u skladu s Zakonom o koncesijama,
posebnim zakonom, propisima kojima se uređuje javna
nabava te ostalim propisima ovisno o vrsti i predmetu
koncesije
Pripremne radnje su:
- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
-izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili
analiza davanja koncesije,
-procjena vrijednosti koncesije ,
-izrada dokumentacije za nadmetanje.
Prije postupka davanja koncesije općinski načelnik
imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju koje se sastoji
od predsjednika i dva člana.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
-suradnja sa općinskim načelnikom pri izradi studije
opravdanosti davanja koncesije, odnosno analiza davanja
koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje
koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
-analiza koncesije za javne radove i koncesije za
javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i
obilježja javno-privatnog partnerstva,
-pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za
sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja
koncesije,
-utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije
ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja
koncesije te obrazloženje tih prijedloga,
-obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva
o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili
koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro
za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa
za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanja
koncesije,
-obavljanje ostalih radnji potrebnih za provedbu
postupka davanja koncesije.
IV. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE
Članak 4.
Postupak davanja koncesije započinje danom slanja
na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektronskom oglasniku javne nabave republike Hrvatske,
a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili
odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje
općinski načelnik, te ista mora sadržavati slijedeće
podatke:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu
elektroničke pošte davatelja koncesije,

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

2. a) vrstu i predmet koncesije,
b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
c) mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti
koncesije,
d) rok trajanja koncesije,
e) procijenjenu vrijednost koncesije,
3. a) rok za dostavu ponuda
b) adresu na koju se moraju poslati ponude,
c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude
moraju biti napisane,
d) mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
4. razloge isključenja ponuditelja,
5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke
i stručne sposobnosti u skladu s odredbama posebnog
zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekti
dokazuju ispunjenje tih uvjeta,
6. vrstu i vrijednosti jamstva za ozbiljnost ponude
koju su dužni dostaviti,
7. kriterij za odabir ponude,
8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbi
te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.
Obavijest u namjeri davanja koncesije i ispravak
obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuje se
u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja,
mogu biti objavljene i u ostalim sredstvima javnog
priopćavanja i na internetskog stranici davatelja koncesije, s navedenim datumom objave u Elektroničkom
oglasniku javne nabave.
Koncesija može se dati na rok ne duži od 30 godina.
Članak 5.
Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir
najpovoljnije ponude jesu:
1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa
stajališta davatelja koncesije, kriteriji vezani uz predmet
koncesije, kao što su: kvaliteta, što uključuje tehničko
dostignuće estetske, inovacijske, funkcionalne i ekološke
osobine, operativni troškovi i troškovi upravljanja,
ekonomičnosti, servisiranje i tehnička pomoć nakon
isporuke, datum isporuke i rokovi isporuke ili rokovi
završetka radova, cijena usluge za krajnje korisnike,
visina naknade za koncesiju,
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Članak 6.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, nakon
što stručno povjerenstvo pregleda i ocijeni ponude,donosi
Općinsko vijeće Općine Biskupija.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
sadrži:
1. naziv davatelja koncesije,
2. broj odluke i datum donošenja odluke,
3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
4. osnovna prava i obaveze davatelja koncesije i
koncesionara,
5. vrstu i prednost koncesije,
6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje
obavljanja koncesije,
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7. rok na koji se daje koncesija,
8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije
mora udovoljavati odabrani ponuditelj, odnosno podnositelj zahtijeva,
9. iznos naknade za koncesiju ili osnovi za
utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionari plaćati,
10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj,
odnosno podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti ugovorom o koncesiji s davateljem koncesije,
11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja,
12. uputa o pravnom lijeku,
13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.
Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja mora biti primjeren, a ako u dokumentaciji
za nadmetanje nije naveden tada iznosi 30 dana počevši
od dana za dostavu ponuda.
Općinski načelnik ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest)
dana od dana dostave preslike zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda i odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.
Članak 7.
Davatelj koncesije poništiti će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u slijedećim
slučajevima:
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile
poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije,
dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja
koncesije ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije
za nadmetanje i/ili obavijest o namjeri davanja koncesije, ili
2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za
dostavu ponuda ili,
3. ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja
koncesije ne preostane nijedna valjana ponuda, ili
4. u ostalim slučajevima određenim posebnim propisima.
Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja
koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja
ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo
jedna prihvatljiva ponuda.
U slučaju postojanja razloga navedenih u stavku 1. i
2. Ovog članka, odluku o poništenju postupka davanja
koncesije donosi Općinsko vijeće.
Odluku o poništenju postupka davanja koncesije s
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj
koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode
dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na
drugi načinom kojima će se dostava dokazati.
Danom dostave odluke o poništenju postupka davanja koncesije svakom ponuditelju počinje teći rok
od 10/5 dana za pokretanje postupka pravne zaštite, u
skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.
Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti
nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.
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Članak 8.
Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji sklapa općinski načelnik.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:
1. djelatnosti za koju se koncesija daje,
2. rok na koji se koncesija daje,
3. visina i način plaćanja naknade za koncesiju,
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
5. prava i obveze davatelja koncesije,
6. prava i obaveze koncesionara,
7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja
koncesionara.
8. način prestanka koncesije,
9. ugovorne kazne .
Članak 9.
Koncesionar je dužan plaćati naknadu za koncesiju
u iznosu i na način kako je određeno ugovorom o koncesiji.
Naknada može biti ugovorena kao stalan jednak iznos
i/ili kao varijabilni iznos. Visina naknade za koncesiju
određuje se ovisno o vrsti djelatnosti, roku trajanja
koncesije, poslovnom riziku i očekivanoj dobiti, opremljenosti i površini općeg odnosa javnog dobra.
Ugovorom o koncesiji može se ugovoriti promjena
i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju
u određenom vremenskom periodu , za vrijeme trajanja koncesije što se naznačuje u dokumentaciji za
nadmetanje. Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji
davatelj koncesije ne smije propisivati niti ugovarati s
koncesionarom bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu
za plaćanje naknade za koncesiju. Naknada za koncesiju
uplaćuju se u proračun Općine Biskupija, a koristi se za
građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Članak 10.
Koncesija prestaje :
- ispunjenjem zakonskih uvjeta,
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,
- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,
- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor
o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,
- u slučaju određenim ugovorom o koncesiji
- u slučajevima određenim posebnim zakonom.
Na sva druga pitanja u svezi s koncesijama, osobito
pitanja pravne zaštite nadzora, koja nisu uređena ovom
Odlukom, primjenjuje se zakon o koncesijama i zakon
o javnoj nabavi.
V. PRAVNA ZAŠTITA
Članak 11.
Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje javna
nabava.
Za sporove između stranaka, koji nastaju na temelju
ugovora o koncesiji, stranke mogu ugovoriti arbitražno
rješavanje sporova.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Stranica 10 - Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 363-02/15-01/1
URBROJ: 2182/17-01-15-01
Biskupija, 10. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
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Na temelju članka 3.stavka 2. i članaka 7.stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novina“ broj 24/11, 61/11, i
27/13), članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 4/11,
8/12 i 4/13 ), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 16.
sjednici, od 10. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz proračuna
Općine Biskupija za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Biskupija za 2015. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva iz Proračuna
Općine Biskupija za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Biskupija (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za
2015. godinu, a koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Biskupija za 2015. godinu.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka osiguravaju se u proračunu Općine Biskupija
za 2015.godinu u iznosu od 15.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva za rad iz članaka 2.ove odluke raspoređuju
se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon
konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstava koja se
raspoređuju sukladno stavku 1.ovog članka ostaju
političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao
u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

stavku 1.ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2.raspoređena prema članku 3.
i članku 4. ove odluke, doznačuju se na žiro-račun
političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 402-01/15-01/2
URBROJ:2182/17-01-15-01
Biskupija, 10. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, br. 28/10) i članka 32. Statuta općine Biskupija
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
16. sjednici, od 10.ožujka 2015. godine, d o n o s i

ODLUKU
o Izmjena i dopunama Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika
Općine Biskupija
Članak 1.
U članku 4. stavak 1. točka 1.Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Biskupija („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 8/13)
mijenja se i glasi:
„1. za obračun plaće općinskog načelnika .....3,10“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 120-01/15-01/1
URBROJ: 2182/17-01-15-01
Biskupija, 10. ožujka 2015.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

