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I.
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
9
Na temelju članaka 14. Zakona o pomorskom dobru 

i morskim lukama ( „Narodne novine“, broj 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 7. Uredbe o 
izmjenama i dopunama Uredbe o postupku utvrđivanja 
granice pomorskog dobra („Narodne novine“, broj 
82/05) i  članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
8/09 i 4/13) Župan Šibensko-kninske županije, donosi

O  D  L  U  K  U
o izmjeni i dopuni 

Odluke o osnivanju Povjerenstva 
za granice pomorskog dobra

I.
U Odluci o osnivanju Povjerenstva za granice po-

morskog dobra („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“ broj 2/08), Odluci o izmjeni Odluke o 
osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra 
Klasa:934-01/12-01/47; Urbroj: 2182/1-06-12-1. od 27. 
prosinca 2012.godine i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke 
o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra 
Klasa:934-01/12-01/47; Urbroj:2182/1-06-15-2, od 09. 
srpnja 2015. godine u točci II. alineja prva mijenja se na 
način da umjesto „Jadranka Fržop“ treba stajati:

„Lidija Bralić“.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

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

Klasa:934-01/12-01/47
Urbroj: 2182/1-06-16-2
Šibenik,  29. veljače 2016.

ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.

 ____________________

10
Na temelju točke 10. podčlanka 120. Plana inter-

vencija kod iznenadnog onečišćenja mora (“Narodne 
novine”, broj: 92/08), Župan Šibensko-kninske županije, 
donosi

 O D L U K U
 o izmjeni Odluke o imenovanju članova i 

zamjenika članova  Županijskog 
operativnog centra 

 Šibensko-kninske županije

I.
U točki II. Odluke o imenovanju članova i zamjenika 

članova Županijskog operativnog centra  Šibensko-
kninske županije(Klasa: 119-01/09-01/2; Urbroj: 
2182/1-06-09-8, od 14. travnja 2009. godine),  Odluke 
o izmjeni odluke o imenovanju članova i zamjenika 
članova Županijskog operativnog centra  Šibensko-
kninske županije (Klasa:119-01/09-01/2; Urbroj:2182/1-
06-09-9, od 28. listopada 2009. godine) , Odluke o 
izmjeni odluke o imenovanju članova i zamjenika 
članova Županijskog operativnog centra  Šibensko-
kninske županije (Klasa:119-01/09-01/2; Urbroj:2182/1-
06-12-12, od 20. travnja 2012. godine), Odluke o izmjeni 
odluke o imenovanju članova i zamjenika članova 
Županijskog operativnog centra  Šibensko-kninske 
županije (Klasa:119-01/09-01/2; Urbroj:2182/1-06-09-
14, od 30. siječnja 2013. godine)  , Odluke o izmjeni 
Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova 
Županijskog oprativnog centra Šibensko-kninske 
županije (Klasa:119-01/09-01/2, Urbroj:2182/1-06-13-
15 od 11.listopada 2013. godine) I Odluke o izmjeni 
Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova 
Županijskog oprativnog centra Šibensko-kninske 
županije (Klasa:119-01/09-01/2, Urbroj.2182/1-06-15-
16 od 23.studenog 2015.g.  umjesto Jadranke Fržop 
imenuje se  Lidija Bralić.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

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

Klasa: 119-01/09-01/2
Urbroj: 2182/1-06-16-17
Šibenik, 29. veljače  2016. 

ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl.oec., v. r.

 ____________________



Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.            SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE     Broj 4 - Stranica 5 

II.
GRAD  SKRADIN

1. OPĆINSKO VIJEĆE

1         
Na temelju članka 32. Statuta Grada Skradina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 
10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 17. 
sjednici, od  01. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke

o davanju u zakup javnih površina

Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup javnih površina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 
10/10, 7/12 i 5/15) iza članka 4. dodaje se članak 4.a) 
koji glasi:

«Političkim strankama i nezavisnim listama koji sud-
jeluju na izborima,  Gradonačelnik može odobriti privre-
meno korištenje javne površine, odnosno određenih 
nekretnina i predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada, 
a za isticanje izbornih plakata u svrhu njihove izborne 
promidžbe. Na zahtjev zainteresirane stranke, neposred-
nom pogodbom donosi se Zaključak o istom.

Za privremeno korištenje javne površine u svrhu 
održavanja akcije za zaštitu okoliša, humanitarne, kul-
turne, sportske i odgojno obrazovne akcije, manifestacije 
pod pokroviteljstvom Grada ili značaja za Grad te za 
postavljanje transparenata, panoa i zastava za isticanje 
obavijesti o humanitarnim, kulturnim ili sportskim mani-
festacijama, ne plaća se naknada. Privremeno korištenje 
odobrava Gradonačelnik Zaključkom.»

Članak 2.
U članku 6. stavku 2.  iza riječi «ne dulje od pet 

godina» briše se točka i dodaju riječi: «za istu djelat-
nost.».

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave, a 

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

Klasa: 372-03/10-01/27
Urbroj: 2182/03-02-16-4
Skradin, 01. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

 ____________________

2
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 32. Statuta 
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije» broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada 
Skradina, na 17. sjednici, od 01. ožujka 2016. godine, 
donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke

o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Skradina

Članak 1.
U  Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Grada Skradina («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 4/10), u članku 
3. stavak 3. mijenja se i glasi:

«Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina i raspola-
ganju ostalom imovinom u vlasništvu Grada donosi:

- Gradonačelnik u visini pojedinačne vrijednosti 
do najviše 70.000,00 kn, te ako je stjecanje i otuđenje 
nekretnina planirano u Proračunu i provedeno u skladu 
sa zakonskim propisima,

- Gradsko vijeće ako je pojedinačna vrijednost 
nekretnina veća od iznosa iz prethodne točke ovog 
stavka.»

Članak 2. 
U članku 5. stavak 1. točka 1. iza riječi «čestice» 

stavlja se zarez, a tekst iza zareza se briše te se dodaju 
nove točke 3., 4. i 5. i glase:

«- osobi koja je u postupku ozakonjenja nezakonito 
izgrađenog objekta od nadležnog tijela ishodila rješenje 
o izvedenom stanju, zemljište koje čini građevnu česticu 
tog objekta,

- radi razvrgnuća suvlasniče zajednice isplatom uko-
liko je suvlasnički dio Grada manji od ½ dijela,

- u slučajevima predviđenim posebnim Zakonom.»

Članak 3.
U članku 9. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:
«Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće može 

iznimno na zahtjev kupca odobriti plaćanje kupoprodajne 
cijene u obrocima, polazeći od socijalnih i drugih 
razloga. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate 
duga obračunava se kamata. Na dug se primjenjuje 
kamatna stopa u visini eskontne kamatne stope HNB-a 
uvećana za 1 postotni poen. U slučaju prekoračenja 
rokova plaćanja također se plaća i zakonom predviđena 
zatezna kamata, koja teče od dana dospijeća svakog 
pojedinog obroka pa do isplate.

U slučajevima odgođenog ili obročnog plaćanja, kao 
i kada kupoprodajna cijena nije isplaćena u cijelosti, 
kupoprodajni ugovor sadrži odredbu da će Grad Skradin 
kupcu izdati tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova 
prava vlasništva u zemljišnu knjigu nakon isplate 
cjelokupne kupoprodajne cijene».
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Članak 4.
Iza glave II. TEMELJNE ODREDBE, dodaje se 

glava i članci:
 «II. A) POSEBNE ODREDBE O PRODAJI 

STANOVA:

Članak 12.a)
Stanovi u vlasništvu Grada mogu se prodati naročito 

ako:
- zbog starosti i nepravovremenog ulaganja u njih 

treba za redovnu upotrebu uložiti znatnija sredstva,
- ih koriste najmoprimci sa zaštićenom najamni-

nom,
- najmoprimac stana sa slobodno ugovorenom na-

jamninom predloži kupoprodaju po tržišnim uvjetima,
- te u ostalim slučajevima temeljem Odluke 

Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća sukladno 
Zakonu i Statutu Grada te ovoj Odluci.

Početna cijena i ostali uvjeti prodaje stanova utvrđuju 
se sukladno zakonskim propisima i odredbama ove 
Odluke.

Stanove u vlasništvu Grada, Grad će prodati po 
tržišnim uvjetima i po postupku propisanom ovom 
Odlukom.

Članak 12.b)
Prodaja stanova u najmu sa zaštićenom najamninom 

najprije će se ponuditi po tržišnoj cijeni zaštićenom 
najmoprimcu. Ukoliko zaštićeni najmoprimac prihvati 
kupnju po ponuđenoj cijeni, stan će mu se prodati bez 
provođenja javnog natječaja.

Zaštićenim najmoprimcima se odobrava prodaja 
stanova na obročnu otplatu od 10 (deset) godina.

Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga 
obračunava se kamata. Na dug se primjenjuje kamatna 
stopa u visini eskontne kamatne stope HNB-a uvećana za 
1 postotni poen. U slučaju prekoračenja rokova plaćanja 
također se plaća i zakonom predviđena zatezna kamata, 
koja teče od dana dospijeća svakog pojedinog obroka 
pa do isplate.

Iznos kupoprodajne cijene stana prodanog na 
obročnu otplatu kupac će plaćati u 120 jednakih obroka 
do 10- tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 12.c)
Stanovi koji se nalaze u najmu sa slobodno ugov-

orenom najamninom mogu se prodati po tržišnoj cijeni 
najmoprimcu koji se nalazi u stanu, na obročnu otplatu 
najdulje na rok do 5 (pet) godina, uz primjenu odredbi 
stavka 3. i 4. članka 12.b) ove Odluke.

Članak 12.d)
Sredstva ostvarena prodajom i najmom stanova u 

vlasništvu Grada mogu se isključivo koristiti za grad-
nju, odnosno kupnju stanova, investicijsko i tekuće 
održavanje stanova, te podmirivanje obveza Grada u 
svezi s vlasništvom i korištenjem stanova i nekretnina 
u vlasništvu Grada.

Članak 5.
U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Natječaj raspisuje:

- Gradonačelnik u visini pojedinačne vrijednosti 
do najviše 70.000,00 kn, te ako je stjecanje i otuđenje 
nekretnina planirano u Proračunu i provedeno u skladu 
sa zakonskim propisima,

- Gradsko vijeće ako je pojedinačna vrijednost 
nekretnina veća od iznosa iz prethodne točke ovog 
stavka.»

Članak 6.
Iza članka 31. dodaje se članak 31.a) i glasi:
«Grad Skradin će prije raspolaganja nekretninama 

u smislu članka 30. i 31. ove Odluke, utvrditi tržišnu 
vrijednost nekretnina putem sudskog vještaka odabranog 
u skladu sa Zakonom.

Sudski vještak utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina 
iz ove Odluke sukladno odredbama Uredbe kojom se 
uređuje utvrđivanje tržišne vrijednosti, naknade za 
osivanje prava građenja i naknade za osivanje prava 
služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Skra-
dina.»

