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I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
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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
dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
13/07, 12/09, 5/10, 8/14), župan Šibensko-kninske
županije, dana 19. ožujka 2015. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu
pravilnika o radu i plaćama radnika
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode Šibensko-kninske županije - Priroda
I.
Daje se suglasnost na Izmjenu i dopunu pravilnika
o radu i plaćama radnika Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode Šibensko-kninske županije - Priroda, Klasa:
023-08/15-01/3; Urbroj: 2182/1-15/1-15-3, donesenu od
strane Upravnog vijeća 04. ožujka 2015. godine (Klasa:
023-08/15-01/3; Urbroj; 2182/1-15/1-15-5).
II.
Izmjena i dopuna pravilnika o radu i plaćama radnika
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske
županije - Priroda, Klasa: 023-08/15-01/3; Urbroj:
2182/1-15/1-15-3, sastavni je dio ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
Klasa: 023-01/15-01/2
Urbroj: 2182/1-06-15-2
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
dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
13/07, 12/09, 5/10, 8/14), župan Šibensko-kninske
županije, dana 19. ožujka 2015. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
dijelovima prirode Šibensko-kninske
županije - Priroda
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode Šibensko-kninske županije - Priroda, Klasa:
023-08/15-01/3; Urbroj: 2182/1-15/1-15-2, donesen od
strane Upravnog vijeća 04. ožujka 2015. godine (Klasa:
023-08/15-01/3; Urbroj; 2182/1-15/1-15-4).
II.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske
županije - Priroda, Klasa: 023-08/15-01/3; Urbroj:
2182/1-15/1-15-2, sastavni je dio ovog zaključka.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
Klasa: 023-01/15-01/1
Urbroj: 2182/1-06-15-2
Šibenik, 19. ožujka 2015.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.
____________________
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II.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 28/10) i 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 17. sjednici, od 07.travnja 2015. godine,
donosi

ODLUKU
o visini naknade za rad načelnika
Općine Biskupija
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se naknada za rad
općinskog načelnika Općine Biskupija, koji dužnost
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, u iznosu od
3.500,00 kuna neto.
Članak 2.
Rješenje o visini naknade za rad općinskog načelnika
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Biskupija.
Članak 3.
Protiv rješenja iz članka 2. ove Odluke žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku
od 30 dana od dana dostave tog rješenja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o visini naknade za rad općinskog
načelnika općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 8/12 ).
Klasa:120-01/15-01/1
Urbroj:2182/17-01-15-01
Biskupija, 07.travnja 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________

Ponedjeljak, 13. travnja 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) i članka 8. Pravilnika o provedbi
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz programa ruralnog razvoja republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020“, („narodne novine“,
br. 22/15), a u svezi točke 8. Priloga II. „Dokumentacija
za podnošenje zahtjeva za potporu za operaciju 7.1.1“
NATJEČAJ-a za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje
i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim
područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite
i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i
druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba
operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave « („Narodne novine“,
br. 25/15), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 17.
sjednici, od 07.travnja 2015.godine, donosi

ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa
općine Biskupija
I.
Općinsko vijeće općine Biskupija donosi Odluku o
izradi Strateškog razvojnog programa Općine Biskupija
za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
II.
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade
Strateškog razvojnog programa Općine Biskupija,
temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.
– 2020, podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova
za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih
temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja odnose
se na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke
prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne
samouprave“.
III.
Strateškim razvojnim programom Općine Biskupija
utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društvenogospodarskom razvoju Općine Biskupija.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strateškim razvojnim
programom su:
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje
s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom
strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će
pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih
programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne
skupine,
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim
društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja
i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim inozemnim i nacionalnim
fondovima,
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- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske
i inozemstva,
- stvaranje uvjeta za razvoj infrastrukturnih sustava, energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje
prirodnim resursima te zaštitu okoliša.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko kninske
županije“.