KLASA: 008-02/ 15-01/2
URBROJ: 2182/17-01-15 -01
Biskupija, 10. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

____________________

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(„Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine
Biskupija, na 16. sjednici, od 10. ožujka 2015. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika
Općine Biskupija o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2014. godinu, Klasa: 35102/15-01/2, URBROJ: 2182/17-02-15-01, od 5. ožujka
2015. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objavit u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:351-01/15-01/3
URBROJ:2182/17-01-15-01
Biskupija, 10. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
16.sjednici, od 10.ožujka 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o radu
Komunalnog društva Biskupija d.o.o.
za 2014.godinu
1. Prihvaća se Izvještaj o radu Komunalnog društva
Biskupija d.o.o. za 2014. godinu od 26. siječnja 2015.
godine.
2. Izvještaj iz točke 1.ovog zaključka prilaže se
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:008-04/15-01/4
URBROJ:2182/17-01-15-01
Biskupija, 10.ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
16. sjednici, od 10. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika
Općine Biskupija za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvještaj o radu načelnika Općine
Biskupija za 2014 godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. ovog zaključka prilaže se ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
16.sjednici, od 10.ožujka 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u
Općini Biskupija u 2014. godini
1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Biskupija u 2014.godini.
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2. Izvještaj iz točke 1. prilaže se ovom zaključku i
čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-05/15-01/2
URBROJ:2182/17-01-15-01
Biskupija, 10. ožujka 2015.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi u Općini Biskupija za 2014.godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. prilaže se ovom zaključku i
čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

KLASA:612-01/15-01/2
URBROJ:2182/17-01-15-01
Biskupija, 10. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

____________________

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
16.sjednici, od 10.ožujka 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u
Općini Biskupija u 2014.godini
1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Biskupija u 2014.godini.
2. Izvještaj iz točke 1. prilaže se ovom zaključku i
čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-05/15-01/3
URBROJ:2182/17-01-15-01
Biskupija, 10. ožujka 2015.

____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
16.sjednici, od 10.ožujka 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju
Programa pomoći socijalno ugroženim
osobama u Općini Biskupija za 2014.godinu.
1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa
pomoći socijalno ugroženim osobama u Općini Biskupija za 2014.godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. prilaže se ovom zaključku i
čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
4/11, 8/12 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na
16. sjednici, od 10.ožujka 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Biskupija za 2014. godinu

KLASA:550-01/15-01/1
URBROJ:2182/17-01-15-01
Biskupija, 10.ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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IV.
OPĆINA CIVLJANE
OPĆINSKO VIJEĆE
16

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13)
i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br. 09/09, 3/11, 4/13 i
05/13), Općinsko vijeće Općine Civljane, na 10.sjednici,
od 20. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Općine Civljane
za razdoblje 2015.-2020. godine
I.
Donosi se Odluka o izradi Strategije razvoja Općine
Civljane za razdoblje 2015-2020. godine.
II.
Cilj izrade Strategije je da se utvrde ciljevi razvoja,
da Strategija bude provediva u praksi i da pridonese
unapređenju razvoja Općine Civljane u svim segmentima.
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samouprav (“Narodne novine’’, br. 33/1,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/03, 150/11 i 144/12)
i članka 32. Statuta Općine Civljane (“Službeni vijesnik
Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 3/11, 4/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 10. sjednici, od 20.
ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
Izvješća o radu Općinskog načelnika
u razdoblju srpanj – prosinac 2014. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Civljane prihvaća izvješće
Općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u
razdoblju srpanj – prosinac 2014. godine.
Tekst izvješća u prilogu čini sastavni dio ovog
zaključka.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u ‘’Službenom vijesniku
Šibensko- kninske županije’’.
KLASA: 080-01/15-01/01
URBROJ: 2182/13-02/15-01
U Civljanima, 20. ožujka 2015.

III.
Strategija razvoja općine Civljane mora
sadržavati:
- sadašnje stanje na području Općine Civljane
- potencijal razvoja Općine Civljane
- ciljeve i prioritete razvoja Općine Civljane
- akcijski plan razvoja Općine.
IV.
Aktivnosti na izradi Strategije razvoja Općine Civljane koordinirati će općinski Načelnik Općine Civljane
u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine
Civljane
V.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 022-01/15-01/1
Urbroj: 2182/13-02/15-1
Civljane, 20. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32.
Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko
– kninske županije», broj 09/09, 3/11, 4/13 i 05/13),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 10. sjednici, od
20.ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Civljane za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu.
2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
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KLASA:363-02/15-01/02
UR.BROJ:2182/13-02/15-01
Civljane, 20.ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2014. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je kako slijedi:

OPIS

PLAN
1

OSTVARENO
2

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

INDEKS
(3/2*100)
4

3

143.150,00

121.127,33

84,60

125.150,00
15.000,00

106.502,33
14.625,00

85,10
97,50

-Intelektualne i osobne usluge-str.nadzor

3.000,00

0,00

0,00

ODRŽAVANJE
CESTA

40.000,00

8.187,50

20,50

40.000,00

8.187,50

20,50

98.000,00

76.887,42

78,50

Potrošak javne rasvjete
Tekuće i investicijskog održavanje javne
rasvjete

60.000,00
38.000,00

46.587,42
30.300,00

77,60
79,70

UKUPNO

271.150,00

201.737,95

74,40

- Komunalne usluge,poboljš. vodoopskrbe
- Deratizacija i dezinsekcija
NERAZVRSTANIH

- Održavanje nerazvrstanih cesta
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

____________________
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Na temelju članka 30. stav. 5 Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32.
Statuta Općine Civljane («Službeni vjesnik Šibensko
– kninske županije», broj 09/09, 3/11, 4/13 i 05/13),
Općinsko vijeće Općine Civljane, na 10. sjednici, od
20. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Civljane za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu.
2. Izvješće o izvršenju Programa iz točke 1. čini
sastavni dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:363-02/15-01/1
UR.BROJ:2182/13-02/15-01
Civljane, 20. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNICA
Vesna Gutić, v. r.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Civljane za 2014. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je kako slijedi:
OPIS

PLANIRANO
1

OSTVARENO

2

- Obnova nerazvrstanih cesta
-Izrada projektne dokumentacije
-Stručni nadzor
UKUPNO

3

337.000,00
62.075,00
11.325,00
410.400,00

INDEKS
(3/2*100)
4

246.070,00
1.000,00
0,00
247.070,00

73,02
1,61
0,00
60,20

____________________
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v. r.

V.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
18

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o naseljima
(“Narodne novine”, broj 54/88) a u vezi s člankom 19.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i člankom 29.
Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko
vijeće Općine Ervenik, na 10. sjednici, od 17.veljače
2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama granica naselja Obruč
Članak 1.
Ovom Odlukom, a nakon pregleda katastarskih evidencija, mijenjaju se granice naselja Obruč.
Članak 2.
Naselje Obruč obuhvaća: kuće sa prezimenom
Arambašići.
Članak 3.
Kartografski prikaz novonastale granice daje se u
prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Kartografski prikaz nije predmet objave u „Službenom
vjesniku” Šibensko- kninske županije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”.
Klasa: 021-05/15-02/2
Urbroj: 2182/14-02-15-01
Ervenik, 17. veljače 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK

____________________
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine” br. 28/10 ) i članka 29. Statuta Općine Ervenik
(„Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije”, br.
13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik
na prijedlog načelnika Općine Ervenik, na 10. sjednici,
od 17. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim
pravima Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načlenika Općine Ervenik
Članak 1.
Članak 4. Odluke o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije
br. 5/11 i 9/13) mjenja se i glasi:
„Koeficijent za obračun plaće iznosi:
- za općinskog načelnika 3.40,
- za zamjenika općinskog načelnika 2,60”.
Članka 2.
Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ove odluke, donijet će se pojedinačna rješenja
o plaći za rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Protiv rješenja iz stavka 1. ove odluke žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku
od 30 dana od dan dostave tog rješenja.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 8. dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.
KLASA: 120-01/15-02/1
URBROJ: 2182/14-02-15-1
Ervenik, 17. veljače 2015.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v. r.
____________________

VI.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
1

Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst),
članka 32. Statuta Općine Kijevo („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 i 05/13),
Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od
25. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i izdavanju
„Službenog glasila Općine Kijevo“
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje i izdavanje
službenog glasila Općine Kijevo, te sastav i obveze
uredništva.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji
imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 5.
“Službeno glasilo “ se obvezno izdaje nakon svake
sjednice Općinskog vijeća.
Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u
pravilu u prvom narednom broju “Službenog glasila”
koji se izdaje u roku od 8 (osam) radnih dana od dana
održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave
odluku donosi uredništvo.
Članak 6.
Akti i drugi tekstovi objavljuju se u “Službenom
glasilu “ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Članak 7.
“Službeno glasilo” se objavljuje u digitalnom
obliku na službenim internetskim stranicama Općine
Kijevo, a korisnicima se dostavlja u pisanom obliku.
Članak 8.
Sredstva za izdavanje “Službenog glasila “ osiguravaju se u Proračunu Općine Kijevo.
Članak 9.
Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i izdavanja “Službenog glasila” obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kijevo.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 023-05/14-01/02
URBROJ: 2182/10-01-14-03
Kijevo, 25. ožujka 2015.