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

KLASA: 940-01/10-01/1
URBROJ: 2182/03-02-16-2
Skradin, 01. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

 ____________________

3
Na temelju članka 146. Zakona o vodama ( „Naro-

dne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) 
i članka 32. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, br.10/09 i 5/13), Gradsko 
vijeće Grada Skradina,  na 17. sjednici, od 01. ožujka 
2016. godine, donosi

ODLUKU 
o prijenosu prava vlasništva 

nad komunalnim vodnim građevinama 
 na području  Grada Skradina

Članak 1.
Komunalne vodne građevine na području Grada 

Skradina u vlasništvu Grada Skradina prenose se na 
trgovačko društvo „ Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, 
Kralja Zvonimira 50, Šibenik, kao javnog isporučitelja 
vodnih usluga.

Članak 2.
Grad Skradin prijenosom prava vlasništva iz članka 

1. Ove Odluke stječe odgovarajući udio u temeljnom 
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kapitalu trgovačkog društva „ Vodovod i odvodnja“ 
d.o.o. Šibenik, u visini prenesenih sredstava.

Članak 3. 
Na temelju ove Odluke, trgovačko društvo „Vodovod 

i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, pokrenuti  će postupak 
revidiranja temeljnog uloga te evidentirati komunalne 
vodne građevine iz članka 1. ove Odluke kao imovinu 
u svojim poslovnim knjigama, a Grad Skradin će istu 
rasknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.

Članak 4.
Međusobna prava i obveze regulirati će se posebnim 

ugovorom za čije potpisivanje se u ime Grada Skradina 
ovlašćuje gradonačelnik Grada Skradina.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 940-06/14-01/1
URBROJ: 2182/03-02-16-5
Skradin, 01. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

 ____________________

4
Na temelju članka 32.Statuta  Grada Skradina 

(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 
10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 17. 
sjednici, od 01. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
 o uključivanju u inicijativu osnivanja 
lokalne akcijske grupe u ribarstvu na 
području Šibensko-kninske županije 

Članak 1. 
Ovom odlukom Grad Skradin  suglasan je sudjelo-

vati u formiranju i djelovanju lokalne akcijske grupe 
u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR) na području 
Šibensko-kninske županije koja je inicirana 11. prosinca 
2015. godine u Tribunju,  kao jedan od suosnivača.

Članak 2.
LAGUR se osniva radi povećanje zaposlenosti i 

teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog 
rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i 
pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage 
u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise 
o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifi kaciju 
aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima 
pomorskog gospodarstva. Lokalna inicijativa u ribarstvu 

je partnerstvo predstavnika gospodarskog, civilnog i 
javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je 
osnovano s namjerom izrade lokalne razvojne strategije 
u ribarstvu tog područja i ima pravni oblik udruge. 
LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje 
koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, 
gospodarskom i društvenom smislu.

Članak 3.
Za predstavnika Grada Skradina u ovoj lokalnoj 

akcijskoj grupi u ribarstvu imenuje se  Nediljko Dujić, 
gradonačelnik Grada Skradina, koji će obavljati dužnost 
člana Skupštine LAGUR-a od dana prihvaćanja članstva 
Grada Skradina  od strane LAGUR-a.

Za zamjenika predstavnika iz prethodnog stavka 
imenuje se Josip Silov, pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela grada Skradina, koji će obavljati dužnost zamjenika 
člana Skupštine LAGUR-a od dana prihvaćanja članstva 
Grada Skradina od strane LAGUR-a.

Članak 4.
Gradsko vijeće Grada Skradina ovime ovlašćuje 

predstavnike navedene u čl. 3. na donošenje odluka u 
ime Grada Skradina  kao člana Skupštine LAGUR-a. 

 
Članak 5.

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

KLASA: 324-01/16-01/1
URBROJ: 2182/03-02-16-1
Skradin, 01. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

 ____________________

5
Na temelju članaka 32. Statuta Grada Skradina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
10/09, 5/13) i članka  5. stavka 1. Odluke o osnivanju 
radnih tijela („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 09/07), Gradsko vijeće Grada Skradina, 
na 17.  sjednici, od 01. ožujka 2016.godine, donosi

R J E Š E N J E
o izmjeni Rješenja o imenovanju 
Odbora za nazive ulica i trgova

1. U Rješenju o imenovanju  Odbora za nazive 
ulica i trgova („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 05/14), točka 1. mijenja se tako da se 
pod podtočkom  5. umjesto Joška Palinić-Čulin za 
člana Odbora za nazive ulica i trgova imenuje Tome 
Računica.
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2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“

KLASA: 119-02/14-01/4
URBROJ: 2182/03-02-16-2
Skradin, 01. ožujka 2016.g.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

 ____________________

II.
GRANONAČELNIK

 3
Na temelju članaka 14. i 15. Odluke o davanju u 

zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 13/15) i članka 46. Statuta Grada Sk-
radina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 10/09 i 5/13), Gradonačelnik Grada Skradina, dana 
27. studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o visini jedinične zakupnine 

za poslovni prostor

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se način utvrđivanja visine 

zakupnine za korištenje poslovnih prostora na kojima 
Grad Skradin ima pravo vlasništva.

Članak 2.
Visina zakupnine za poslovni prostor određuje se 

prema slijedećim kriterijima:
- četvoronom metru korisne površine poslovnog 

prostora,
- zoni u kojoj se nalazi poslovni prostor i
- djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.
 Za određivanje zakupnine za poslovni prostor 

utvrđuju se dvije zone:
- zona I: naselje Skradin
- zona II: sva ostala naselja na području Grada Sk-

radina.
Mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava 

se umnoškom površine poslovnog prostora (po m2) i 
visini jedinične zakupnine utvrđene ovom odlukom.

Članak 3.
Iznos mjesečne zakupnine, utvrđen prema kriterijima 

iz ove odluke, određuje se kao početni iznos mjesečne 
zakupnine prigodom raspisivanja javnog natječaja.

Članak 4.
Ako zakupnik neposredno za poslovni prostor koristi 

zemljište koje pripada tom prostoru, odnosno zgradi 
(otvorena skladišta, dvorišta, rezervirana parkirališta i 
sl.) plaća se za m2 zemljišta 50% zakupnine.

Visina jedinične zakupnine za poslovni prostor, 
prema vrstama djelatnosti, određuje se po 1 m2 korisne 
površine i iznosi:

VRSTA DJELATNOSTI ZONA I kn/m2 ZONA II kn/m2
Financijske djelatnosti 200,00 100,00
Poslovi javne uprave 30,00 15,00
Javne usluge Turistička zajednica 10,00 /
Trgovačke djelatnosti 30,00 15,00
Ugostiteljske djelatnosti 50,00 25,00
Obrazovne djelatnosti 15,00 5,00
Djelatnost udruga 5,00 5,00
Uredske djelatnosti 15,00 10,00

Članak 5. 
 Zakupnina za poslovni prostor koji se daje u zakup u 

rohbau izvedbi, a uređen je na temelju građevinske doz-
vole i uz suglasnost zakupodavca, umanjuje se u prvoj 
godini trajanja zakupa u iznosu od 40% od propisanog 
iznosa zakupnine koja se plaća za odnosnu djelatnost.

Odobrenjem ulaganja u poslovni prostor zakupnik ne 
stječe vlasnička prava na poslovnom prostoru.

Nakon isteka ugovora ili u slučaju njegovog prijevre-
menog raskida, zakupnik ima pravo ukloniti opremu u 
njegovu vlasništvu koja mu služi za obavljanje redovite 
djelatnosti, a ne predstavlja trajno ulaganje u prostor, 
pod uvjetom da se tim uklanjanjem ne oštećuje poslovni 
prostor.

Članak 6.
Za poslovne prostore za koje je, Zakonom o zakupu 

i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» 
broj 125/11 i 64/15)  i Odlukom o davanju u zakup i 
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada 
Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» 
broj 13/15), propisano da se daju u zakup bez javnog 
natječaja u određenim slučajevima, iznos početne zak-
upnine odredit će Gradonačelnik Grada Skradina.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Od-

luka o visini zakupnine za poslovni prostor («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/06, 1/07 i 
7/07).
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Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

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

KLASA: 372-01/15-01/3
URBROJ: 2182/03-01-15-1
Skradin, 27. studenog 2015.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
                                  Nediljko Dujić, v.r.

 ____________________

4
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina 

(Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije, broj 
10/09), a u svezi članka 3. Pravilnika o stipendiranju 
studenata Grada Skradina (KLASA: 604-01/15-01/1, 
URBROJ: 2182/03-01-15-1., od 15. listopada 2015.), 
Gradonačelnik Grada Skradina, 18. studenog 2015. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O IZMJENI ODLUKE

o visini i broju stipendija 
u studijskoj godini 2015/2016. 

Članak 1.
U Odluci o visini i broju stipendija u studijskoj godini 

2015./2016. (KLASA: 604-01/15-01/1, URBROJ: 
2182/03-01-15-2., od 15. listopada 2015.), članak 2. 
mijenja se i glasi:

U studijskoj godini 2015./2016. u proračunu Grada 
Skradina osiguravaju se sredstva za stipendije:

- novim stipendistima, temeljem raspisanog 
Natječaja za dodjelu stipendija, i to: 

- jedna (1) stipendija studentima prve godine 
studija

- četiri (4) stipendije studentima treće, četvrte, pete 
i šeste godine studija

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavljuje se u Službenom vijesniku Šibensko-kninske 
županije.

KLASA:  604-01/15-01/1
URBROJ : 2182/03-01-15-15
Skradin, 23. studeni 2015.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
                                  Nediljko Dujić, v.r.

 ____________________

5
Na temelju odredbe članka 37. stavak 2. Zakona 

o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne 
novine», broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09. i 123/11.), 
članaka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», 
broj 36/04,  63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta 
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 10/09. i 5/13.), Gradonačelnik Grada 
Skradina, 11. veljače 2016. godine, donosi

GODIŠNJI  PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na 

području Grada Skradina
u 2016. godini

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim 

dobrom na području Grada Skradina u 2016. godini (u 
daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:

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

dobrom,
c)   popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa 

djelatnosti koje se mogu obavljati  na pomorskom dobru 
na području Grada Skradina,

d)  mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) 
ove točke.

Članak 2. 
Ovaj Godišnji plan usklađuje se s godišnjim Planom 

upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske 
županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja 
koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5. stavka 2. 
Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru.

Nadležno tijelo Šibensko-kninske županije - Upravni 
odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj izdaje potvrdu 
o usklađenosti ovog Godišnjeg plana s Planom iz stavka 
1. ovog članka. 

Potvrda iz stavka 2. ovog članka prilaže se uz 
izvornik ovog Godišnjeg plana.