IV.
Stručno vođenje izrade i oblikovanja Strateškog
razvojnog programa povjeriti će se pravnoj osobi kvalificiranoj i registriranoj za poslove strateškog planiranja i
programiranja (stručni izrađivač) sukladno propisima o
javnoj nabavi, odnosno pravilnika o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA

V.
U izradi Strateškog razvojnog programa uz djelatnike
Općine Biskupija i vanjsku konzultantsku podršku iz
točke IV. ove Odluke, aktivno će sudjelovati i predstavnici svih gospodarskih i društvenih sektora.
VI.
U općini Biskupija osniva se partnersko vijeća, koje
broji najviše 9 članova.
Partnersko vijeće osniva se radi sudjelovanja u
donošenju Strateškog razvojnog programa, utvrđivanja
prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata važnih
za razvoj općine te njihove provedbe i praćenja.
Partnersko vijeće utvrđuje prijedloga Strateškog
razvojnog programa za raspravu na općinskom vijeću,
te utvrđivanje konačnog prijedloga Strateškog razvojnog
programa za usvajanje na općinskom vijeću Općine
Biskupija.
Partnersko vijeće osniva se i djeluje sukladno načelu
partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti
različitih aktera razvoja s područja općine i zastupljenosti interesa većine stanovništva općine.
Stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Biskupija
uz pomoć stručnog izrađivača Strateškog razvojnog
programa.
VII.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Biskupija za imenovanje članova Partnerskog vijeća iz točke VI. ove Odluke
iz reda javnog, privatnog i civilnog sektora.
VIII.
Sredstva za izradu Strateškog razvojnog programa
osigurati će se apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.1.
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela
u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te
planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete
Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednost, koja će se provoditi u okviru Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

KLASA: 001-03/15-01/1
URBROJ:2182/17-01-15-01
U Biskupiji, 07.travnja 2015.

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________
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Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl.
103. i 104. Statuta Općine Biskupija (»Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije«, broj 9/09, 4/11, 8/12 i
4/13), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 17. sjednici,
od 07.travnja 2015. godine, donosi

PRAVILNIK
o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Biskupija
I. Opće odredbe
Članak 1.
U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija primjenjuju
se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13).
Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine
Biskupija (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju uvjeti
pod kojima »Korisnik prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija« (u daljnjem tekstu:
korisnik) koji je svaka domaća ili strana fizička i pravna
osoba ostvaruje pravo na pristup informacijama koje
posjeduje, kojima raspolaže Općina Biskupija kao tijelo javne vlasti, pravila postupka u kojem ovlaštenik
prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup
informacijama a Općina Biskupija ispunjava svoju obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj informaciji te
ograničenja prava na pristup informacijama.
Članak 3.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):
(1) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje
Općina Biskupija kao tijelo javne vlasti u obliku
dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem
drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana
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(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički,
elektronički ili neki drugi zapis).
(2) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća
pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije
kao i obvezu Općine Biskupija da omogući pristup
zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo
objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili
drugim propisom.
(3) »Ponovna uporaba« znači uporabu informacija
Općine Biskupija od strane fizičkih ili pravnih osoba,
u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od
izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između
tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog
djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Članak 4.
Općina Biskupija ima obvezu na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način informacije koje
posjeduje i kojima raspolaže iz svog djelokruga rada na
temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju čl. 1. ovog Pravilnika i čl. 103. i 104.
Statuta Općine Biskupija.
II. Službenik za informiranje
Članak 5.
Općina Biskupija obvezna je radi osiguravanja
prava na pristup informacijama donijeti Odluku kojom
će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
(u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 6.
Službenik za informiranje može biti isključivo osoba
zaposlena u Općini Biskupija.
Članak 7.
Općina Biskupija obvezna je upoznati javnost sa
službenim podacima o službeniku za informiranje
službenom objavom na internet stranici na lako pretraživ
način.
Članak 8.
Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem
ustroju Općine Biskupija, kao i rješavanja pojedinačnih
zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe
informacija.
Članak 9.
Službenik za informiranje unapređuje način obrade,
razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje
su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose
na rad Općine Biskupija.
Članak 10.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi
s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na
pristup informacijama i pratećim propisima:
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(1) zaprima usmeni i pisani zahtjev podnositelja
zahtjeva,
(2) postupa po zaprimljenom usmenom i pisanom
zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3) ustupa informacije podnositelju zahtjeva po
zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom
u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže
traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenta
koji sadrži traženu informaciju, na drugi način koji je
prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji),
(4) obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje je,
kada i kako tražena informacija objavljena,
(5) obavještava podnositelja zahtjeva o produženju
roka za dostavu informacije,
(6) u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da ga ispravi,
(7) ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na
odgovarajući način zadržava pravo da nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju Općine Biskupija u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,
(8) upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s pružanjem i
dostavom tražene informacije,
(9) zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni Upisnik o
zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.
Članak 11.
Službenik za informiranje obavlja i druge poslove
određene ovim Pravilnikom i drugim aktima.
III. Službeni upisnik
Članak 12.
Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama vodi službenik za informiranje.
Članak 13.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama prema evidenciji iz Upisnika službenik za
informiranje dostavlja Povjereniku za prethodnu godinu
najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
IV. Ograničenja prava na pristup informaciji
Članak 14.
Općina Biskupija ograničit će pristup informacijama
u skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).
Članak 15.
Općina Biskupija ograničit će pristup informacijama
koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u
predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja
tih postupaka.
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Članak 16.
Općina Biskupija može ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti,
sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka,
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna
tajna, sukladno zakonu,
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu,
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se
uređuje područje zaštite osobnih podataka,
5) ako je informacija u postupku izrade unutar
tijela Općine Biskupija, a njeno bi objavljivanje prije
dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo
ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno
međunarodnim ugovorima,
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.
Članak 17.
Općina Biskupija može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano
vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog
postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim
u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
Članak 18.
Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup
iz razloga navedenih u čl. 17. st. 3. postaju dostupne
javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem
informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u
roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala,
osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen
duži rok.
Članak 19.
Ako tražena informacija sadrži i podatak koji
podliježe ograničenju iz čl. 16. i 17. ovog Pravilnika,
preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
Članak 20.
Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu
razlozi na temelju kojih je Općina Biskupija kao tijelo
javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.
V. Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Članak 21.
Općina Biskupija omogućuje pristup informacijama:
(1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome
radu na primjeren i dostupan način, odnosno davanjem
priopćenja, objavom na službenoj internet stranici,
objavom u javnom glasilu i objavom na oglasnoj ploči
Općine Biskupija radi informiranja javnosti,