Članak 2.
Naziv službenog glasila Općina Kijevo je “Službeno
glasilo Općine Kijevo” (u daljnjem tekstu: “Službeno
glasilo”).
Članak 3.
U “Službenom glasilu” objavljuju se opći akti koji
sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni
u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog
vijeća i Načelnika za koje Općinsko vijeće ili Načelnik
odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje
obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima
koje je donijelo Općinsko vijeće.
Članak 4.
Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju
i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata
iz članka 3. ove Odluke prati, razmatra i usmjerava
uredništvo “Službenog glasila “.
Uredništvo ima tri (3) člana, a čine ga:
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
2. Općinski Načelnik
3. Predsjednik općinskog Vijeća.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ante Jurić-Grgić, v.r.
____________________

2

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine”, broj 58/93 i 33/05) i 32. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09), Općinsko vijeće Općine Kijevo,
na 11. sjednici, od 25. ožujka 2015.godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara za Općinu Kijevo
1. Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu
Kijevo izrađena od strane IN konzalting d.o.o., Baranjska 18., Slavonski Brod od siječnja 2015. godine.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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2. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kijevo
iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 810-01/15-01/12
URBROJ: 2182/15-01/15-04
Kijevo, 25. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ante Jurić-Grgić, v.r.
____________________

3

Na temelju članka 11. st. 4. Zakona o otpadu ( “Narodne novine”, br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08
i 87/09) i članka 32. Statuta općine Kijevo («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 05/13),
Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 25.
ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Kijevo
za 2014. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Kijevo za 2014.
godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće.
Ćlanak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:351-01/15-01/11
Urbroj:2182/15-01/15-06
Kijevo, 25. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ante Jurić-Grgić, v.r.
____________________

4

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka
32. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, br. 08/09 i 05/13), Općinsko vijeće
Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 25.ožujka 2015.
godine, donosi

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Općine Kijevo
za razdoblje 2015.-2020. godine
I.
Donosi se Odluka o izradi Strategije razvoja općine
Kijevo za razdoblje 2015.-2020. godine.
II.
Cilj izrade Strategije je da se utvrde ciljevi razvoja,
da Strategija bude provediva u praksi i da pridonese
unapređenju razvoja općine Kijevo u svim segmentima.
III.
Strategija razvoja općine Kijevo mora sadržavati:
- sadašnje stanje na području općine Kijevo
- potencijal razvoja općine Kijevo
- ciljeve i prioritete razvoja općine Kijevo
- akcijski plan razvoja općine.
IV.
Aktivnosti na izradi Strategije razvoja općine Kijevo
koordinirati će općinski Načelnik općine Kijevo u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom općine Kijevo.
V.
Odluka će se objaviti na službenim stranicama
Općine Kijevo.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 022-01/15-01/11
Urbroj: 2182/15-01/15-05
Kijevo, 25. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Ante Jurić-Grgić, v.r.
____________________
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2. OPĆINSKI NAČELNIK
1

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KIJEVO
Općinski načelnik

IZVJEŠĆE
Načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom
općine Kijevo
za 2014. godinu

Ožujak, 2015.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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Sadržaj:
1.UVOD
2.OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE KIJEVO
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KIJEVO
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
KIJEVO, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
6. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
7. ZAKLJUČAK
1. UVOD
1.1. Općenito
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE:
ŽUPANIJA:
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
WEBSITE:
OIB:

Općina Kijevo
Šibensko-kninska
HR-22310 Kijevo, Bajani 12.
(022)681004
opcina-kijevo@si.t-com.hr
www.kijevo.hr
99793768997