I I .  PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA 
POMORSKIM DOBROM

Članak 3.
U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim 

upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o 
zaštiti i očuvanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

Članak 4.
U 2016. godini Grad će poduzeti mjere na zaštiti 

i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako 
slijedi:

– Održavanje i uređenje plaža Prukljan i
      Skradin   -  90.000,00 kn,
– sufi nanciranje Fonda za sanaciju 
     iznenadnog onečišćenja mora  - 20.000,00 kn,
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– II faza rekonstrukcije privezišta ( mula) u 
Prukljanu ( sjeverna obala) – 300.000,00 kn.

III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE 
POMORSKIM DOBROM

Članak 5.
Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim 

dobrom u smislu članaka 3. i 4. ovog Godišnjeg plana 
koristit će se sredstva u planiranom iznosu od 410.000,00  
kuna.    

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurat će se iz 
slijedećih izvora:

a) Proračun Šibensko-kninske županije ..................  
.............................................................. 162.000,00 kn,                            

 b) Sredstva od naknada za koncesije na pomorskom  
dobru  na području Grada Skradina koje pripadaju Gradu 
Skradinu  ............................................... .68.000,00 kn,                                                      

c) Sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na  
području Grada Skradina   . ……………30.000,00 kn,                                               

             
d) Proračun Grada Skradina ..... …..150.000,00 kn.
                      
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG 

POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAV-
LJATI NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU 
GRADA SKRADINA 

Članak 6.
 Na području Grada Skradina mogu se obavljati 

slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti 
na pomorskom dobru:

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

Članak 7.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu članka 

6. pod a) ovog Godišnjeg
plana mogu se obavljati iznajmljivanjem sredstava 

kako slijedi:
a) brodica na motorni pogon,
b) skuter,
b) jedrilica, 
c) daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl..

Članak 8. 
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u smislu članka 

6. pod b) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa 
slijedećim sredstvima:

a) kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i sl.,
b) ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled 

i sl.). 

Članak 9.
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja u 

smislu članka 6. pod c) ovog Godišnjeg plana mogu se 
obavljati sa slijedećim sadržajima:

a) suncobrani, ležaljke,
b) kulturne, komercijalne, zabavne i športske 

priredbe,
 c) fotografi ranje, slikanje.
     
V.  MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE 

DJELATNOSTI

Članak 10.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstva iz članka 7. ovog 

Godišnjeg plana mogu se  obavljati na mikrolokacijama 
kako slijedi:

a) brodica na motorni pogon – na lokaciji Prukljan  
–  (prema kartografskom  prikazu u prilogu),

b) skuter -   na lokaciji Prukljan - (prema kartograf-
skom prikazu u prilogu) uz      suglasnost lučke kapetanije 
s naslova sigurnosti plovidbe,

c) jedrilica  – na lokaciji Prukljan -  (prema kar-
tografskom prikazu u prilogu),

d) daske za jedrenje, sandoline i pedaline i sl. - na 
lokaciji Prukljan - (prema kartografskom prikazu u 
prilogu).

Članak 11.
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine iz članka 8. ovog 

Godišnjeg plana mogu se  obavljati na mikrolokacijama 
kako slijedi:

a) kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i 
sl.- na lokaciji plaža Skradin -   (prema kartografskom 
prikazu u prilogu),

b) ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled 
i sl.) - na lokaciji plaža Skradin - (prema kartografskom 
prikazu u prilogu).

Članak 12.
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja  iz 

članka 9. ovog Godišnjeg  plana mogu se obavljati na 
mikrolokacijama kako slijedi:

a) suncobrani, ležaljke - na lokaciji plaža Skradin - 
(prema kartografskom prikazu u prilogu),

b) kulturne, komercijalne, zabavne i  športske 
priredbe - na lokaciji plaža Skradin - (prema 
kartografskom prikazu u prilogu),

c) fotografi ranje, slikanje - na lokaciji plaža Skradin 
- (prema kartografskom  prikazu u prilogu).

VI. DODJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

Članak 13.
Koncesijska odobrenja određuju se sukladno 

odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih 
odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», 
broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

Članak 14.
Koncesijska odobrenja određuju se na rok od 1 

godine.
Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na 

prostoru koji je dan u koncesiju prestaju istekom 
kalendarske godine u kojoj počinje koncesija.
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Članak 15.
Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje 

djelatnosti iz koncesijskih odobrenja do sazivanja 
sjednice Vijeća za koncesijska odobrenja prijavi više 
kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti 
po sljedećim prioritetima:

1.  dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov 
rad nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje 
koncesijskih odobrenja u Gradu Skradinu od strane 
nadležnih institucija i komunalnog redarstva, 
odnosno nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu 
Skradinu.

2. po datumu predaje potpunog zahtjeva za 
koncesijsko odobrenje.

Članak 16. 
Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za 

obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:
1. bez suglasnosti Lučke kapetanije Šibenik za 

djelatnosti: iznajmljivanje skutera,
2. ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja 

koncesijskog odobrenja prema Gradu Skradinu.
Dokazi za navedeno sastavni su dijelovi predmetnog 

spisa.

VII. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 17.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu osmog dana od  

dana objave u «Službenom  vjesniku Šibensko-kninske 
županije». 

KLASA: 342-01/16-01/1
UR.BROJ: 2182/03-01-16-1
Skradin, 11. veljače 2016.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
                                  Nediljko Dujić, v.r.

 ____________________

6
Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup 

javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije» broj 10/10, 7/12 i 5/15) i članka 46. Statuta 
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 10/09 i 5/13), Gradonačelnik Grada 
Skradina, dana 12. veljače 2016. godine, donosi

PLAN
o izmjeni i dopuni Plana

rasporeda privremenih objekata
na području Grada Skradina

Članak 1.
U Planu rasporeda privremenih objekata na području 

Grada Skradina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije broj 10/15) u članku 3. točke 1. b) i 1. j) brišu 
se.

U istom članku točka 1. c) mijenja se i glasi:
«četiri štanda za prodaju poljoprivrednih proizvoda 

i prerađevina, voća, povrća i cvijeća (uključujući 
trošarinske proizvode kao suvenire).»

U istom članku u točci 1. d) riječi «četiri» zamjenjuju 
se riječima «tri».

U istom članku  točci 1. e) riječi «jedan» zamjenjuju 
se riječima «dva».

 U istom članku točka 2. a) mijenja se i glasi: «jedan 
štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, 
voća, povrća i cvijeća (uključujući trošarinske proizvode 
kao suvenire).»

U istom članku dodaje se točka 4. koja glasi:
«4. Aleja Skradinskih svilara
a) jedan kiosk za prodaju autobusnih karata.»

Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

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

KLASA : 330-01/15-01/1
URBROJ : 2182/03-01-16-2
Skradin, 12. veljače 2016.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
                                  Nediljko Dujić, v.r.

 ____________________

7
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
10/09), Gradonačelnik Grada Skradina, donosi

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
načinu korištenja službenih osobnih 

automobila, mobilnih telefona, sredstava 
reprezentacije i potpisivanju narudžbi

i putnih naloga

Članak 1.
Članak 3. Pravilnika o načinu korištenja službenih 

osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava 
reprezentacije i potpisivanju narudžbi i putnih naloga 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
04/10),  mijenja se i glasi:

„Službene osobne automobile za službene potrebe 
koriste dužnosnici i službenici Grada Skradina,  a po 
odobrenju Gradonačelnika odnosno službene osobe 
koju on za to ovlasti.

Službeni osobni automobili mogu se koristiti za 
službene potrebe prema slijedećem rasporedu:

1. VW GOLF    ŠI 424 DN   gradonačelnik
2. VW POLO    ŠI 478 DC    
 zamjenici  gradonačelnika i službenici, 
 po prethodnom  odobrenju  gradonačelnika
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3. VW POLO   ŠI 957 GA      
 zamjenici  gradonačelnika i službenici, 
 po prethodnom  odobrenju 
 gradonačelnika.“

Članak 2. 
Članak 10. stavak 1., mijenja se i glasi:
„Vođenje brige o tehničkom pregledu automobila, 

redovnom servisiranju i popravcima, odnosno održavanju 
njihove ispravnosti u nadležnosti je namještenika 
raspoređenog na radno mjesto vozač-kurir.“

Članak 3. 
Članak 14. stavak 1. alineja 3., mijenja se i glasi:
„- vozač-kurir ima pravo  na naknadu troška 

korištenja mobilnog telefona u iznosu do 200,00 kn 
mjesečno,“

Članak 4. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a 

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

KLASA: 406-01/10-01/01
URBROJ: 2182/03-01-16-2
Skradin, 19. siječnja 2016.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
                                  Nediljko Dujić, v.r.

 ____________________

8
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
10/09 i 5/13), gradonačelnik Grada Skradina, dana 19. 
veljače 2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izmjeni Rješenja o imenovanju 

Povjerenstva  za provedbu natječaja za 
raspolaganje nekretninama u

vlasništvu Grada Skradina

Članak 1.
U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provedbu 

natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu 
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije» broj 5/14) točka 1. pod c) mijenja se i glasi:

«c) IVANA SUČIĆ, za članicu.»

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

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

KLASA : 119-01/14-01/1
URBROJ : 2182/03-01-16-2
Skradin, 19. veljače 2016.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
                                  Nediljko Dujić, v.r.

 ____________________

9
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
10/09 i 5/13), Gradonačelnik Grada Skradina, dana 12. 
veljače 2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o izmjeni Rješenja o početnim cijenama

pri provođenju natječaja za
prodaju nekretnina i davanju u zakup  

javnih površina

Članak 1.
U Rješenju o početnim cijenama pri provođenju 

natječaja za prodaju nekretnina i davanju u zakup javnih 
površina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 
broj 10/15) u članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 2.
U članku 6. stavku 1. točke 1. b) i 1. j) brišu se.
 U istom članku stavku 1. točka 1. c) mijenja se i 

glasi:
«štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda 

i prerađevina, voća, povrća i cvijeća (uključujući 
trošarinske proizvode kao suvenire): 2.000,00 kn.»

U istom članku stavku 1. točka 2. a) mijenja se i 
glasi:

«štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda 
i prerađevina, voća, povrća i cvijeća (uključujući 
trošarinske proizvode kao suvenire): 3.000,00 kn.»

U istom članku stavku 1. dodaje se točka 4. a) koja 
glasi:

«4. Aleja Skradinskih svilara 
a) kiosk za prodaju autobusnih karata: 600,00 

kn.»

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

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

KLASA: 940-06/15-01/1
URBROJ: 2182/03-01-16-2
Skradin, 12. veljače 2016.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
                                  Nediljko Dujić, v.r.

 ____________________
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III.
OPĆINA BILICE

OPĆINSKO VIJEĆE

1
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 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2015. 

godinu, u daljnjem tekstu, Odluka, iskazuje se razlika 
između 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 2015. 
godine iznose:

 9221-10 Višak  prihoda poslovanja
   205.007,49
9222-2 Manjak prihoda od nefi nancijske imovine
   289.607,62 kn
9222-10 Manjak prihoda poslovanja
                1.291.240,74 kn     

Članak 3.
Višak prihoda od poslovanja u iznosu od 205.007,49 

kuna raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od 
nefi nancijske imovine u iznosu od 205.007,49 kn.