(2) davanjem informacije korisniku koji je podnio
zahtjev na jedan od sljedećih načina:
1) neposrednim davanjem informacije,
2) davanjem informacije pisanim putem,
3) uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
4) dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži
traženu informaciju,
5) na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje
prava na pristup informaciji.
Članak 22.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji
naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako
ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji
je podnesen zahtjev.
Članak 23.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu
informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe,
u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 24.
U svrhu ponovne uporabe informacija Općina
Biskupija će učiniti svoje informacije dostupnima u
elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.
Općina Biskupija nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu
dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati,
nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju
samo u svrhu ponovne uporabe.
VI. Zahtjev
Članak 25.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva u skladu
s naknadom propisanom u Kriteriju za određivanje
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova
dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14).
Članak 26.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, elektronička pošta) ili
usmenom obliku (osobno, telefonskim putem).
Članak 27.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona,
sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem
elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen
pisani zahtjev. Zahtjev i službena bilješka evidentiraju
se u službenom Upisniku redoslijedom prema vremenu
nastanka.
Članak 28.
Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o pravu na
pristup informacijama:
(1) Pisani zahtjev u skladu sa odredbom Zakona o
pravu na pristup informacijama sadrži: naziv i sjedište
tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke
koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime
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i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Pisani zahtjev također sadrži način pristupa informaciji,
vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum
podnošenja pisanog zahtjeva.
(2) Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i pisani
zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.). O usmeno podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje sastavit će
službenu bilješku kojeg će potpisati korisnik i službenik
za informiranje. O usmeno podnesenom zahtjevu koji je
podnesen telefonskim putem, službenik za informiranje
sastavit će službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje
službenik za informiranje.
(3) Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev (navedeno
u čl. 28. st. 1.) sadrži: datum podnošenja zahtjeva od
strane korisnika za pristup informaciji, zatim koja je
informacija zatražena, datum zaprimanja informacije,
te opis informacija za koje se traži dopuna ili ispravak
informacije koja je zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.
(4) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama pored
elemenata koje sadrži pisani zahtjev (navedeno u čl. 28.
st. 1.) sadrži: informacije koje se žele ponovno upotrijebiti, način primanja tražene informacije, svrhu u koju se
želi ponovno upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.
Članak 29.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Općina
Biskupija odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva.
Članak 30.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
Općina Biskupija će bez odgode pozvati podnositelja
zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva
ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju
dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj
se traženoj informaciji radi, Općina Biskupija odbacit
će zahtjev rješenjem.
Članak 31.
Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu
uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana,
računajući od dana kad je Općina Biskupija trebala
odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
iz razloga propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. i 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 32.
O produženju rokova Općina Biskupija bez odgode
će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok
produžen.
VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 33.
U dijelu prava na pristup informacijama koji nije
uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje
Zakon o pravu na pristup informacijama.
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Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.
Klasa:008-04/15-01/9
Urbroj: 2182/17-01-15-01
Biskupija, 07.travnja 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.
____________________