Prostor općine Kijevo pripada pograničnom području Šibensko-kninske županije. Položajem na sjeveroistoku županije, općina Kijevo graniči sa općinama Civljane i Biskupija te gradovima Drnišom i Kninom. Općina
Kijevo je osnovana 1997. godine prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(NN, 10/97).
Kijevo je administrativno središte općine i jedino naselje koje se razvilo uz državnu cestu D-1. Sa prometnogeografskog stajališta prostor predstavlja značajnu poveznicu glavnog prometnog pravca Zagreb - Split,
a preko Knina, Kijeva, Civljana, Vrlike prema Sinju. Sjeveroistočna granica (Dinara) kao povijesna međa je
istovremeno i državna granica između samostalnih država Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Općina Kijevo ima površinu od 74,37 km2 što čini 2,48 % ukupne kopnene površine županije. Prema popisu
iz 2011. godine na području općine živi 417 stanovnika što čini gustoću naseljenosti od 5,6 st/km2. Od
popisa stanovništva iz 2001. godine (533 stanovnika) zabilježen je pad broja stanovnika uzrokovan migracijskim
procesima stanovništva.
Prema popisu stanovništva 2011. godine u općini Kijevo je 204 kućanstava. Prosječna veličina kućanstava je
iznosila 2,04 članova.
U sastavu općine nalazi se jedno administrativno središte, općinsko naselje Kijevo. U sklopu općine su brojni
zaseoci i to: Bajani, Centar, Cicvarići, Čavke, Ercegovci, Glavaš, Gojevići, Jurići, Kovačevići, Maloče,
Miljkovići, Novo Naselje, Pod Dinarom, Pod Gredom, Potok, Slavići, Suhopolje, Teskere, Validžići te Vujići.
1.2. Komunalno poduzeće Kijevo d.o.o.
Na području općine Kijevo, obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog
komunalnog i glomaznog otpada povjereno je Komunalnom društvu Kijevo d.o.o. S obzirom da na području
općine Kijevo ne postoji odlagalište komunalnoga otpada, sakupljeni otpad se, temeljem Ugovora sa tvrtkom
Čistoća i zelenilo d.o.o. iz Knina, odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta Mala Promina na području općine
Biskupija.
1.3. Plan Gospodarenja otpadom općine Kijevo
Općinsko Vijeće općine Kijevo je na svojoj 8. Sjednici održanoj 07.kolovoza 2014. Godine je usvojila Plan
Gospodarenja otpadom općine Kijevo za razdoblje 2014-2020. godine, te je isti objavljen u Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije broj 9/14.
Za Plan Gospodarenja otpadom općine Kijevo za razdoblje 2014-2020.godine ishodovana je Suglasnost
Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Klasa: 351-01/14-01/76,
Urbroj:2182/1-15-14-4 dana 16.srpnja 2014. godine.
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
• javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
• odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada,
• sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
• provedbu Plana,
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Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza,
te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje
gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski
učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri
tom javnost rada.
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE KIJEVO
Na jedinicama lokalne samouprave je da glede ukupnog postupanja s otpadom donesu planove gospodarenja otpadom, odrede lokaciju u prostorno-planskoj dokumentaciji, te osiguraju uvjete za provedbupropisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, odnosno da uredno vode evidenciju o ukupno nastalim
koliĉinama otpada u okviru svoje nadleţnosti. Osiguranjem takvih uvjeta stjeĉe se i polazna osnova za kvalitetno
oĉuvanja okoliša.
„Plan gospodarenja otpadom Općine Kijevo od 2014. do 2020. godine“ (u daljnjem tekstu Plan gospodarenja otpadom Općine Kijevo) izradila je tvrtka Zeleni servis d.o.o., Split u suradnji s jedinstvenim upravnim
odjelom Općine Kijevo.
Cilj Plana gospodarenja otpadom Općine Kijevo jest definirati osnovne okvire za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području Općine.
Uz Prostorni plan Općine Kijevo, Plan gospodarenja otpadom Općine Kijevo jedan je od temeljnih dokumenata
kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na podruĉju Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Planom gospodarenja otpadom Šibensko - kninske županije (“Službeni vjesnik
ŠKŽ – 15/07), kojeg je Županija realizirala sukladno Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007.- 2015. godine.
Na području općine Kijevo ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom niti službena odlagališta. Na
području obuhvata Prostornog plana uređenja općine Kijevo je predviđeno odlagalište inertnog građevinskog
otpada u sklopu sanacije eksploatacijskog polja Suhopolje istok u gospodarskoj zoni Suhopolje I.
Problem odlaganja komunalnoga otpada, prema podacima iz Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske
županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/12, 4/13), rješavat će se i u budućnosti izvan granica Općine Kijevo. U skladu sa odredbama Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije
odlaganje komunalnog otpada s prostora Općine Kijevo će se vršiti na lokaciji sanitarnog odlagališta Mala
Promina (na području općine Biskupija), do početka rada Centra za gospodarenje otpadom s odlagalištem na
lokaciji Bikarac (na području grada Šibenik).
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KIJEVO
4.1. Općenito o Planu
Plan gospodarenja otpadom Općine Kijevo od 2014. do 2020. godine je usvojen u kolovozu 2014. Godine
te objavljen u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije broj 9/14.
Za Plan Gospodarenja otpadom općine Kijevo za razdoblje 2014-2020.godine ishodovana je Suglasnost
Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Klasa: 351-01/14-01/76,
Urbroj:2182/1-15-14-4 dana 16.srpnja 2014. godine.
4.2. Sadržaj Plana
Plan Gospodarenja otpadom općine Kijevo sadrži:
1. UVOD
2. OSNOVNI PODACI O OPĆINI KIJEVO
3. ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU
OPĆINE KIJEVO UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA OTPADA
5. GRAĐEVINE I UREĐAJI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA OTPADA,
UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
8. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM
9. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
10. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
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4.3. Ciljevi i mjere gospodarenja otpadom
Ciljevi gospodarenja otpadom su:
• izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice: - razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora;
- tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose
povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja;
- razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi,
• uporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji
omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe;
• zbrinjavanje otpada na propisani način;
• sanacija otpadom onečišćenog okoliša.
Mjere:
• odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
• odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
otpada;
• provođenje izobrazno - informativne aktivnosti na svom području;
• provedba akcija prikupljanja otpada.
Plan gospodarenja otpadom (grada/općine) izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela
jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
KIJEVO, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Na području općine Kijevo, obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja miješanog
komunalnog i glomaznog otpada povjereno je Komunalnom društvu Kijevo d.o.o. S obzirom da na području
općine Kijevo ne postoji odlagalište komunalnoga otpada, sakupljeni otpad se, temeljem Ugovora sa tvrtkom
Čistoća i zelenilo d.o.o. iz Knina, odvozi na lokaciju sanitarnog odlagališta Mala Promina na području općine
Biskupija.
Na području općine Kijevo miješani komunalni otpad se prikuplja putem 70 kontejnera kapaciteta 1100
l. Kontejneri su u vlasništvu Komunalnog društva Kijevo d.o.o. te su raspoređeni po svim zaseocima općine, na
34 lokacije.
Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada je dva puta mjesečno (ili po pozivu) i obavlja se jednim
vozilom za prijevoz komunalnog otpada tipa Mercedes 18-23 rotopres (kapaciteta 9 m3). Uslugu sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada Komunalno društvo Kijevo d.o.o. naplaćuje od građana.
Skupljanjem otpada obuhvaćeno je 100 % stanovništva.
Cijenu usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada Komunalno društvo Kijevo d.o.o. naplaćuje
građanima općine Kijevo, a obračunava se prema vrsti kućanstva:
- Kućanstva koja imaju članove sa stalnim prebivalištem - dvije kategorije za obračun su:
- 1-3 člana - 22,13 kn;
- 4 i više članova – 29,50 kn.
- Kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor:
- Plaćaju fiksnu uslugu za pokriće troškova za održavanje sustava, za period od 4. do 9. mjeseca u iznosu od
22,13 kn/objektu.
Cijenu za usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada Komunalno društvo Kijevo d.o.o.
naplaćuje poslovnim subjektima prema namjeni objekta i to kako slijedi:
- Kategorija I - objekti za predškolski odgoj, objekti za školski odgoj i obrazovanje, objekti kulture,
domovi za smještaj umirovljenika, zdravstvena zaštita, dječji i odgojni domovi, udruženja građana, vjerski objektisamostani;
- Kategorija II - gospodarski subjekti, uredski prostori (državne uprave i lokalne samouprave, agencija,
pošta, fondova, društvenih organizacija), poljoprivreda, komunalna djelatnost, elektroprivreda;
- Kategorija III - objekti uslužnih djelatnosti (mesnice, pekare, saloni, kiosci, zlatari-filigrani, banke,
butik);
- Kategorija IV - trgovine hranom na malo i veliko, ugostiteljski objekti za prehranu i piće.
Cijena pripadajućeg volumena izražena u m 2 usluge gospodarenja otpadom za poslovne objekte razvrstane u četiri kategorije prema namjeni poslovnih prostora.
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KATEGORIJA
I (zatvoreni prostor)
I (otvoreni prostor)
II (uredski prostori)
II (zatvoreni prostori - hale)
II (otvoreni prostor)
III (zatvoreni prostor)
III (otvoreni prostor)
IV (zatvoreni prosror)
IV (otvoreni prostor)
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CIJENA (kn/m2)
0,50
0,10
1,20
0,30
0,10
1,00
0,10
2,50
0,20

Na području općine Kijevo glomazni otpad se prikuplja putem četiri kontejnera kapaciteta 5 m3. Kontejneri
su postavljeni na četiri lokacije:
- Groblje; - Cicvarići;- Zorići; Teskere.
Glomazni otpad odvozi se po pozivu (sa jednim vozilom za velike kontejnere od 5 m
3- tipa Mercedes-podizač), četiri puta godišnje. Uslugu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada tvrtka Čistoća
i zelenilo d.o.o. naplaćuje od Komunalnog društva Kijevo d.o.o. i vrši se prema broju odvezenih kontejnera. Cijena
odvoza po turi je 800 kn + 25% PDV-a.
Na području općine Kijevo postavljeni su kontejneri za prihvat ostalog otpada kao što je papir i karton (dva
kontejnera od 1100 l) te staklenu ambalažu (tri kontejnera od 1100 l), na lokaciji osnovne škole. Kontejneri za
izdvajanje otpada su u 2014. Godini stavljeni u funkciju na nekoliko lokacija u Kijevu.
6. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
Redni broj Predviđeno PGO za 2014. godinu
1.
2.
3.
4.

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
Djelomično
Da
Ne
Ne

Edukacija
Zeleni otoci (2+2 kom)
Posude za kompostiranje
Reciklažno dvorište-mobilna jedinica

7. ZAKLJUČAK
Uspostavljeni sustav odvojenog sakupljanja
otpada kod pravnih i fiziĉkih osoba, zadovoljava
potrebe stanovništva Općine Kijevo , no realizacijom
Županijskog centara za gospodarenje otpadom riješiti
će se sveobuhvatni i vrlo sliĉni problem Općine i ostalih
jedinica lokalnih samouprava, te stvoriti nuţan uvjet za
uspostavu cjelovitog sustava za odvojeno prikupljanje
otpada na podruĉju Šibensko-kninske županije.
Općina Kijevo će i dalje provoditi sustavnu
sanaciju divljih odlagališta otpada i nadzor lokacija
na kojima je uoĉeno povremeno nelegalno odlaganje
otpada u svrhu sprjeĉavanju nastajanja novih,
intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fiziĉkih
osoba, te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja
otpada sukladno planovima višeg reda, kako bi se do
kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.
Klasa: 351-01/15-01/01
Urbroj:2182/15-01/15-81
Kijevo, 25. ožujka 2015.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Stjepan Bajan, v.r.
____________________

VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
27

Na temelju članka 457. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11,
111/12 i 68/13) i članka 32. Statuta Općine MurterKornati („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 04/13), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na
12. sjednici, od 16. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog
društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se povećanje temeljnog
kapitala trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“
d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, OIB: 26251326399
(u daljnjem tekstu: Društvo).
Članak 2
Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se
unosom prava Općine Murter-Kornati u temeljnom
ulogu Društva, i to:
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VIII.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