 
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

 
KLASA:   400-01/16-01/1
URBROJ:  2182/19-16-2
Bilice, 15. ožujka 2015.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

2
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, 19/13 i 137/15) 
i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13) 

Općinsko vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15. 
ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKA
o osnivanju Službenog glasnika 

Općine Bilice

Članak 1.
Predmet ove Odluke je osnivanje Službenog glasnika 

Općine Bilice.

Članak 2.
Službeni vjesnik iz prethodnog članka izlazit će pod 

nazivom „Službeni glasnik Općine Bilice, te će izlaziti 
po potrebi za izdavanje odluka i drugih akata Općine 
Bilice.

Članak 3.
Glavnim urednikom imenuje se Pročelnik 

jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice, Krešimir 
Ćaleta-Car.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

KLASA  : 021-05/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2016.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

3
Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o 

cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 
148/13. i 92/14.), i članka 28. Statuta Općine Bilice 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 
21. sjednici, od 15. ožujka 2016. godine, donosi

O D L U K U
o nerazvrstanim cestama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom o nerazvrstanim cestama (u daljnjem 

tekstu: Odluka) uređuje se upravljanje, građenje, 
rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na 
području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Općina), 
kontrola i nadzor nad izvođenjem radova, fi nanciranje 
nerazvrstanih cesta, nadzor i zaštita nerazvrstanih cesta, 
te prekršajne odredbe.
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Sastavni dio ove Odluke čini Popis nerazvrstanih 
cesta na području Općine.

Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi 

u vlasništvu Općine.
Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva 

Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim 
prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina 
sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne 
samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje 
prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima 
(nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno 
općem aktu o davanju u zakup javnih površina i 
drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje 
privremenih objekata-terasa te reklamnih i oglasnih 
predmeta, ako se time ne ometa odvijanje prometa, 
sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane 
ceste.

Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili 
na drugi način postala vlasništvo Općine, a lokacijskom 
dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, 
ne može se otuđiti.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje 
uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost 
sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 3.
Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane 

ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog 
dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj 
status ostaje u vlasništvu Općine.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi 
izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Odluka iz stavka 2. ovog članka dostavlja se 
nadležnom sudu radi provedbe brisanja statusa javnog 
dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste u zemljišnoj 
knjizi.

Članak 4.
Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, 

razumijevaju se naročito:
- ceste koje povezuju naselja,
- ceste koje povezuju područja unutar naselja,
-     ceste koje povezuju zaseoke
- terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, 

gospodarskih i drugih građevina,
- druge ceste na području naselja.

Članak 5.
Nerazvrstanu cestu čine: 
- cestovna građevina (donji sloj, kolnička konstrukcija, 

sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane 
ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, 
propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, 
nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve 
prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu 
(zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, 
stajališta javnog prijevoza i slično),

- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u 
površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema 
projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna 
građevina, površina zemljišnog pojasa te površina 
zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene 
ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja 
ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti 
za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, 
benzinske postaje, servisi i drugo),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za 
nesmetano održavanje ceste širine prema projektu 
ceste,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i 
svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

- javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne 
ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu 
parkiranja i slično).

Članak 6.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način 

primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno 
prometnih površina na području Općine.

Javno prometne površine u smislu stavka 1. ovog 
članka su: pješačke zone, pješačke staze, trgovi i druge 
javno prometne površine sukladno odredbama odluke 
kojom se uređuje komunalni red na području Općine.

I I .  UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM 
CESTAMA

Članak 7.
Pod poslovima upravljanja nerazvrstanim cestama, u 

smislu ove Odluke, podrazumijevaju se naročito:
- građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog 

ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne 
knjige.

1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Članak 8.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 

obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih 
djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje 
komunalno gospodarstvo, ako posebnim zakonom nije 
drukčije određeno.

 Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 
obavlja se sukladno Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, a na temelju tehničke 
dokumentacije, propisa o gradnji i prostornog plana.

 
Članak 9.

Pod poslovima građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih 
cesta, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se osobito 
sljedeći poslovi:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim 
radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne 
signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,
- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
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- otkup zemljišta i objekata,
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- organizacija stručnog nadzora i kontrole ugrađenih 

materijala i izvedenih radova,
- organizacija tehničkog pregleda i primopredaja 

nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i 
objekata na korištenje i održavanje,

Članak 10.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije 

nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija 
komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar 
građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija 
mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

 Troškove izrade tehničke dokumentacije te 
troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja 
iz stavka 1. ovog članka, snosi investitor odnosno 
vlasnik tih instalacija i uređaja, ako posebnim aktom 
nije drukčije određeno.

2. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 11.
Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način 

propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno 
propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, 
ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu 
ove Odluke, su:

- poslovi redovnog održavanja;
- poslovi izvanrednog održavanja 
 Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta 

obavljaju se sukladno Programu održavanja komunalne 
infrastrukture. 

 
Članak 12.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta su 
skup mjerai radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela 
godine na cestama uključujući sve objekte i uređaje, sa 
svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti 
cesta i sigurnosti prometa na njima.

Izvanredno održavanje cesta su povremeni poslovi 
koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšavanja 
elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste 
i cestovnih objekata i povećavanja sigurnosti prometa. 
Radovi izvanrednog održavanja obavljaju se na osnovi 
tehničke dokumentacije.

Članak 13.
Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih 

komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih 
u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je 
održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito 
opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti 
u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom 
odgovara prometno-tehničkim karakteristikama 
nerazvrstane ceste.

Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće 
izvesti uporabom materijala iz stavka 2. ovog članka, 
nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim 
materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova 
u smislu stavka 2. ovog članka.

III. MJERE ZA ZAŠTITE NERAZVRSTANIH 
CESTA

Članak 14.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet 

vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način 
i pod uvjetima propisanima zakonom kojim se uređuju 
ceste, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na 
cestama i ovom Odlukom.

Članak 15.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa, 

na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je naročito:
- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakloniti ili na bilo 

koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne 
signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način 
smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale 
tekućine,

- sprječavati otjecanje voda s nerazvrstane ceste,
- spuštati po pokusu nasipa ili usjeka kamenje, stabla 

te druge predmete i materijale,
- vući stabla i dijelove stabala te drugi materijal ili 

predmete,
- puštati domaće životinje bez nadzora, te vršiti 

ispašu ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge 

nasade,
- odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge 

predmete,
- postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen 

obilježja,
- postavljati transparente, plakate i druge oblike 

obavještavanja, odnosno oglašavanja bez odobrenja 
Općine,

- rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi 
način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu 

cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Članak 16.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa 

na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno 
je naročito:

- postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje 
koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

- namjerno paliti vatru i korov,
- puštati domaće životinje bez nadzora,
- ostavljati snijeg i led koji može skliznuti na 

nerazvrstanu cestu,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge 

nasade koji onemogućavaju preglednost,
- ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu 

pasti na nerazvrstanu cestu,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu 

cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.
Zaštitnim pojasom smatra se zemljište uz nerazvrstanu 

cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana 
zakonom i ovom Odlukom.

Širina zaštitnog pojasa, širina kolnika, kao i gradnja 
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ograda uz nerazvrstane ceste, određuje se dokumentima 
prostornog uređenja.

Članak 17.
Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati 

bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji 
suglasnost Općine.

Suglasnost Općine potrebno je zatražiti naročito 
za:

- prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane 
ceste,

- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja 
gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, 
odlaganja materijala radi gradnje i slično,

- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, 
polaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i 
uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Pravna ili fi zička osoba dužna je radi ishođenja 
suglasnosti iz stavka 1. ovog članka Općini podnijeti 
pisani zahtjev, na što Jedinstveni upravni odjel daje 
suglasnost.

U suglasnosti iz stavka 1. ovog članka određuju 
se način i uvjeti izvođenja radova te nadzor nad 
obavljanjem radova.

Članak 18.
Pravna ili fi zička osoba u obavljanju čije gospodarske 

djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane 
ceste srednje teškim ili teškim vozilima, dužna je platiti 
naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz 
stavka 1. ovog članka smatraju se vozila ukupne mase 
veće od 7,5 tona. 

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka i mjerila za 
utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste 
utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju 
ceste.

Mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe 
nerazvrstanih cesta i visinu naknade za prekomjernu 
uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje Općinski načelnik 
Općine Bilice.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste 
donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Bilice odnosno 
pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Prije donošenja rješenja očevidom na licu mjesta 
od strane nadležnog službenika Jedinstvenog upravnog 
odjela utvrđuju se oštećenja izazvana prekomjernom 
uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja 
zapisnik.

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje 
koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom 
uporabom nerazvrstane ceste obavlja fi zička ili pravna 
osoba koja održava nerazvrstanu cestu, o trošku fi zičke 
ili pravne osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.
Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja 

gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, 
odlaganja materijala radi gradnje i drugih sličnih 
razloga.

Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i 
za parkiranje specijalnih vozila (reportažnih, mjernih, 
vatrogasnih i sl.).

Iznimno od odredbe članka 17. ove Odluke, za 
privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno 
traje do dva sata, fi zička ili pravna osoba nije dužna 
ishoditi pisano odobrenje Općine Bilice.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste 
utvrđuje Općinski načelnik Općine Bilice.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, osoba koja je 
privremeno zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je o 
tome obavijestiti Općinu Bilice.

Članak 20.
Nerazvrstana cesta može se prekopavati ili bušiti 

radi izvođenja radova na popravcima, preslaganju ili 
ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi 
priključenja na te instalacije i uređaje.

Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovog članka, 
razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti 
koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke 
konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili 
iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova, 
nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove 
kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

Za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovog članka plaća 
se naknada, osim kada je investitor Općina Bilice.

Visinu naknade iz stavka 3. ovog članka utvrđuje 
Općinski načelnik Općine Bilice.

Članak 21.
Pravne ili fi zičke osobe koje vrše prijevoz vozilima 

koja, prazna ili zajedno s teretom, svojom masom ili 
opterećenjem prelaze dozvoljenu masu odnosno granicu 
dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama 
(izvanredni prijevoz), dužne su ishoditi odobrenje za 
izvanredni prijevoz koji izdaje Jedinstveni upravni odjel 
Općine Bilice.

Troškove izvanrednog prijevoza u dijelu koji se odnosi 
na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni 
prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se 
moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza 
(podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, 
pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća 
prijevoznik.

Dozvoljenu ukupnu masu, odnosno opterećenje te 
visinu i način plaćanja troškova iz stavka 2. ovog članka 
utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 22.
Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno te javnih i 

nerazvrstanih cesta ne smatra se priključkom i prilazom 
na nerazvrstanu cestu.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se 
izvesti samo uz suglasnost nadležnog upravnog odjela 
odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom 
cestom.