III.
OPĆINA MURTER – KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
28

Na temelju stavka 2. članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pročišćeni tekst
zakona (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta
Općine Murter-Kornati („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 4/13), Općinsko vijeće Općine
Murter-Kornati, na 13. sjednici, od 03. travnja 2015.
godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude
Javne JU NP Kornati
I.
Prihvaća se ponuda Uprave JU NP Kornati, Klasa:
960-01/13-10/14, Ur.broj: 2182/1-15/5-03-15-4 od dana
24. ožujka, za uređenje i zakup poslovnog prostora u
prizemlju zgrade u vlasništvu Općine Murter-Kornati
oznake č.k. zg. 596/1, K.O. Murter-Betina, površine
250 m2.
II.
Namjena prostora je edukacijsko-posjetiteljski i
poslovni prostor sa slijedećim sadržajima;
- recepcijsko-informacijski punkt,
- izložbeno-edukacijski i prezentacijski centar
- specijalizirana trgovina suvenira, rukotvorina i
umjetnina.
III.
JU NP Kornati, o svom trošku, izraditi će potrebnu
projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju, prenamjenu
i uređenje predmetnog prostora sa troškovnikom za
radove i nabavu a sve u svrhu obavljanja djelatnosti iz
točke II. ove Odluke.
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IV.
Prava i obveze Općine kao zakupodavca i JU NP
Kornati kao zakupnika urediti će se posebnim ugovorom na način da će se iznos troškova uređenja prostora
uračunati u vrijednost zakupnina pri čemu vrijednost
zakupa prostora po m2 ne smije biti veća od zakupnine
koju za isti prostor plaća sadašnji zakupnik.
V.
Ugovor iz stavka IV. Ove Odluke dostaviti će se
Općinskom vijeću na usuglašavanje i prethodnu suglasnost.
VI.
Ova Odluka dostavit će se Upravi JU NP Kornati
kao neobvezujuća ponuda.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave
u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.
Klasa: 372-03/15-01-13
Urbroj: 2182/18-01-1
Murter, 03. travnja 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNICA
Mateja Bašić, v. r.

I.
Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca
čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje u 2015.
godini, izrađen od Zavoda za javno zdravstvo Šibenskokninske županije”, Službe za epidemiologiju koji će se
provesti sukladno planiranim i osiguranim financijskim
sredstvima u Proračunu Općine Kistanje za 2015.g. i od
strane ovlaštene osobe pravne osobe.
II.
Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je
planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje u 2015. godini je sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave u Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko- kninske
županije”, a objavit će se i na web stranici Općine
Kistanje www.kistanje.hr
KISTANJE: 501-01/15-01/2
URBROJ:2182/16-02-15-1
Kistanje, 23.veljače 2015.
OPĆINA KISTANJE

____________________

IV.
OPĆINA KISTANJE

OPĆINSKI NAČELNIK
4

Na temelju članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«,
broj 70/ 07, 113/08, 43/09,22/14) i članka 46. Statuta
Općine Kistanje (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/09, 15/10, 4/13) na prijedlog Zavoda
za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, načelnik
Općine Kistanje, donosi