- Općina Murter-Kornati unosi u neupisani kapital
Društva iznos od 5.873.319,00 kuna (petmilijunaosam
stosedamdesettritisućatristojedanaestkuna).
Članak 3.
Iznos uloga iz stavka 2. ove Odluke odgovara iznosu
potraživanja Općine Murter-Kornati s osnova ulaganja u
komunalne vodne građevine evidentiranih u poslovnim
knjigama Društva.
Članak 4.
Općina Murter-Kornati, kao udjeličar Društva,
preuzima novi temeljni ulog u nominalnom iznosu od
5.873,319,00 kuna (petmilijunaosamstosedamdesettriti
sućetristodevetnaestkuna).
Članak 5.
Međusobna prava i obveze između Općine MurterKornati i Društva regulirat će se posebnim ugovorom
o pretvaranju potraživanja u udjele, za čije se potpisivanje ovlašćuje općinski načelnik. Nadalje se ovlašćuje
općinski načelnik da potpiše sve potrebite akte u svrhu
provedbe dokapitalizacije Društva kod Trgovačkog suda
u Zadru – Stalna služba u Šibeniku.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 406-01/15-01-12
Urbroj: 2182/18-01-1
Murter, 16. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne
novine», broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14. – Odluka
USRH) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13),
Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici, od 17.
ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka u 2015. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Pirovac
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), koja se osiguravaju
u Proračunu Općine Pirovac za 2015. godinu.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka u Općinskom vijeću osigurana su u Proračunu
Općine Pirovac za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od
11.100,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća.

Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se u iznosima, kako slijedi:

Naziv političke stranke

Broj vijećnika

Ukupan iznos
financiranja

muškarci

žene

Hrvatska seljačka stranka – HSS

3

–

3.000,00

Hrvatska narodna stranka-LD – HNS

2

–

2.000,00

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

2

–

2.000,00

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

2

–

2.000,00

Nezavisna lista Stipe Petrina – NLSP

1

–

1.000,00

Loza nezavisna lista – LOZA

–

1

1.100,00

Ukupno

10

1

11.100,00
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Članak 5.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun
političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 006-01/15-01/01
URBROJ: 2182/11-01-15-1
Pirovac, 17. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

Članak 5.
Međusobna prava i obveze između Općine Pirovac
i Društva regulirat će se posebnim ugovorom o pretvaranju potraživanja u udjele, za čije se potpisivanje
ovlašćuje općinski načelnik.
Nadalje se ovlašćuje općinski načelnik da potpiše
sve potrebite akte u svrhu provedbe dokapitalizacije
Društva kod Trgovačkog suda u Zadru – Stalna služba
u Šibeniku.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 402-01/15-01/01
URBROJ: 2182/11-01-15-2
Pirovac, 17. ožujka 2015.

____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
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Na temelju članka 457. Zakona o trgovačkim
društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99,
121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11,
111/12 i 68/13), članka 67. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32.
Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 5/13), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 15. sjednici, od 17. ožujka 2015. godine,
donosi

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog
društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se povećanje temeljnog
kapitala trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“
d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, OIB: 26251326399
(u daljnjem tekstu: Društvo).
Članak 2.
Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi
se unosom prava Općine Pirovac u temeljnom ulogu
Društva, i to:
- Općina Pirovac unosi u neupisani kapital Društva
iznos od 4.998.976,00 kuna (četirimilijunadevetstodev
edesetosamtisućadevetstosedamdesetšest kuna).
Članak 3.
Iznos uloga iz stavka 2. ove Odluke odgovara
iznosu potraživanja Općine Pirovac s osnova ulaganja u
komunalne vodne građevine evidentiranih u poslovnim
knjigama Društva.
Članak 4.
Općina Pirovac, kao udjeličar Društva, preuzima novi
temeljeni ulog u nominalnom iznosu od 4.998.976,00
kuna (četirimilijunadevetstodevedesetosamtisućadevet
stosedamdesetšest kuna).

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13) i članka 3. stavka 1. Odluke o obvezi plaćanja
naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
12/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici,
od 17. ožujka 2015. godine, donosi

PROGRAM
gradnje komunalnih vodnih građevina
Općine Pirovac za 2015. godinu
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih komunalnih
vodnih građevina na području Općine Pirovac u 2015.
godini, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.
II. OPIS POSLOVA GRADNJE S PROCJENOM
T R O Š K O VA I I Z V O R I F I N A N C I J S K I H
SREDSTAVA
Članak 2.
Gradnja komunalnih vodnih građevina na području
naselja Pirovac, uz procjenu troškova po pojedinoj aktivnosti, realizirat će se kako slijedi:
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iznosi u kunama
1. produžetak vodovodne mreže ulice
Pirovačke satnije
90.000,00,

kninske županije», broj 5/13), Općinsko vijeće Općine
Pirovac, na 15. sjednici, od 17. ožujka 2015. godine,
donosi

2. produžetak vodovodne mreže odvojka
ulice Kralja Zvonimira
65.000,00,

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja

3. produžetak vodovodne mreže
ulice Jurja Šižgorića

20.000,00,

4. produžetak vodovodne mreže
ulice Slakovac

35.000,00,

5. produžetak vodovodne mreže
predjela Glavičica

65.000,00,

6. produžetak vodovodne mreže odvojka
ulice Put sv. Ante (predio Torine)
40.000,00,
7. rekonstrukcija postojeće vodovodne
mreže ulica Urem Kapetana
i Stjepana Radića
200.000,00.
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa se temelje na sredstvima naknade za razvoj javne
vodoopskrbe i javne odvodnje, koja se tijekom 2015.
godine od obveznika plaćanja iste naknade na području
Općine Pirovac planiraju ostvariti u procijenjenom
iznosu od 315.000,00 kuna.
Iznimno, za realizaciju zahvata navedenog pod
točkom 7. prethodnog članka, financijska sredstva
će se osigurati iz Proračuna Općine Pirovac za 2015.
godinu.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 325-01/15-01/06
URBROJ: 2182/11-01-15-1
Pirovac, 17. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine»,
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11 – Odluka
USRH), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne
novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 32.
Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-

1. Branko Rameša, razrješuje se dužnosti člana Vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja Općine Pirovac, te se
umjesto njega kao predstavnik nadležne ispostave Lučke
kapetanije Šibenik, imenuje Milan Ježina.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 119-01/15-01/03
URBROJ: 2182/11-01-15-1
Pirovac, 17. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________

13

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici,
od 17. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Pirovac
za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu, koje čini sastavni
dio ovoga zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 363-05/15-01/05
URBROJ: 2182/11-01-15-2
Pirovac, 17. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici,
od 17. ožujka 2015. godine, donosi

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici,
od 17. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Pirovac
za 2014. godinu

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu,
koje čini sastavni dio ovoga zaključka.

1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o
korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna
Općine Pirovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2014. godine, koje čini sastavni dio
ovoga zaključka.

2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».

2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 363-05/15-01/06
URBROJ: 2182/11-01-15-2
Pirovac, 17. ožujka 2015.

KLASA: 402-10/14-01/04
URBROJ: 2182/11-01-15-2
Pirovac, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

____________________

____________________

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici,
od 17. ožujka 2015. godine, donosi

Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 15. sjednici,
od 17. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
općinskog načelnika za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Pirovac
za 2014. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika
za razdoblje od 1. srpnja do 31. Prosinca 2014. godine,
koje čini sastavni dio ovoga zaključka.

1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2014.
godinu, koje čini sastavni dio ovoga zaključka.

2. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».