Nadležni upravni odjel, odnosno pravna osoba koja 
upravlja nerazvrstanom cestom u postupku izdavanja 
lokacijske dozvole odnosno drugog akta kojim se 
provode dokumenti prostornog uređenja sukladno 
posebnom propisu, utvrđuje uvjete za izgradnju 
priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu 
cestu, uključujući i postavljanje posebnih prometnih 
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znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik 
prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na 
nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na 
nerazvrstanu cestu suprotno odredbama ove Odluke, 
kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom 
izvedenim suprotno odredbama ove Odluke, nema 
pravo na naknadu štete koja je nastala korištenjem toga 
priključka odnosno prilaza od pravne osobe koja upravlja 
nerazvrstanom cestom.

Članak 23.
U blizini raskrižja dvije nerazvrstane ceste u razini 

ili križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom u razini 
ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se 
saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati 
naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju 
preglednost na cesti.

Vlasnici odnosno posjednici zemljišta dužni su na 
zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, posjeći odnosno 
ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture, naprave, 
ograde i druge predmete te granje i stabla koje se nadvija 
na cestu radi osiguranja preglednosti i prometa na 
nerazvrstanoj cesti.

Ako vlasnik odnosno posjednik zemljišta ne postupi 
sukladno stavku 2. ovog članka, Jedinstveni upravni 
odjel Općine Bilice osigurat će izvođenje tih radova na 
teret vlasnika odnosno posjednika zemljišta.

Članak 24.
Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija uz 

nerazvrstanu cestu na kojima je došlo do oštećenja zbog 
kojih može nastati neposredna opasnost za nerazvrstanu 
cestu i sudionike u prometu i okoliš dužan je o tome 
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel općine Bilice 
odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanom 
cestom i nadležnu policijsku upravu.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz 
stavka 1. ovog članka mora odmah otkloniti oštećenja 
na njima radi otklanjanja opasnosti od štete i o tome 
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel općine Bilice 
odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanom 
cestom i nadležnu policijsku upravu.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija 
iz stavka 1. ovog članka obvezan je naknaditi štetu i 
troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i uređaja 
prouzročeni nerazvrstanoj cesti.

Članak 25.
Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih 

aktivnosti na nerazvrstanoj cesti mora se uspostaviti 
odgovarajuća privremena regulacija prometa na način 
koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano 
izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti 
sukladno prometnom elaboratu.

Po završetku radova ili drugih aktivnosti privremena 
regulacija prometa iz stavka 1. ovog članka mora se 
odmah ukloniti.

Radovi ili druge aktivnosti na nerazvrstanoj cesti 
trebaju se planirati i izvoditi u vrijeme najmanjeg 
inteziteta prometa.

Jedinstveni upravni odjel može odrediti koji se 

radovi mogu izvoditi odnosno koje se druge aktivnosti 
mogu poduzimati na nerazvrstanoj cesti u dane 
vikenda, blagdana i tijekom turističke sezone, u vrijeme 
intezivnog prometa.

Članak 26
Jedinstveni upravni odjel Općine Bilice ovlašten 

je, u opravdanim slučajevima, zatvoriti nerazvrstanu 
cestu ili dio ceste za promet ako cesta nije prohodna te 
u svim slučajevima kad se uslijed vremenskih nepogoda 
ili zapreka cesta ne može osposobiti za promet svih ili 
pojedinih vrsta vozila te na prikladan način obavijestiti 
javnost o privremenoj obustavi prometa.

IV. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 27.
Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane 

ceste fi nancira se iz proračuna Općine Bilice, komunalne 
naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji 
uređuju komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje 
prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na 
nerazvrstanoj cesti te iz drugih izvora.

V. NADZOR

Članak 28.
Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši komunalni 

redar odnosno komunalni referent Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Bilice.

U obavljanju nadzora, službenik iz stavka 1. ovog 
članka ovlašten je:

- pregledati tehničku dokumentaciju u svezi 
s izgradnjom, održavanjem i rekonstrukcijom 
nerazvrstanih cesta,

- obustaviti radove koji se izvode protivno važećim 
tehničkim standardima izgradnje, rekonstrukcije i 
održavanja cesta,

- izdati naloge o otklanjanju nedostataka na 
nerazvrstanim cestama koji ugrožavaju sigurnost 
prometa,

- izdati naloge o obustavljanju radova koji se izvode 
na cesti i neposrednoj blizini ceste, a koji ugrožavaju 
sigurnost prometa,

- izdati naloge o poduzimanju mjera osiguranja 
nerazvrstane ceste i po potrebi privremeno zabraniti 
promet vozilima koja zbog ukupne težine, dimenzija ili 
drugih tehničkih svojstva mogu nanijeti štetu cesti,

- poduzimati druge mjere i radnje na koje je ovlašten 
ovom Odlukom.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna do 10.000,00 

kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:
1. postupa suprotno odredbi članka 15. ove 

Odluke,
2. postupa suprotno odredbi članka 16. stavak 1.ove 

Odluke,
3. ne pribavi suglasnost i uvjete iz članka 17. stavak 

1. i 2. Ove Odluke,
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4. ne pribavi Rješenje iz članka 18. stavak 5. ove 
Odluke,

5. ne pribavi Odobrenje iz članka 21. stavak 1. ove 
Odluke,

6. izgradi priključak ili prilaz suprotno odredbama 
članka 22. ove Odluke,

7. postupa suprotno odredbama članak 23. ove 
Odluke,

8. ne postupi prema odredbi članka 24. stavak 1. i 
2. ove Odluke,

9. postupi suprotno odredbama iz članka 25. ove 
Odluke,

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se 
i fi zička osoba, te odgovorna osoba u pravnoj osobi 
novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će 
se i fi zička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu 
samostalnu djelatnost, novčanom kaznom od 300,00 
do 5.000,00 kuna.

Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

 
KLASA:   340-01/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2015.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

4
Na  temelju  članka 16. stavak 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 
2. stavak 2. Prekršajnog zakona  («Narodne novine», 
broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15) i članka 28. Statuta 
Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće 
Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15. ožujka 2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama

Odluke o komunalnom redu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu («Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije», broj 7/04, 8/05, 8/13 i 6/14) 
iza članka 85. Dodaje se novi članak 85a. koji glasi: 

„U razdoblju od 15. travnja do 30. studenog svim 
građanima, te svim javnim i privatnim subjektima, a 
posebno za odgovorne osobe, poduzeća na područjima 

koja su posebno kritična za širenje pojave, kao što su 
gradilišta, područja veletrgovina, parkirališta, vrtići 
i  područja drugih proizvodnih aktivnosti i poslova 
koje predstavljaju pogodne prostore s čak i najmanjim 
zadržavanjima vode za množenje komarca:

- Da ne ostavljaju predmete koji su spremnici bilo 
koje prirode, oblika i namjene, na  otvorenom (javnom 
ili privatnom) uključujući terase i balkone gdje se mogu 
pojaviti, pa čak i povremeno, zadržati u stajaćem obliku 
kišnica kako bi se izbjeglo stvaranje žarišta infestacije;

- Da nadzorom, čišćenjem i hermetičkim 
zatvaranjem s nepropusnim pokrivalima i  poklopcima, 
svih spremnika ostavljenim na otvorenom, onemoguće 
zadržavanje vode u njihovoj unutrašnjosti;

- Da prazne, peru (ako ne koriste) posude za vodu u 
svakodnevnoj upotrebi, kao što su  vazni tanjurići, male 
zdjelice za piće za kućne ljubimce, limenke za zalijevanje 
i slično;

- Da pokrivaju nepokretne posude u kojima se 
povremeno može zadržavati voda, kao  što su na primjer 
betonirani spremnici, limene bačve za zalijevanje vrtova, 
s poklopcima, presvlakama ili ako je moguće s mrežama 
za komarce; 

- Da često izmjenjuju vodu u vaza za cvijeće na 
grobljima ili da ih ako se koristi  umjetno cvijeće ispune 
pijeskom ili kamenjem

- Da u ukrasnim fontanama i jezercima ili slično, 
gdje je moguće nasele ribice koje jedu  ličinke poput 
gambuzija ili zlatnih ribica

- Da se izbjegne stvaranje stagnacije vode u 
vrtovima i poljima, potrebno je održavanje  vegetacije 
niskom te uklanjanje suhog granja

- Da se sve posude prije unošenja u zatvoreno za 
vrijeme zime kao i prije iznošenja vani  u toplom dijelu 
sezone dobro očiste. Navika unošenja bilja u zatvoreno 
za vrijeme zime je jedan od glavnih načina stvaranja 
komaraca iz zimskih jajašaca te njihove ponovne 
pojave s početkom zalijevanja i porastom temperatura 
u proljeće

- Da se slivnici održavaju čišćenjem u najboljem 
stanju prije svakog ciklusa larvicidnog  tretmana

- Da se oborinske vode koje se skupljaju u slivnicima, 
rešetkama i sličnim odvodima na  privatnim površinama 
tretiraju larvicidnim sredstvima. Preporučamo biološka 
sredstva na osnovu Bacillus thuringiensisa te inhibitore 
rasta koji nisu onečišćivači okoliša te nisu otrovni za 
ljude i životinje. Takav tretman valja ponavljati nakon 
svake oborine. Postojanje područja s gustom populacijom 
komarca je indikator propusta u provedbi preventivnih 
mjera. Preventivne mjere mogu u potpunosti zamijeniti 
tretiranje površina adulticidnim sredstvima. Adulticidni 
tretmani se uobičajeno smatraju većim rizikom 
otrovanja, teži su usmjereno izvođenje, imaju veći utjecaj 
na okoliš, s kraćim su učinkom te su s većim troškovima 
provođenja; provoditi ih mogu samo ovlaštene ustanove, 
i samo u područjima s povećanim populacijama odraslih 
jedinki komarca. Nasuprot adulticidnim mjerama su 
mjere poput  zatvaranja poklopcima šahtova, slivnika, 
prekrivanje mrežama za komarce posuda te održavanje 
istih na odgovarajući način bez ostatka lišća, biljaka s 
pravilnim istjecanjem vode. 