ODLUKU
o donošenju Programa mjera suzbijanja
patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca i štetnih glodavaca čije je
planirano organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije,
deratizacije od javnozdravstvene važnosti
za Općinu Kistanje u 2015. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić, v. r.
____________________

5

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 86/08,61/11) i
članka 46. Statuta Općine Kistanje («Sluzbeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 8/09., 15/10., 4/13),
a u suglasju s Proračunom Općine Kistanje za 2015.
godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/09, 15/10 i 4/13), načelnik Općine Kistanje, dana
31.ožujka 2015. godine, donosi

PLAN
izmjena i dopuna Plana prijma u službu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje za 2015. godinu
Članak 1.
U Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za 2015.godinu („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”,broj 5/2015)., članak 4.
mijenja se i glasi:
„Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
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planira se prijam:
a) Na neodređeno vrijeme :
- 1 službenik /ca - izvršitelj na radno mjesto administrativni referent
b) Na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža:
- 1 vježbenik/ca srednje stručne spreme ekonomskog usmjerenja za radno mjesto referent za računovodstvo ,
knjigovodstvo i blagajnu”.
Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Članak 5.
Radi provedbe programa javni rad, na određeno vrijeme , u trajanju do šest mjeseci, planira se prijam devet (9)
radnika , prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno Zakonu o radu”.
Članak 3.
Članak 7.mijenja se i glasi:
„Članak 7.
Utvrđuje se da podjednakim uvjetima prednost za prijam radnika na određeno vrijeme za rad na javnom radu
imaju 5 pripadnika srpske nacionalne manjine”.
Članak 4.
Ovaj Plan izmjena Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za 2015.g. stupa na
snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a objavit će se i na web stranici
Općine Kistanje www.kistanje.hr
KLASA:100-01/15-1/1
URBROJ: 2182/16-02-15-2
Kistanje, 31 .ožujka 2015.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić, v. r.
____________________

6

Na temelju članka 4.stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine”,broj 86/08.,61/l 1), članka 1, 30. i 31.Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br.74/10. i 125/14.) i članka 46.Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 8/09.,15/10.,4/13), načelnik Općine Kistanje, dana 31.ožujka
2014.godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”,broj 12/10.,4/1 l.,l 1/12.,6/13,2/14. i 5/14), tablica »Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Kistanje« mijenja se i glasi:

Ponedjeljak, 13. travnja 2015.
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SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
(Popis radnih mjesta)
U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KISTANJE
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Članak 2.
Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ostaju
nepromijenjene.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine
Kistanje stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a objavit će se i na internetskim stranicama Općine
Kistanje wwvv.kistanie.hr .
KLASA:011-01/15-01/3
URBROJ:2182/16-02-15-1
Kistanje, 31.ožujka 2015.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić, v. r.
____________________

V.
OPĆINA ROGOZNICA
1. OPĆINSKO V IJEĆE
1

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 3. stavka 1.
točke 9., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke
4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,

Ponedjeljak, 13. travnja 2015.

84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka
35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), članka 101. stavka 1., članka
102. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 5/13 i 13/13pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rogoznica,
na 11. sjednici, od 23. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni odluke
o nerazvrstanim cestama na području
Općine Rogoznica
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području
Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 11/12 i 14/14) (u daljnjem tekstu: Odluka), u Popisu nerazvrstanih cesta na području Općine
Rogoznica, koji je sastavni dio Odluke, dodaje se točka
4. koja glasi:

Ponedjeljak, 13. travnja 2015.

redni
broj
4
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naziv/opis dionice

kat.čest.broj

dužina (m)

katastarska općina

Stupin Čelina – Ždrilo
(u nastavku kat. čest.
broj 20499/6 do kraja
kat. čestice *1804)

dio 20582

cca 130,00

ROGOZNICA

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
Klasa: 340-09/15-10/3
Ur.broj: 2182/12-01/15-1
Rogoznica, 23. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Pero Milišić,v.r.
____________________

2

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 29. Statuta Općine Rogoznica
(»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj
09/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 11. sjednici od 23. 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 Rogoznica u temeljnom ulogu
Društva, i to:

napomena
Veza:
posebna
geodetska
podloga za
Naručitelja
Kuić Marijan
od listopada
2009.,
izrađena od
Geodezija
d.o.o.
Šibenik