2. Ovaj zaključak i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».

15

KLASA: 022-05/15-01/01
URBROJ: 2182/11-01-15-2
Pirovac, 17. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
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KLASA: 363-05/15-01/09
URBROJ: 2182/11-01-15-2
Pirovac, 17. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
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OPĆINA PIROVAC

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Pirovac za 2014. godinu

veljača, 2015.
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SADRŽAJ
1. Uvod
2. Obveze jedinice lokalne samouprave
3. Dokumenti prostornog uređenja Općine Pirovac
4. Plan gospodarenja otpadom Općine Pirovac
5. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Pirovac, uključujući ostvarivanje
ciljeva
6. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog
i biorazgradivog otpadate ostvarivanju ciljeva na području Općine Pirovac
7. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te status sanacije
neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
8. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju
9. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanjanastanka otpada, uključujući izobraznoinformativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada
10. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada
11. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te mjere odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
12. Popis projekata važnih za provedbu odredbi plana, organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom
13. Rokovi i nositelji izvršenja plana
14. Zaključak
1. UVOD
Općina Pirovac smještena je na sjevernom obalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Prostor Općine je značajan
zbog svog geografskog i geoprometnog položaja jer područjem prolazi Jadranska turistička cesta koja povezuje
Općinu Pirovac s većim obalnim gradovima. Područje Općine Pirovac prostire se na 40,97 km2, što čini 1,37%
ukupne kopnene površine Šibensko-kninske županije. Sveukupna dužina obale Općine Pirovac, od uvale Makirina
(istočna granica) do uvale Porat (zapadna granica) iznosi oko 7,50 km. Obala je u cjelini slabo razvedena, najvećim
dijelom niska i relativno dobro pristupačna s nekoliko blagih uvala.
Administrativno, Općina Pirovac se sastoji od 3 naselja: Pirovac, Kašić i Putičanje. Sjedište Općine Pirovac je
u Pirovcu, Zagrebačka ulica 23.
Prema popisu iz 2011. godine, Općina Pirovac ima 1.930 stanovnika, odnosno 1,76% ukupnog stanovništva
Šibensko-kninske županije. Prema broju stanovnika najveće je naselje Pirovac s 1.704 stanovnika, a najmanje
Putičanje sa 100 stanovnika. Gustoća naseljenosti na području Općine iznosi 47,11 st/km², što je više od gustoće
stanovništva na razini Šibensko-kninske županije (36,53 st/km²).
Trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti „Vrilo“ d.o.o., Zagrebačka 23, Pirovac, OIB: 84014382315, kojeg
je osnivač Općina Pirovac, dodijeljeno je obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada, koja usluga se obavlja na cjelokupnom području Općine Pirovac.
Na području Općine Pirovac postoji odlagalište otpada „Šljukine njive, koje je u potpunosti sanirano preslagivanjem i prekrivanjem otpada završnim pokrovnim slojem.
Plan gospodarenja otpadom Općine Pirovac, izrađen po ovlaštenom izrađivaču „Hudec plan“ d.o.o. Zagreb
(oznake TD: br. 06–161), donesen je za razdoblje od 2011. – 2018. godine.
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti
nadležnog tijela Šibensko-kninske županije, usvojena je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac, održanoj
dana 3. listopada 2011. godine. Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, broj
11/11.
Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.), propisano
je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici
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područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga
u svom službenom glasilu.
Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.), propisano je da
postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu
(„Narodne novine“, broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi
do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada,
- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
- provedbu Plana,
- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza,
te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje
gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski
učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri
tom javnost rada.
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PIROVAC
Osnovni prostorno planski dokument Općine Pirovac je Prostorni plan uređenja Općine Pirovac („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 20/06. i 2/14. – u daljnjem tekstu: Prostorni plan).
Odredbama Prostornog plana je određeno da će se gospodarenje svim vrstama i količinama otpada koje nastaju
na području Općine Pirovac osigurati u sklopu državnog sustava za gospodarenje opasnim otpadom, te županijskog
sustava za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom, na lokaciji Bikarac – izvan granica
Općine Pirovac.
Pretovarna - transfer stanica (sabirni centar) i reciklažno dvorište je kompleks u kojem se može privremeno
skladištiti, selekcionirati i reciklirati korisni otpad, a ostatak kompaktirati, balirati, pripremati i pretovarivati, te
odvoziti na centralno županijsko odlagalište. U prijelaznom razdoblju, do početka rada županijskog centra za zbrinjavanje otpada, ulogu preuzima sanitarno odlagalište Bikarac. Pretovarna - transfer stanica i reciklažno dvorište
se određuju na području Općine Pirovac na lokaciji Veprštak. Lokacija se nalazi na odgovarajućoj udaljenosti od
građevinskih područja naselja, a njoj kontaktna namjena je eksploatacijsko polje mineralne sirovine Veprštak.
Prostor određen kao građevinsko područje za pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište je površine 2,55 ha.
U zoni namijenjenoj za transfer stanicu i reciklažno dvorište moguće je zbrinjavanje neopasnog građevinskog
otpada (građevinski materijal iz iskopa i obrađeni građevinski otpad). Zbrinjavanje te vrste otpada je moguće i u
zoni namijenjenoj za eksploataciju građevinskog kamena, na dijelovima u kojima je prestala eksploatacija i u kojima
se prema prostornim mogućnostima i posebnim propisima mogu osigurati tehnološki i prostorni uvjeti dugoročnog
zbrinjavanja, a sve sukladno projektu sanacije i planiranoj namjeni devastiranog područja.
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Kartografski prikaz Prostornog plana: Korištenje i namjena površina (M 1:25.000)
OT

– površina za smještaj transfer stanice
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Plan gospodarenja otpadom Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Plan), izrađen po ovlaštenom izrađivaču „Hudec
plan“ d.o.o. Zagreb (oznake TD: br. 06–161), donesen je za razdoblje od 2011. – 2018. godine.
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti
nadležnog tijela Šibensko-kninske županije, usvojena je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac, održanoj
dana 3. listopada 2011. godine. Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, broj
11/11.
Planom je obrađena sljedeća problematika:
- postojeće stanje gospodarenja otpadom na području Općine Pirovac,
- procjena količina otpada,
- prijedlog sustava gospodarenja otpadom Općine Pirovac,
- ciljevi i mjere gospodarenja otpadom,
- mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada,
- mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
- popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
- redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
- izvori i visina potrebnih sredstava za provedbu sanacije,
- financiranje Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac,
- troškovnik za zelene otoke.
Ciljevi Plana su:
1. Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, te smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice:
- razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora,
- tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili, u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose,
povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja,
- razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi.
2. Oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava
izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe;
3. Zbrinjavanje otpada na propisan način;
4. Sanacija otpadom onečišćenog okoliša.
Uspješno provođenje sustava gospodarenja otpadom postiže se provođenjem mjera gospodarenja otpadom.
Planom su definirane mjere izbjegavanja nastanka i smanjenja štetnosti otpada i mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada. Mjere izbjegavanja nastanka i smanjivanja količina otpada prioritetne su aktivnosti u sustavu
gospodarenja otpadom.
Mjere izbjegavanja nastanka i smanjenja štetnosti otpada su sljedeće:
- mjere izbjegavanja nastanka i smanjenja štetnosti otpada u industriji,
- mjere izbjegavanja nastanka i smanjenja štetnosti otpada iz javnih i uslužnih djelatnosti,
- mjere izbjegavanja nastanka i smanjenja štetnosti komunalnog otpada u kućanstvima,
- mjere izbjegavanja nastanka problematičnih tvari u industriji i kućanstvu,
- mediji u funkciji izbjegavanja nastanka i smanjenja komunalnog otpada (javna propaganda i javna edukacija
stanovnika).
Mjerama odvojenog skupljanja komunalnog otpada, koje uključuju razvrstavanje i odvojeno sakupljanje otpada
na mjestu nastanka, omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe,
uz smanjenje količina ostalog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalištu otpada
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Grafički prikaz cilja gospodarenja otpadom Općine Pirovac:

Plan je izrađen sukladno Zakonu o otpadu te je sukladno članku 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom na snazi do isteka roka na koji je donesen u dijelu koji nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom.
Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 6 - Stranica 33