- Da se kondenzat iz klimatizacijskih uređaja 
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odvodi na način da voda ne stagnira 
- Da se plovila na trajnom vezu prekrivaju 

prekrivačima na način da se onemogući  zadržavanje 
kišnice 

- Da se plovila na trajnom vezu suhom vezu 
prekrivaju prekrivačima ili ako je moguće  drže okrenuta 
koritom prema gore da se onemogući zadržavanje 
kišnice

Za isto razdoblje, od 15. travnja do 30. studenog

- Sve tvrtke i svi ostali koji kao ljubitelji životinja 
uzgajaju životinje trebaju održavati  sve raslinje i posude 
za vodu, uključujući i one koji se nalaze na otvorenom 
prostoru

- Tvrtke i ustanove koji upravljaju zgradama 
namijenjenih za stanovanje i druge svrhe kao i vlasnici 
zgrada, dužni su održavati u stanju najbolje ispravnosti 
sustave za prikupljanje otpadne vode u postojećim 
zgradama i na području uz zgrade, pažljivo izbjegavajući 
sakupljanje pa makar i privremeno stajaće vode

- Svi odgovorni na gradilištima su dužni u slučaju 
obustave radova duljem od pet dana  izbjegavati 
zadržavanje vode u području iskopa, bačvama i drugih 
spremnicima, ako im su za rad potrebni razni spremnici 
za vodu, isti trebaju biti hermetički zatvoreni ili ih treba 
potpuno prekriti, te da osiguraju uređenje tla i svih 
materijala prisutnih koji mogu zadržavati vodu

- Svi subjekti koji upravljaju održavanjem 
odvodnjom vode, bilo uz cestovne ili  željezničke 
puteve, trebaju iste održavati u najboljem stanju, da 
se ocijeđivanje kišnice ispravno vrši u kanalizaciju, 
izbjegavajući nakupljanje ostataka koji može omesti 
pravilno ocijeđivanje vode u kanalizaciju

- Svi koji su odgovorni za zalijevanje zelenih 
površina i vrtova, da zalijevanje radije  vrše izravno 
preko pumpe ili da ako se zalijevanje vrši iz spremnika 
da iste isprazne s vremena na vrijeme poslije uporabe 
i da iste poklapaju tijesno prijanjajućim poklopcima ili 
dobro nategnutim mrežama za komarce

- Svi vlasnici i odgovorne osobe skladišta, 
industrijskih, zanatskih i trgovačkih pogona,  koji koriste 
otvoreni prostor, a posebno oni koji skupljaju sekundarne 
obnovljive tvari trebaju usvojiti i primjenjivati mjere ze 
sprječavanje sakupljanja vode

- Voditelji prikupljališta guma za cestovna 
prometala, pa čak ako su i privremena, s  namjenom 
reparacije, regeneracije, prodaje i ostalo; skladišta guma 
na otvorenom,  nakon što su ispražnjena od nakupljene 
vode u unutrašnjosti gume se trebaju nategnuto 
prekriti s nepropusnim platnom da izbjegne ponovno 
nakupljanje vode nakon kiše; da se maksimalno skrati 
trajanje skladištenje da se izbjegne njihovo gomilanje; 
da u dokumentiranom slučaju nemogućnosti pokrivanja 
guma na otvorenome, izvode povremena insekticidna 
larvicidna i adulticidna tretiranja, bilježeći datume, ime 
tvrtke koja je provodila tretiranje, količinu utrošenog 
sredstva sukladno važećim propisima

Članak 2.
U članku 93. dodaje se nova točka 39 a. koja glasi: 

„se ne pridržava uvjeta iz članka 85a.“

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA  : 363-01/13-01/2
URBROJ: 2182/19-16-3
Bilice, 15. ožujka 2016.  

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

5
Na temelju članka 86., 87 . i 89. Zakona o prostornom 

uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 28. 
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko 
vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15. ožujka 2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja  

Općine Bilice

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Bilice (»Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 9/06 i 1/10) - 
dalje u tekstu: Izmjene i dopune Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE 
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.
Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s 

odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne 
novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim 
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
(»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak 
i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila 
koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, 
obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata 
prostornih planova.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni 
upravni odjel Općine Bilice.

III. RAZLOZI POKRETANJA IZMJENA I DOPUNA 
PLANA

Članak 3.
Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se:
- radi osiguranja pristupa postojećim gospodarskim 

sadržajima na dijelovima obale gdje se ne može osigurati 
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drugačiji pristup odnosno potrebno je planirati nužne 
infrastrukturne sadržaje za osiguranje mogućnosti 
morskog pristupa za postojeći ugostiteljsku građevinu,

- radi korigiranja položaja planiranog sidrišta, 
obzirom da sada planirana lokacija ne zadovoljava, te 
se plovila sidre na maritimno povoljnijem položaju koje 
nije pokriveno Planom.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se na 

područje Uvale Smokvić, Uvale Vidrovaća  i Oštrica 
bok unutar granica obuhvata važećeg Prostornog plana 
uređenja Općine Bilice.

Svi predviđeni razlozi za predmetne izmjene 
navedeni su u članku 3. ove Odluke, a temeljem istih će 
se korigirati elaborat u tekstualnom dijelu - Odredbama 
za provođenje, te u prikazima grafi čkog dijela plana.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU 
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.
Na području Uvale Smokvić i Uvale Vidrovaća 

postoji gospodarski subjekt (ugostiteljski objekt) na 
dijelu obale gdje se ne može osigurati kopneni pristup 
te je stoga Planom potrebno utvrditi uvjete za smještaj 
infrastrukturnog sadržaja – priveza za pristup morskim 
putem.

Postojeće sidrište u Uvali Dražica potrebno je 
izmjestiti na područje Oštrica bok, obzirom na bolje 
maritimne uvjete i činjenicu da se već danas koristi za 
sidrenje.

.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.
Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa s ciljem 

stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju projekata 
koji su navedeni u članku 3. ove Odluke.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, 
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, 
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU 
ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
PLANA

Članak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije planirana 

izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti 
sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja 
svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana 
ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama 
od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti 
izrađene.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
RJEŠENJA

Članak 8.
Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten 

u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti 
za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja 
(»Narodne novine« broj 130/15), u suradnji s nositeljem 
izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine 
Bilice.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH 
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE 
ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE 
DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U 
IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.
U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana tražit 

će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi 
propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava 
Šibensko-kninska, Služba upravnih i inspekcijskih 
poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 
Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka 
i pomorskog dobra, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i 
spašavanje, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za 
zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke 
komunikacije, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 
Zagreb

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno 
područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 
Split

-Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 
8, 22000 Šibenik

- Lučka uprava u Šibensko-kninskoj županiji, Draga 
14, 22000 Šibenik

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 
39/2, 22000 Šibenik

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 
Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 1, 22000 
Šibenik

- Šibensko-kninska županija,Upravni odjel za zaštitu 
okoliša i komunalne poslove, Šibenik, Trg Pavla Šubića 
I br. 2, 22000 Šibenik

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže 
potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi 
sudionici.

Članak 10.
U skladu s odredbama članka 91. Zakona o 

prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može 
zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali 
ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Izmjena i 
dopuna Plana određenih ovom Odlukom o izradi.

Članak 11.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 

Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi.
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U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove 
Odluke o izradi ne dostave svoje zahtjeve u roku 
određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih 
nemaju.

Članak 12.
U skladu s odredbama članka 90. Zakona o 

prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 9. 
ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu 
sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno 
tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da 
zahtjeva nema. 

U tom slučaju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna 
Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na 
prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu 
i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, 
sektorskih strategija, planova, studija i drugih 
dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima 
se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade 
takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan 
posebno obrazložiti.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA 
PLANA

Članak 13.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći 

rokovi:
- izrada nacrta prijedloga plana u svrhu utvrđivanja 

prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana 
po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi plana,

- provedba javne rasprave - u roku od 8 dana od 
objave,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta 
konačnog prijedloga plana - u roku od 10 dana po 
završetku javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 5 
dana od zaključka načelnika o utvrđivanju istog.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih 
razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja 
izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA 
I DOPUNA PLANA

Članak 14.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat 

će vlasnici ugostiteljskih objekata koji se nalaze u Uvali 
Smokvić i Uvali Vidrovaća.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije «.

KLASA  : 350-02/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2016.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

6
Na temelju članka 52. stavak 1 i članka 56. Zakona 

o fi nanciranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, 
broj: 153/09, 56/13 i 14/14) i članka 28. Statuta Općine 
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, 
na 21. sjednici, od 15. ožujka 2016. godine, donosi

O D L U K U
o naknadi za razvoj komunalnih vodnih 

građevina za javnu vodoopskrbu
na području Općine Bilice

Članak 1.
Ovom se odlukom uvodi obveza plaćanja naknade 

za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području Općine Bilice, te se utvrđuje: 
visina, detaljnije namjene kojima služi prihod od 
naknade (dalje u tekstu: naknada za razvoj), način 
obračuna i naplate naknade za razvoj, nadzor nad 
obračunom i naplatom naknade za razvoj, obveznike 
plaćanja te osnovica za obračun naknade.

Članak 2.
Iznos naknade za razvoj komunalnih vodnih 

građevina za javnu vodoopskrbu na području Općine 
Bilice iznosi:

- 1,80 kn/m3 za domaćinstvo, 
- 2,20 kn/m3 za gospodarstvo.
Obveznici plaćanja iznosa naknade iz stavka 1. ove 

točke su svi korisnici vodnih usluga na području Općine 
Bilice.

Članak 3.
Sredstva naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 

na području Općine Bilice koriste se isključivo u 
svrhu namijenjenu za financiranje: građenja novih, 
rekonstrukciju postojećih i održavanje komunalnih 
objekata i uređaja za vodoopskrbu, sukladno Planu, 
odnosno Godišnjem programu gradnje komunalnih 
vodnih građevina koje donosi Općinsko vijeće Općine 
Bilice.

Izgradnja komunalnih objekata i uređaja za 
vodoopskrbu, u smislu ove Odluke, podrazumijeva 
rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih vodovodnih 
mreža, kao i sanaciju (asfaltiranje, popločavanje i sl-) 
površina koje su prekopane u svrhu naprijed opisanih 
zahvata na području Općine Bilice.

Članak 4.
Sredstva naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 

na području Općine Bilice iz članka 3. ove Odluke prihod 
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su „VODOVODA I ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika, 
Kralja Zvonimira 50. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Članak 5.
Namjenska novčana sredstva iz stavka 1. članka 2. 

ove Odluke naplaćivat će „VODOVOD I ODVODNJA“ 
d.o.o. iz Šibenika, temeljem računa koje ispostavlja 
svim korisnicima usluge javne vodoopskrbe na području 
Općine Bilice.

Članak 6.
Isporučitelj je u obvezi prikupljenu naknadu za 

razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na 
posebnom kontu.

Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti godišnje 
izvješće o obračunatim iznosima naknade za razvoj te 
o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za 
razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Općine 
Bilice.

Isporučitelj je obvezan izraditi i dostaviti pojedinačno 
izvješće na zahtjev Općine Bilice o prikupljenim i 
utrošenim sredstvima od naknade za razvoj sustava javne 
vodoopskrbe na području Općine Bilice.

Isporučitelju je zabranjeno raspolagati na bilo koji 
način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom 
Odlukom.

Posebnim Ugovorom Općina Bilice i „VODOVOD I 
ODVODNJA“ d.o.o. mogu regulirati svoje međusobne 
odnose u svezi naknade za razvoj komunalnih vodnih 
građevina na području Općine Bilice.

Članak 7.
Nadzor nad obračunom i naplatom sredstava naknade 

obavlja Skupština Isporučitelja i Jedinstveni upravni 
odjel Općine Bilice.