- Općina Rogoznica unosi u neupisani kapital
Društva iznos od 24.383.194,00 kuna (dvadesetčetirim
ilijunatristoosamdestettritisućestodevedesetčetiri kuna),
od čega 9.503.085,00 kuna koje se odnosi na ulaganja
iz proračuna po programima općinskog vijeća u razdoblju 1997.-2013. godine, iznos od 3.027.735,00 kuna
ulaganja iz naknade za razvoj po osnovi srednjoročnih
programa za izgradnju kapitalnih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture vodoopskrbe u razdoblju od
2001. – 2010. godine, te iznos od 11.852.374,00 kuna
ulaganja iz naknade za razvoj odvodnje kroz HVJP za
izgradnju objekata komunalne infrastrukture odvodnje
u periodu 2005. – 2010. godine.
Članak 3.
Iznos uloga iz članka 2. ove Odluke odgovara iznosu
potraživanja Općine Rogoznica s osnova ulaganja u
komunalne vodne građevine evidentiranih u poslovnim
knjigama Društva.
Članak 4.
Općina Rogoznica, kao udjeličar Društva, preuzima
novi temeljni ulog u nominalnom iznosu od 24.383.194
kuna (dvadesetčetirimilijunatristoosamdestettritisućest
odevedesetčetiri kune).
Članak 5.
Međusobna prava i obveze između Općine Rogoznica i Društva regulirat će se posebnim ugovorom o pretvaranju potraživanja u udjelu, za čije se potpisivanje
ovlašćuje općinska načelnica.
Članak 6.
Nadalje, ovlašćuje se općinska načelnica da potpiše
sve potrebne akte u svrhu provedbe dokapitalizacije
Društva kod Trgovačkog suda u Zadru – Stalna služba
u Šibeniku.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije«.
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4

Klasa: 325-10/15-40/13
Ur. broj: 2182/12-01/15-1
Rogoznica 23. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 11. sjednici, od 23. ožujka 2015.
godine, donosi

PREDSJEDNIK
Pero Milišić,v.r.

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju procjene ugroženosti
od požara za Općinu Rogoznica i
plana zaštite od požara
za Općinu Rogoznica

____________________

3

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 29.
Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11.
sjednici, od 23. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju analize stanja zaštite i
spašavanja na području Općine Rogoznica u
2014. godini i donošenju smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Rogoznica
za 2015. godinu

1. Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara za
Općinu Rogoznica, od lipnja 2014. godine, izrađena od
ZAST d.o.o. Split.
2. Procjena ugroženosti od požara za Općinu
Rogoznica i Plan zaštite od požara za Općinu Rogoznica
sastavni je dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije».
Klasa: 214-01/15-10/1
Ur.broj: 2182/12-01/15-1
Rogoznica, 23. ožujka 2015.

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Rogoznica u 2014. godini.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Pero Milišić,v.r.

2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Rogoznica
za 2015. godinu.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području općine Rogoznica u 2014. godini i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Rogoznica za 2015. godinu, sastavni
su dio ovog zaključka.
4. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije».
Klasa: 810-03/15-10/3
Ur. broj: 2182/12-01/15-1
Rogoznica, 23. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Pero Milišić,v.r.
____________________

____________________

5

Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 11. sjednici, od 23. ožujka 2015.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu načelnice
Općine Rogoznica za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2014. godine
1. Prihvaća se Izvješće o radu načelnice Općine
Rogoznica za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2014. godine, u tekstu koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske Županije».
Klasa:400-04/15-40/2
Ur.broj: 2182/12-01/15-1
Rogoznica, 23. ožujka 2015.

Ponedjeljak, 13. travnja 2015.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Pero Milišić,v.r.

Klasa: 363-05/15-50/4
Ur.broj: 2182/12-01/15-1
Rogoznica, 23. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

____________________

PREDSJEDNIK
Pero Milišić,v.r.

6

Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 11. sjednici, od 23. ožujka 2015.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine
Rogoznica za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće načelnice Općine Rogoznica
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Rogoznica za 2014. godinu,
koje čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak, objaviti će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 363-05/15-50/3
Ur.broj: 2182/12-01/15-1
Rogoznica, 23. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Pero Milišić,v.r.
____________________

7

Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 11. sjednici, od 23. ožujka 2015.
godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa
održavanjakomunalne infrastrukture na
području Općine Rogoznica za 2014. godinu
1. Prihvaća se Izvješće načelnice Općine Rogoznica
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Rogoznica za 2014. godinu, koje
čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak, objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.