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
PIROVAC, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Na sjednici održanoj 13. travnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Pirovac je donijelo Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
trgovačkom društvu „Vrilo“ d.o.o., Zagrebačka 23, Pirovac, OIB: 84014382315, kojeg je osnivač Općina Pirovac.
Odnosno društvo je započelo s obavljanjem dodijeljene javne usluge s danom 1. lipnja 2014. godine. Do donošenja
navedene Odluke djelatnost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada je obavljao koncesionar – trgovačko društvo
„Michieli-Tomić“ d.o.o. Gornji Humac.
Temeljem uspostavljenje suradnje s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano je sufinanciranje nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje otpada te sufinanciranje nabave specijalnih
vozila za sakupljanje i odvoz otpada na području Općine Pirovac. Fond osigurava sredstva u visini od 40% procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme odnosno vozila.
U cilju uspostavljanja cjelovitog sustava prikupljanja otpada trgovačko društvo „Vrilo“ d.o.o. je nabavilo rabljenu komunalnu opremu, kako slijedi:
- kontejner HD-PE 1.100 l
1 kom,
- pocinčani kontejner 1.100 l
19 kom,
- kanta HD-PE 120 l
1.880 kom,
- kanta HD-PE 240 l
40 kom.
Isto tako, nabavljeno je i novo specijalno vozilo za prikupljanje otpada Iveco ML180E30/P.
Glede izgradnje reciklažnog dvorišta, na području Općine Pirovac planira se izgradnja pretovarne stanice sa
reciklažnim dvorištem na lokaciji Veprštak, u okviru realizacije II. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
„Bikarac“. Lokacija predmetne pretovarne stanice je određena prostorno-planskom dokumentacijom Šibenskokninske županije odnosno Prostornim planom uređenja Općine Pirovac. Trenutno se provodi postupak ishodovanja
lokacijske dozvole za opisani zahvat te postupak formiranja pristupnog puta do pretovarne stanice.
6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA
NA PODRUČJU OPĆINE PIROVAC
Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada vrši se prema planu
odvoza i to minimalno osam puta mjesečno na cjelokupnom području Općine Pirovac.
Građani i manji poslovni subjekti posude za otpad zapremina od 120 l, 240 l i 1.100 l dobivaju na korištenje
od strane isporučitelja usluge – komunalnog poduzeća „Vrilo“ d.o.o. Krupni (glomazni) komunalni otpad korisnik
usluge samostalno odvozi na za to predviđenu lokaciju. Papir se prikuplja u 4 kontejnera od 1.100 l koji se nalaze
u centru naselja Pirovac.
Na području Općine Pirovac nema odlagališta otpada.

Tvrtka ili naziv

Područje sa kojeg
je otpad skupljen
(općina/grad)

Broj
stanovnika
obuhvaćen
skupljanjem

Ključni
broj
otpada

„Vrilo“ d.o.o.
Pirovac

Općina Pirovac

1.930

20 03 01

„Michieli-Tomić“
d.o.o. G. Humac

Općina Pirovac

1.930

20 03 01

„Jolly JBS“
d.o.o. Šibenik

Općina Pirovac

1.930

03 03 08

Naziv
otpada
miješani
komunalni
otpad
miješani
komunalni
otpad
papir

Ukupno sakupljeno
(preuzeto u tekućoj
godini) tona
939

483

5
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7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
Nakon izvedenih radova sanacije nelegalnog odlagališta otpada „Šljukine njive“ u Pirovcu, projekta financiranog
iz sredstava ISPA mjere Europske unije, pokrenut je postupak ishodovanja uporabne dozvole za odnosnu građevinu.
Po izvršenom tehničkom pregledu odlagališta, izdana je Uporabna dozvola (KLASA: UP/I-361-05/13-01/10/AMS,
URBROJ: 2182/1-16-13-7, od 18. lipnja 2013. godine).
Odlagalište otpada „Šljukine njive“ je sanirano preslagivanjem otpada, formiranjem tijela otpada koje ne odudara od okolne topografije, te prekrivanjem otpada završnim pokrovnim slojem odnosno odlagalište je prekriveno
biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje.
Tijekom 2014. godine, a u svezi obveze provođenja monitoringa saniranog odlagališta provedena su sljedeća
mjerenja:
- dana 10. 03. 2014. godine i dana 15. 09. 2014. godine izvršene su analize koncentracije odlagališnog plina „ANT - Laboratorij za analitiku i toksikologiju“ d.o.o. Zagreb,
- dana 11. 06. 2014. godine i dana 28. 10. 2014. godine izvršene su analize procjednih voda na odlagalištu –
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik.
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
Na području Općine Pirovac tijekom 2014. godine nisu evidentirana divlja odlagališta. Na nekoliko lokacija
je odložen komunalni otpad u manjim količinama, koji je uklonjen redovnim obilaskom djelatnika komunalnog
poduzeća, kojem je povjereno obavljanje javne usluge prikupljanja otpada.
9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
S obzirom je općinsko komunalno poduzeće započelo s obavljanjem dodijeljene javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pirovac s danom 1. lipnja
2014. godine, nije ni bilo mogućnosti provesti dodatne mjere za smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada kroz
izobrazno-informativne aktivnosti.
Iznimno, zaposlenici odnosnog poduzeća prošli su odgovarajuću edukaciju s ciljem učinkovitijeg gospodarenja
otpadom.
Tijekom godine inicirana je nabava kompostera te PEHD kontejnera za odvojeno prikupljanje stakla, PET
ambalaže i papira.
10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
Provedene opće mjere za gospodarenje otpadom opisane su pod točkom 5. ovoga Izvješća – Analiza, ocjena
stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine pirovac, uključujući ostvarivanje ciljeva.
Utrošena financijska sredstva su evidentirana u okviru točke 12. ovoga Izvješća - Popis projekata važnih za
provedbu odredbi plana, organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom.
11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA
I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
U cilju poduzimanja mjera za odvojeno prikupljanje otpada od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
zatraženo je dodatno sufinanciranje nabave 300 kom kompostera zapremnine 310 l te po 20 kom kontejnera PEHD
1.100 l za odvojeno prikupljanje stakla, PET ambalaže i papira.
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Tijekom 2014. godine na području Općine Pirovac odvojeno se prikupljao samo papir.
Krupni (glomazni) komunalni otpad korisnik usluge samostalno odvozi na za to predviđenu lokaciju. Korisnik
usluge tijekom kalendarske godine može u dva navrata odložiti najviše do 2 m3 krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada bez plaćanja naknade.
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI,
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Redni
broj

Naziv provedenog
projekta

1.

nabava komunalne
opreme – kante i
kontejneri

2.

nabava specijalnog
komunalnog vozila

3.

4.

Utrošena financijska
sredstva

Izvor financijskih
sredstava

- Općina Pirovac
- trg. društvo „Vrilo“ d.o.o.
315.250,00 kuna - Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
(100.880,00 kuna)
- Općina Pirovac
- trg. društvo „Vrilo“ d.o.o.
1.262.203,78 kuna - Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
(403.905,21 kuna)

projekt pristupnog
puta za transfer
stanicu
geodetski snimak
pristupnog puta za
transfer stanicu

27.500,00 kuna - Općina Pirovac

16.125,00 kuna - Općina Pirovac

13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni
broj

Predviđeno PGO za 2014. g.

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO

1.

Revidiranje postojećeg Plana

djelomično

2.

Donošenje odgovarajućih odluka nakon dogovora
sa drugim dionicima vezano na reciklažno
dvorište, pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište
za građevinski otpad

djelomično

14. ZAKLJUČAK
Kako bi se postojeće stanje uskladilo sa zahtjevima određenim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom,
tijekom 2014. godine započet je postupak revidiranja postojećeg Plana i s njime u skladu provođenje zadanih
ciljeva.
Kako bi se ispoštovali zakonski zahtjevi planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Pirovac, odvojeno sakupljanje otpada, daljnja kontinuirana edukacija stanovnika te kontinuirani nadzor terena radi
sprječavanja nastajanja eventualnih divljih odlagališta.
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Za značajnije smanjenje količina otpada trebat
će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih
predviđenih mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka
otpada i mjera gospodarenja otpadom općenito. Također,
uspješnost implementiranih mjera uvelike ovisi i o
uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na
razini Šibensko-kninske županije.
KLASA: 363-05/15-01/09
URBROJ: 2182/11-03-15-1
Pirovac, 20. veljače 2015.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc.oec., v. r.
____________________