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

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

.
KLASA:   325-10/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2016.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

7
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
10/09, 5/13 i 8/13) i članka 4. Odluke o načelima, 
kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i 
trgova na području Općine Bilice («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 13/13), Općinsko 
vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15. ožujka 
2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju povjerenstva za

određivanje imena ulica i trgova

I. Osniva se Povjerenstvo za određivanje imena 
ulica i trgova.

II. U Povjerenstvo za određivanje imena ulica i 
trgova imenuju se:

 
1.Neven Mikulandra, za predsjednika,
2. Josip Čaleta, za člana,
3.Siniša Dragutin, za člana,
4. Ranko Jakovljević, za člana i 
5. Slavica Slavica, za člana.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u 
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 015-08/16-01/1 
URBROJ: 2182/19-16-1
Bilice, 15. ožujka 2016.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

8
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, 19/13 i 137/15), 
članka 38. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), 
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15. 
ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu 

načelnika Općine Bilice
za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika 
Općine Bilice koje se odnosi na razdoblje srpanj-
prosinac 2015. 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  : 400-05/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-2
Bilice, 15. ožujka 2016.
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OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

9
Na   temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komu-

nalnom 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, 147/14 i 
36/15) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 
i 8/13) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području 
Općine Bilice za 2015. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bilice za 2015. 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  : 363-02/16-01/2
URBROJ: 2182/19-16-2
Bilice, 15. ožujka 2016.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

10
Na  temelju  članka 30. stavak 5. Zakona o komu-

nalnom 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, 147/14 i 
36/15) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 
i 8/13) Općinsko vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području 

Općine Bilice za 2015. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bilice za 2015. 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  : 363-02/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-2
Bilice, 15. ožujka 2016.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________

11
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 Šibensko-
kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13), Općinsko 
vijeće Općine Bilice, na 21. sjednici, od 15. ožujka 2016. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o

izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2015. 
godinu

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Bilice za 2015. godinu, koji se prilaže 
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

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

KLASA:   400-05/16-01/1
URBROJ: 2182/19-16-2
Bilice, 15. ožujka 2016.

OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
                                  Neven Mikulandra, v.r.

 ____________________
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IV.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

3
Na temelju članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom 

računovodstvu  i računskom  planu  („Narodne novine“, 
br. 124/14), 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  24. sjednici, od 07. ožujka 2016. godine, donosi

 
ODLUKU

 o raspodjeli rezultata za2015. godinu 

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspodjeli rezultata za 2015. 

godinu, u daljem tekstu Odluka iskazuje se razlika 
između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, kao i 
odredba o rasporedu viška prihoda.

 
Članak 2.

Stanje utvrđeno na osnovnom računu podskupine 
922- višak/manjak prihoda  na dan 31. 12. 2015. godine 
iznosi:

92211-višak prihoda poslovanja……………………
…….....................................…………1.244.465,65 kn

92213-višak primitaka od fi nancijske imovine………
…………........................................……300.000,00 kn

92222-manjak prihoda od nefi nancijske imovine……
……........................................….……1.377.883,30 kn

                          
Članak 3.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem 
razdoblju u iznosu od 166.582,35 kn koristiti će se za 
tekuće poslovanje. 

 Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 400-01/16-01/6
URBROJ:2182/17-01-16-01
Biskupija, 07. ožujka  2016. 
 

OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

 ____________________

4
Na temelju članka 3.stavka 2. i članaka 7.stavka 2. 

Zakona o fi nanciranju 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 24. 
sjednici, od 07.ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz proračuna 

Općine Biskupija za redovito 
godišnje fi nanciranje političkih stranaka  
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Biskupija za 2016. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva iz Proračuna 

Općine Biskupija za redovito godišnje fi nanciranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Biskupija (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 
2016. godinu, a koja se osiguravaju u Proračunu Općine 
Biskupija za 2016. godinu.                      

Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje fi nanciranje političkih 

stranaka osiguravaju se u proračunu Općine Biskupija 
za 2016.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 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: 402-01/16-01/1
URBROJ:2182/17-01-16-01
Biskupija, 07.ožujka 2016.       
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OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

 ____________________

5
Na temelju članka 6.stavka 1.,članka 22. i članka 

117. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“, 157/13, 152/14 i 
99/15 ) 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 24. 
sjednici, od 07.ožujka 2016. godine, donosi

 (I.) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
pomoći socijalno ugroženim osobama na

 području Općine Biskupija u 2016. godini 
 

I. UVODNI DIO

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se oblici pomoći 

namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i 
osobama s nepovoljnim osobnim, obiteljskim i drugim 
okolnostima zbog kojih bez pomoći nisu u mogućnosti 
zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, te iskaz 
fi nancijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2016. 
godini.

Programom se također utvrđuju i oblici pomoći 
stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa 
osobe koja ostvaruje pravo na pomoć.

II. OBLICI POMOĆI

Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa rasporediti 

će se za:
1. Podmirenje troškova ogrijeva,
2. Jednokratne novčane pomoći,
3. Sufi nanciranje dijela troškova prijevoza učenika 

srednjih škola i 
4. Potpore za novorođeno dijete.

1. Podmirenje troškova ogrijeva:
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije 

na drva, osigurava se jednom godišnje novčani 
iznos za podmirenje troškova ogrijeva u visini koju 
odlukom odredi predstavničko tijelo Šibensko-kninske 
županije.

Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva osiguravaju 
se iz proračuna Šibensko-kninske županije.

Sredstva za ovu namjenu u 2016.godini planiraju se 
u iznosu od  130.000,00  kuna

2. Jednokratne novčane pomoći.
Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik 

novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su 
se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz 
razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, 

te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne 
životne potrebe kao što su rođenje djeteta ili školovanje 
djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne 
nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, 
nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Sredstva za ovu namjenu planiraju se u iznosu od  
25.000,00 kuna

3. Sufi nanciranje dijela troškova prijevoza učenika 
srednjih škola .

Općina Biskupija će sufinancirati dio troškova 
prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine 
Biskupija na relaciji  naselja u općini Biskupija-Knin-
Šibenik.

Sredstva za ovu namjenu planiraju se u iznosu od 
35.000,00 kuna

4. Potpore za novorođeno dijete.
Općina Biskupija će, kao mjeru demografske 

obnove, obiteljima koja imaju prebivalište i boravište 
na području općine Biskupija isplatiti novčani iznos za 
svako novorođeno dijete, sukladno odredbama Odluke 
o naknadi za novorođenu djecu.

Sredstva za ovu namjenu planiraju se u iznosu od 
10.000,00 kuna.

III. ZAVRŠNI DIO

Članak 3.
Pravo u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima 

propisanim ovim Programom ima:
-hrvatski državljanin koji ima prebivalište na 

području Općine Biskupija,
-stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim 

boravkom na području Općine Biskupija.
Pomoć stimulacijskog karaktera, potpora za 

novorođeno dijete, osiguravati će se isključivo osobama 
koje su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i 
obaveznim boravkom na području Općine Biskupija.

Pojedinačna prava podliježu redovitom preispitivanju 
u pogledu postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koja 
su ostvarena.

Članak 4.
Provedbu ovog Programa osigurati će načelnik 

Općine Biskupija u suradnji s Općinskim vijećem, 
Centrom za socijalnu skrb Knin i Upravnim odjelom za 
zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.

Članak 5.
Sredstva namijenjena za osiguranje socijalnih 

potreba iz ovog Programa planirana su u Proračunu 
Općine Biskupija za 2016. godinu.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2016. 
godine.

KLASA:550-01/16-01/2
URBROJ: 2182/17-01-16-01
Biskupija, 07. ožujka 2016. 
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OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

 ____________________

6
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 
24. sjednici, od 07. ožujka  2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o 

radu načelnika Općine Biskupija 
za 2015. godinu.

1. Prihvaća se Izvještaj o radu načelnika Općine 
Biskupija za  2015. 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”.

KLASA: 008-02/ 16-01/2
URBROJ: 2182/17-01-16 -01
Biskupija, 07. ožujka 2016.

OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

 ____________________

7
Na temelju članka 32. Statuta Općine Biskupija 

(„Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije“, broj  
9/09, 4/11, 8/12 i 14/13), Općinsko vijeće Općine 
Biskupija, na 24. sjednici, od 07. ožujka 2016. godine, 
donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja proračuna, 

proračunskih i  izvanproračunskih korisnika 
za razdoblje  od 1. siječnja 2015. godine 

do 31. prosinca 2015. godine.

1 . Prihvaća se Izvještaj  proračuna,  proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 
2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

2. Izvještaj iz točke 1. ovog  Zaključka  prilaže se 
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio 

3. Ovaj Zaključak  objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:400-01/16-01/7
URBROJ:2182/17-01-16-01
Biskupija,  07. ožujka  2016. 

OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

 ____________________
                         
8
Na temelju članka 46. Statuta Općine Biskupija 

(„Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
9/09, 4/11 i 8/12), Općinsko vijeće  Općine Biskupija, 
na 24. sjednici, od 07. ožujka 2016. godine, donosi

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

Plana gospodarenja otpadom za 2015. 
godinu

1.  Prihvaća se Izvješće Općinskog  načelnika 
Općine Biskupija o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Biskupija za 2015. godinu, Klasa: 
351-02/16-01/2, URBROJ: 2182/17-02-16-01, od 29. 
veljače 2016. godine.

2. Izvješće  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“.

KLASA:351-01/16-01/3
URBROJ:2182/17-01-16-01
Biskupija,  07. ožujka  2016. 

OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikola Popratnjak, v.r.

OPĆINA BISKUPIJA

IZVJEŠĆE 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
OPĆINA BISKUPIJA  za 2015. godinu

               

  Veljača, 2016.

1.UVOD
Općina Biskupija  se nalazi  u  Šibensko–kninskoj 

županiji na prostoru Kosova polja. Općina ima površinu 
133,45 km2,što čini 4,4 % teritorije županije.
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Prema popisu  iz 2011.godine općina Biskupija ima 
1669 stanovnika što  određuje gustoću naseljenosti 
12,73 st/km2.U općini Biskupija postoji  8 naselja i to: 
Biskupija,Orlić, Markovac,Riđane,Zvjerinac, Uzdolje, 
Ramljane i Vrbnik. Na području općine, po popisu iz 
2011. godine ,  ima 759 domaćinstava.

Na području općine Biskupija  djeluje  Komunalno 
društvo Biskupija d.o.o. , koje  je u 100%- vlasništvu 
Općine. Odlagalište komunalnog otpada Mala Promina 
nalazi  se na području općine Biskupija, njim je 
upravljalo  Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, a sada  
upravlja Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin.

Plan gospodarenja otpadom općine Biskupija za 
razdoblje od  2014.-2020.g. je donesen i objavljen 
u   Službenom vjesniku Šibensko  kninske županije 
usvajanjem  Odluke o  donošenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Biskupija  za razdoblje od 2014.-2020. 
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 8/14) uz 
prethodnu suglasnost Šibensko-kninske županije.