____________________

2. OPĆINSKA NAČELNICA
7

Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09 i 5/13), članka 93. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i
članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne
novine“, broj 57/12 i 120/12), na prijedlog pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica,
Načelnica Općine Rogoznica, dana 24. ožujka 2015.
godine, d o n o s i

PLAN PRIJEMA
na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa
u općinu rogoznica za 2015. godinu
I.
Ovim Planom prijema na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Rogoznica za
2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se broj
osoba koje se planira primiti na stručno osposobljavanje,
radna mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, te potreban stupanj obrazovanja i struka osoba
koje se planiraju primiti tijekom 2015. godine.
II.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa planira se u 2015. godini prijam jedne osobe sa
završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim
sveučilišnim studijem, specijalističkim diplomskim
stručnim studijem, ili stručnim studijem prometne
struke, smjer cestovni ili druge odgovarajuće struke,
te prijam jedne osobe sa završenim preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijem ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij pravne struke ili stručni studij
javne uprave ili druge odgovarajuće struke, sveukupno
dvije osobe.
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Radno mjesto za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvena jedinica u kojoj je ustrojeno to
radno mjesto, broj osoba koji se planira primiti i potreban
stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati
te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio
ovog Plana.
III.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru programa
„Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa“.
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće
troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana
kod nadležne službe za zapošljavanje.
IV.
Pored uvjeta utvrđenih ovim Planom kandidati
moraju ispunjavati i uvjete iz programa Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje navedenog u točki III. ovog
Plana, uvjet iz članka 2. stavka 1. Zakona o poticanju
zapošljavanja („Narodne novine”, broj 57/12 i 120/12)
te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu
utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11).
V.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 130-01/15-10/1
Urbroj: 2182/12-02/15-1
Rogoznica, 24. ožujka 2015.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
Načelnica Općine Rogoznica, na prijedlog pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica,
donosi

PROGRAM
stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak, 13. travnja 2015.

I.
Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika, Pročelnik (u daljnjem tekstu: vježbenik)
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, pod
kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba
vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno
obavljanje poslova struke i polaganja Državnog stručnog
ispita.
II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
• način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja
vježbeničkog staža,
• poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku
vježbeničkog staža dužan obavljati,
• obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika
za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
• prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru
vježbeničkog staža,
• prava i obveze vježbenika.
III.
Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova
na radnom mjestu Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela. Poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku
vježbeničkog staža dužan obavljati su:
• priprema akata Načelnika/ce i Općinskog
vijeća,
• suradnja u postupcima javne nabave,
• poslovi oko evidentiranja nerazvrstanih cesta
sukladno Zakonu o cestama,
• ispomoć oko rukovođenja Jedinstvenim upravnim
odjelom,
• ostale poslove koje mu povjeri Načelnik/ca i
Pročelnik.
IV.
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje
ga na pravilnu primjenu propisa, te mu pomaže u
pripremanju Državnog stručnog ispita.
Za mentora se određuje Gustav Červar, Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica.
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika
za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na
stručnu izobrazbu za polaganje Državnog stručnog ispita
i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod
nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način
da vježbenik:
• dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane
programom općeg dijela državnog stručnog ispita,
• dobiva na raspolaganje zakone i druge propise
koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih
poslova i zadaća,
• dobiva na raspolaganje stručnu i drugu potrebnu
literaturu
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• prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.
VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru
vježbeničkog staža sastoje se u:
• pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju
na pravilnu primjenu propisa,
• kontinuiranom provođenju nadzora nad radom
vježbenika tijekom vježbeničkog staža,
• osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje
vježbeničkog staža i pripremu za polaganje Državnog
stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke
V. ovog Programa,
• upoznavanju sa važećim zakonskim i drugim
propisima i stručnom literaturom,
• kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i
zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koje se vježbenik
osposobljava.
VII.
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede
prema odredbama ovoga Programa, vježbenik je dužan
o tome obavijestiti Načelnicu Općine Rogoznica.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe
vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana
za poticanje zapošljavanja, mjera „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ te se na
vježbenika na odgovarajući način primjenjuju propisi
koji uređuju zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kao i
opći propisi koji uređuju radne odnose, osim odredbi
o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te
prestanku ugovora o radu.
VIII.
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na
rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine
Rogoznica.
IX.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 130-01/15-10/2
UR.BROJ: 2182/12-02/15-1
Rogoznica, 25. ožujka 2015.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
Načelnica Općine Rogoznica, na prijedlog pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica,
donosi