IX.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
19

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ , broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
i članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 i 04/13),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 11. sjednici, od 7.
ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I .OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način utvrđivanja
visine komunalnog doprinosa u Općini Ružić:
- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa
u Općini Ružić, ovisno o pogodnosti položaja,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u
kunama po m3 građevine za pojedine zone,
- donošenje rješenja, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

slučajeve djelomičnog ili potpunog oslobađanja od
plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje
se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to:
- javnih površina,
- nerazvrstanih cesta,
- groblja i
- javne rasvjete.
Komunalni doprinos prihod je Općine Ružić.
Članak 3.
Plaćanjem komunalnog doprinosa obveznici sudjeluju u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđenih jednogodišnjim
Programom gradnje istih koji donosi Općinsko vijeće
Općine Ružić za svaku godinu.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne
čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor
građevine. Ako postoji više vlasnika ili investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori
u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne
dogovore drugačije.
Gradnjom u smislu ove odluke smatra se svaki zahvat
u prostoru propisan odredbama Zakona o prostornom
uređenju i gradnji.
Članak 4.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (metru prostornom) građevine
koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine
koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada
se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu u
odnosu na prijašnju građevinu.
Iznimno kod otvorenih građevina različitog tipa
(otvoreni bazeni, igrališta, i slično) komunalni doprinos
se obračunava se po m2 tlocrtne površine te građevine,
pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama
jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za
obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.
II. PODRUČJA ZONA ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 5.
Prostorna područja Općine Ružić za obračun i
plaćanje komunalnog doprinosa razvrstavaju se u dvije
zone ovisno o pogodnosti položaja, stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture
kako slijedi:
I. ZONA obuhvaća naselja Baljci, Čavoglave,
Gradac, Kljake, Mirlović Polje, Moseć Otavice, Ružić
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i Umljanović, (osim dijela naselja koji je naveden u II. zoni).
II. ZONA obuhvaća u naselju Moseć – Moseć Gornji, u naselju Mirlović Polje – Drvenjak, Doci, Mali Pod,
Đurinica, Klačina, Zagradinje i Zukovica, u naselju Gradac – Gornji Gradac, u naselju Otavice – Gornje Otavice,
u naselju Čavoglave – Seline, u naselju Kljake – Drvar.
III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 6.
Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se na način da se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa ovisno o
zoni i namjeni građevine koja se gradi pomnoži sa m3 (obujmom) građevine ( u izuzetnim slučajevima m2 tlocrtne
površine) za koju se obračunava komunalni doprinos.

NAMJENA GRAĐEVINE
1. STAMBENA
2. POLJOPRIVREDNA I POMOĆNA
(sjenici, staje, garaže za
poljoprivredne strojeve, pušnice i sl.)
3. POSLOVNA
4. INFRASTRUKTURA
- zgrade
- vodovi, trase
5. JAVNA
Članak 7.
Odredbe članka 6. ove odluke ne primjenjuju se
na podnositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada stambene namjene, te se za njih
utvrđuje jedinična cijena komunalnog doprinosa u
iznosu od 2,00 kn/m3 za I. zonu i 1,00 kn/m3 za drugu
zonu.
Podnositelji zahtjeva za zadržavanje nezakonito
izgrađenih gospodarskih zgrada (poljoprivredne,
proizvodne i druge namjene) oslobađaju se od plaćanja
komunalnog doprinosa.
IV. DONOŠENJE RJEŠENJA, NAČIN I ROKOVI
PLAĆANJA
Članak 8.
Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa
provodi i rješenje o komunalnom doprinosu donosi
Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić po službenoj
dužnosti ili po zahtjevu stranke.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se po
službenoj dužnosti na osnovi projektne dokumentacije
koju dostavlja nadležno upravno tijelo županije koje
donosi akt na temelju kojeg se može graditi.
Ako se rješenje o komunalnom doprinosu donosi
po zahtjevu stranke ista je uz zahtjev dužna priložiti
primjerak projektne dokumentacije iz prethodnog
stavka.

ZONE
I.
8
2

II.
4
2

18

18

12
8
10

12
8
8

Članak 9.
Rješenje o komunalnom doprinosu mora
sadržavati:
1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je
obveznik dužan platiti,
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa
za građevinu koja se gradi,
4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture
koje će Općina Ružić izgraditi u skladu s Programom
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
5. obvezu Općine Ružić o razmjernom povratu
sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja
komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava.
Članak 10.
Utvrđeni iznos komunalnog doprinosa plaća se
jednokratno u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti
rješenja o obračunu komunalnog doprinosa.
Ako obveznik ne plati komunalni doprinos u rokovima utvrđenim rješenjem o komunalnom doprinosu
Jedinstveni upravni odjel će izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršiti u postupku i na način određen
Općim poreznim zakonom.
V. DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE
OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
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Članak 11.
Načelnik će odobriti potpuno ili djelomično
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u
slijedećim slučajevima:
- ako se gradi građevina čiju gradnju financira ili
sufinancira Općina Ružić,
- ako investitor gradi objekte komunalne infrastrukture,
- ako investitor gradi objekte za javnu kulturu i
športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte
socijalne zaštite i zdravstva, predškolske i školske objekte, sakralne objekte i objekte za vatrogasnu djelatnost,
- ako HRVI ili članovi obitelji poginulog sudionika Domovinskog rata grade građevinu za stanovanje
rješavajući vlastito stambeno zbrinjavanje i to za jednu
stambenu jedinicu odgovarajuće površine prema broju
članova njihovih obitelji.
- ako investitor gradi stambenu građevinu –
obiteljsku kuću, na temelju Programa trajnog stambenog
zbrinjavanja na potpomognutim područjima,
- ako investitor koji gradi stambenu građevinu
ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
oslobađa se za 50% iznosa komunalnog doprinosa.
Uvjet za potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja
komunalnog doprinosa za fizičke osobe iz ovog članka
je prijavljeno prebivalište na području Općine Ružić.
Članak 12.
Izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa osigurava se iz Proračuna Općine
Ružić.
Članak 13.
S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
09/05, 06/13).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa:363-05/15-01/1
Ur.br. 2182/08-15-1
Gradac, 7. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r.
____________________

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni
tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/05, 49/11,
144/12, 94/13, 153/13), članka 4. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13pročišćeni tekst), te članka 34. Statuta Općine Ružić
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
08/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 11.
sjednici, od 7. ožujka 2015. godine, donosi

O D LU K U
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
trgovačkog društva za obavljanje
određenih komunalnih i ostalih djelatnosti
Članak 1.
U Odluci o osnivanju trgovačkog društva za
obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj
8/12) članak 2. mijenja se i glasi:
„Komunalne i ostale djelatnosti koje će obavljati
trgovačko društvo iz prethodnog članka jesu:
1. djelatnost održavanja čistoće – odvoz smeća,
sanitarne i slične djelatnosti,
2. djelatnost tržnica na malo,
3. djelatnost čišćenja svih objekata,
4. djelatnost održavanja groblja i krematorija, te
obavljanje pogrebnih poslova,
5. djelatnost obavljanje dimnjačarskih usluga,
6. djelatnost javne rasvjete,
7. djelatnost održavanja javnih površina,
8. djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu,
9. djelatnost druge obrade otpada,
10. djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,
11. djelatnost prijevoza otpada,
12. djelatnost sakupljanja otpada,
13. djelatnost trgovanja otpadom,
14. djelatnost zbrinjavanja otpada,
15. djelatnost gospodarenje otpadom“.
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Izvršenje ove Odluke te donošenje potrebnih akata
u svezi s tim te provedbu administrativno-tehničkih
radnji pred nadležnim tijelima obaviti će nadležno tijelo
trgovačkog društva „Gradska čistoća Drniš“ d.o.o. Drniš
u roku određenom zakonom.“
Članak 3.
Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ostaju nepromijenjene.

Ponedjeljak, 30. ožujka 2015.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 363-02/12-01/8
Ur.br. 2182/08-15-2
Gradac, 7. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r.
____________________

22

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r.
____________________

21
Na temelju članka 34. Statuta Općine Ružić
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
08/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 11.
sjednici, od 7. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Programa ukupnog razvoja
Općine Ružić za razdoblje
od 2015. – 2020. godine
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja
Općine Ružić za razdoblje od 2015. – 2020. godine.
Članak 2.
Program ukupnog razvoja strateški je dokument
održivog razvoja Općine Ružić, usklađen sa županijskim,
nacionalnim i europskim strategijama, a predstavlja osnovu za planiranje, pripremu i provođenje projekata u
svim segmentima društvenog i gospodarskog života.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04, 79/07, 38/09
i 127/10) i članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 08/09 i 04/13),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 11. sjednici, od 7.
ožujka 2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2014. godini i smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Ružić za
2015. godinu
I. Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2014. godini i smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Ružić za 2015. godinu.
II. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Ružić u 2014. godini i smjernice za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Ružić u 2015. godini čini sastavni dio ovog Zaključka.
III. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 810-03/15-01/3
Ur.br. 2182/08-15-2
Gradac, 7. ožujka 2015.

Klasa: 302-01/15-01/2
Ur.br:2182/08-15-1
Gradac, 7. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r.

____________________
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