PROGRAM
stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
Stručni savjetnik za pravne poslove
I.
Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika, Stručni savjetnik za pravne poslove (u
daljnjem tekstu: vježbenik) u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Rogoznica, pod kojim se podrazumijeva
stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan
rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i
polaganja Državnog stručnog ispita.
II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
• način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja
vježbeničkog staža,
• poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku
vježbeničkog staža dužan obavljati,
• obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika
za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
• prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru
vježbeničkog staža,
• prava i obveze vježbenika.
III.
Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova
na radnom mjestu Stručni savjetnik za pravne poslove.
Poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog
staža dužan obavljati su:
• priprema akata Načelnika/ce i Općinskog
vijeća,
• suradnja u postupcima javne nabave,
• praćenje pozitivnih propisa iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
• sudjeluje u izradi rješenja, žalbi, tužbi u upravnim
postupcima i upravnim sporovima,
• sudjeluje u rješavanju upravnih postupaka u
ponovljenim postupcima,
• ostale upravno-pravne poslove iz djelokruga
Jedinstvenog upravnog odjela.
IV.
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje
ga na pravilnu primjenu propisa, te mu pomaže u
pripremanju Državnog stručnog ispita.
Za mentora se određuje Željana Miletić, Stručni
savjetnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Rogoznica.
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V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu
izobrazbu za polaganje Državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:
• dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,
• dobiva na raspolaganje zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova
i zadaća,
• dobiva na raspolaganje stručnu i drugu potrebnu literaturu
• prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.
VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:
• pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
• kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,
• osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje Državnog stručnog
ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,
• upoznavanju sa važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,
• kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koje se vježbenik
osposobljava.
VII.
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede prema odredbama ovoga Programa, vježbenik je dužan o tome
obavijestiti Načelnicu Općine Rogoznica.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za
poticanje zapošljavanja, mjera „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ te se na vježbenika
na odgovarajući način primjenjuju propisi koji uređuju zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kao i opći propisi koji
uređuju radne odnose, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o
radu.

ca.

VIII.
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine RogozniIX.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 130-01/15-10/3
UR.BROJ: 2182/12-02/15-1
Rogoznica, 25. ožujka 2015.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 84. stavka 2., članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“,
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i Zaključka o utvrđivanju prijedloga Prostornog plana uređenja Općine
Tribunj za javnu raspravu, (KLASA: 350-02/15-03/3, URBROJ: 2182/20-03-15-1) od 09. travnja 2015. godine,
Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Tribunj
I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Tribunj, (u daljnjem tekstu:
Plan).
Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela (Odredbi za provođenje,
obrazloženja, sažetka te kartografskog dijela).
II.
Javna rasprava trajat će od 20. travnja do 20. svibnja 2015. godine.
III.
Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u dvorani Kulturnog centra u
Tribunju, Gornja riva 2, Tribunj, svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.
IV.
Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u dvorani Kulturnog centra u Tribunju, Gornja riva 2, Tribunj, dana 27. travnja 2015. godine s početkom u 12.00 sati.
V.
Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
- Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj, Badnji 1, 22 212 Tribunj.
- Građani i udruge dostavljaju primjedbe na slijedeći način:
- Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu,
- Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 27. travnja 2015. godine,
- Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Badnji 1,
22 212 Tribunj.
Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj zaključno s 20. svibnja
2015. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom
te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
KLASA. 350-02/15-01/3
URBROJ: 2182/20-04-15-2
Tribunj, 10. travnja 2015.
OPĆINA TRIBUNJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROČELNICA
Sanja Kumanović Stipaničev, dipl. politolog, v. r.

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