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 jedinice 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«, br. 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 .  O B AV E Z E  J E D I N I C E  L O K A L N E 
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 BISKUPIJA

Prostornim Planom uređenja Općine Biskupija je 
određena Poslovna zona-Komunalna (K3).postupanje 
otpadom, površine 9,8 ha. U zoni planirana je sanacija 
odlagališta otpada Mala Promina, uređenje sanitarnog 
odlagališta kao privremenog i izgradnja Transfer stanice 
(pretovarne) na površini cca 12000m2 u funkciji Centra 
za gospodarenje otpadom Bikarac. Na ovoj lokaciji 
planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta.

Tijekom 2010. godine na području općine Biskupija  
i uz  pomoć  Fonda za zaštitu  okoliša izvršena je sanacija  
divljih odlagališta otpada sa ukupnim volumenom  
otpada od 3122 m3.Utvrđeno je  da  još postoje tri 
odlagališta s pretežno građevinskim  otpadomi  to  na 
lokacijama: Uzdolje (Rađe) 244 m3, Uzdolje (Mašići) 
700 m3 i Ramljane (Lazići) s 765 m3 koja je potrebno 
sanirati. Građevinski otpad se sastoji od krupnih  
betonskih  komada., mješavina betona, crijepa, opeke i 
keramike. Sanaciju građevinskog otpada nismo izvršili 
zbog toga jer nismo dobili potporu od Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 
BISKUPIJA

Plan gospodarenja otpadom Općine Biskupija 
za razdoblje 2014-2020 godine (Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije 8/14) je izrađen uz suglasnost 
Šibensko-kninske županije a u sebi sadrži slijedeće 
elemente:

- popis zakonskih okvira na osnovu kojih se donosi 
plan 

-osnovne podatke o Općini Biskupija
-analizu ocjene i stanja i potreba u gospodarenju 

otpadom Općine Biskupija 
-podatke o vrstama i količinama otpada 
-građevine i uređaje za gospodarenje otpadom 
-podatci o lokacijama  odbačenog otpada i njihovu 

uklanjanju
-mjerama potrebnim za ostvarivanje ciljeva smanjenja 

ili sprečavanja nastanka otpada 
-mjere gospodarenja otpadom 
-organizacijski aspekti izvori i visina sredstava za 

provedbu mjera 
-rokovi i nositelji izvršenja 

Ciljevi donošenja plana gospodarenja otpadom 
Općine Biskupija je uskladiti mjere i aktivnosti za 
plansko gospodarenje otpadom na području Općine 
Biskupija. 

 Mjere su nabavka kontejnera za komunalni otpad 
, kante za odvojeno sakupljanje otpada , postavljanje 
zelenih otoka, uspostava reciklažnog dvorišta, edukativna 
kampanja itd.
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Plan gospodarenja otpadom općine Biskupija  izrađen 
je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 
(NN94/13)

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

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA 
U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU 
O PĆ I N E  B I S K U P I J A ,  U K L J UČU J UĆ I 
OSTVARIVANJE CILJEVA

Na području Općine Biskupija miješani komunalni 
otpad sakuplja tvrtka Komunalno društvo Biskupija 
d.o.o. Skupljeni papir se dostavlja u Čistoću i zelenilo 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH 
OTPADOM,

d.o.o. Knin, a za ostale izdvojene vrste otpada nije 
osigurano preuzimanje od ovlaštenih tvrtki iz razloga 
malih količina.

Općina Biskupija će koristiti zajedničko  reciklažno 
dvorište sukladno ugovoru sa Gradom Kninom.

Na području Općine uspostavljen je sustav 
gospodarenja otpadom odvojenog sakupljanja otpadom 
( postavljeno je pet zelenih otoka).  

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA 
P R O I Z V E D E N O G  O T PA D A ,  O D V O J E N O 
S A K U P L J E N O G  O T PA D A ,  O D L A G A N J U 
KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA 
TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU 
OPĆINE BISKUPIJA

Na području Općine Biskupija postavljeno je 170 
kontejnera zapremine 1100l za miješani komunalni otpad 
za prikupljanje proizvedenog otpada dok je za odvojeno 
prikupljane otpada postavljeno pet zelenih otoka.

 

Tvrtka ili 
naziv 

Područje sa kojeg je 
otpad skupljen 
(općina/grad) 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv 
otpada 

Ukupno sakupljeno 
(preuzeto u tekućoj 
godini) 
tona 

Komunalno 
društvo 
Biskupija 
d.o.o. 

 Općina Biskupija 1669 200301 Miješani 
komunalni 
otpad 

280 

Naziv odlagališta Opis* Status korištenja** Status aktivacije*** 
Mala Promina Odlagalište postoji cca 40. 

godina, ishodovana je 
dokumentacija za sanaciju 

aktivno U pripremi 

    

Tvrtka koja 
gospodari 
odlagalištem 

Općina/grad iz kojeg 
se odlaže otpad  

Naziv 
odlagališta 

Ukupna količina 
odloženog 
otpada 
(tona) 

Količina 
biorazgradive 
komponente 
(tona) 

Čistoća i zelenilo 
d.o.o., Knin 

Grad Knin Mala Promina  6000 tona  
Općina Biskupija 
Općina Kijevo 
 
 
 
 
 

*U nekoliko rečenica opisati odlagalište
**Aktivno ili zatvoreno
***Sanirano uz daljnje korištenje, U pripremi, Sanirano.
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Redni 
broj 

Naziv divljeg odlagališta Procijenjena količina 
otpada u m3  

Najzastupljenija 
vrste odbačenog 
otpada 

Divlje 
odlagalište 
uklonjeno 

DA/NE 
1. Čenići 223 Građevinski otpad NE 
2. Uzdolje 1614 Građevinski otpad NE 
3. Lazići 710 Građevinski otpad NE 
4 Vrbnik 100 Građevinski otpad NE 

 
Naziv uklonjenog 
divljeg odlagališta 

Troškovi uklanjanja 
otpada u kunama 

Financiranje iz 
proračuna JLS 

Financiranje iz 
sredstava 
FZOEU 

Drugi način 
financiranja 

     
     
     

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE 
CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA 
N A S TA N K A O T PA D A ,  U K L J UČU J UĆ I 
IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 
AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,

U 2015.godini nisu provođene mjere za ostvarivanje 
ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada.

10.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA,

U 2015.godini nisu provođene opće mjere za 
gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim 
kategorijama 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,

 

Redni 
broj 

Predviđeno PGO za 2015. g Izvršeno 
DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Edukacija NE 
2. Zeleni otoci NE 
3. Posude za bio otpad NE 
4. Reciklažno dvorište  djelomično 
5. Pretovarna stanica djelomično 

Općina Biskupija je do sada nabavila 15 spremnika 
za odvojeno sakupljanje plastike papira i stakla .također 
vršene su pripreme za  osiguravanje prikupljanja metala 
i tekstila 

Formirano je 5 zelenih otoka na području općine .
Općina je nabavila uz pomoć FZOIEU 400 kanti 

od 120l koji će omogućiti odvojeno sakupljanje i bio 
otpada 

12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU 
ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 
OTPADOM,

U 2015.godini nisu provođeni projekti vezano za 
provedbu Plana gospodarenja otpadom.

13. ROKOVI I NOSITELJI PLANA

14. ZAKLJUČAK

Općina Biskupija u 2015.godini nije provela u 
cijelosti aktivnosti koje je trebala provesti sukladno 
Planu gospodarenja otpadom iz razloga nedostatka 
fi nancijskih sredstava, te će se u narednom periodu 
angažirati kako bi se dovršile planirane aktivnosti.

Klasa:351-01/16-01/2
Urbroj:2182/17-02-16-01
Biskupija, 29. veljače 2016.

OPĆINA BISKUPIJA

OPĆINSKI NAČELNIK
Ognjen Vukmirović, v.r.

 ____________________
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V.
OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKO VIJEĆE
2.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o fi nanciranju 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 21. sjednici, od 15. ožujka 2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za fi nanciranje političkih stranaka u 2016. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje fi nanciranje političkih stranaka koje imaju naj-

manje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), koja se osiguravaju 
u Proračunu Općine Pirovac za 2016. godinu.

Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje fi nanciranje političkih stranaka u Općinskom vijeću osigurana su u Proračunu 

Općine Pirovac za 2016. 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 fi nanciranja
  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 

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: 006-01/16-01/01
URBROJ: 2182/11-01-16-1 
Pirovac, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

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

 ____________________
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Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu 

u cestovnom prometu («Narodne novine», broj 82/13.) 
i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), Općinsko 
vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, od 15. ožujka 
2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama 

Odluke o autotaksi prijevozu

Članak 1.
 U Odluci o autotaksi prijevozu («Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), u članku 3. 
stavku 2. riječi: «može izdati najviše jedna dozvola» 
zamjenjuju se riječima: «mogu izdati najviše dvije 
dozvole».

Članak 2.
 U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
 «Dozvola se izdaje na vrijeme od tri godine, uz 

plaćanje godišnje naknade  u iznosu od 1.500,00 kuna 
po izdanoj dozvoli, koja se uplaćuje u korist računa 
proračuna Općine Pirovac. Godišnja naknada za naredne 
godine važenja dozvole uplaćuje se najkasnije do isteka 
prethodne godine važenja dozvole.».

  
Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 «Iznimno, ukoliko nema dovoljno zainteresiranih 

pravnih ili fi zičkih osoba sa sjedištem/prebivalištem 
na području Općine Pirovac za obavljanje autotaksi 
prijevoza, najviše dvije dozvole se mogu izdati pravnim 
ili fi zičkim osobama koje nemaju sjedište/prebivalište na 
području Općine Pirovac, uz ispunjavanje uvjeta iz stav-
ka 1. ovoga članka i ograničenje da se jednom autotaksi 
prijevozniku može izdati najviše jedna dozvola.».

Članak 4.
U članku 7. stavku 2. podstavku 7. iza riječi: «doz-

vole» dodaju se riječi: «za tekuću godinu važenja 
dozvole».

Članak 5.
U članku 9. stavku 4. iza podstavka 1. dodaje se 

novi podstavak 2. koji glasi: « – autotaksi prijevoznik 
nije podmirio godišnje naknade za izdavanje dozvole». 
Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

Članak 6.
 U članku 10. stavku 1. iza podstavka 5. briše se 

točka, stavlja zarez i dodaje podstavak 6. koji glasi: 
« – ako autotaksi prijevoznik nije podmirio godišnju 
naknadu za prethodnu godinu važenja dozvole». 

Članak 7.
 U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:
«Cjenik iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:
– startnu cijenu,
– cijenu dnevne vožnje za svaki započeti kilo-

metar, 
– cijenu stajanja (čekanja) za svaki započeti sat,
– cijenu za vožnju noću.».

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

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

KLASA: 340-05/16-01/01
URBROJ: 2182/11-01-16-1
Pirovac, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

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

 ____________________

 4
Na temelju članka 32. stavka 1. alineje 7. Statuta 

Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, 
na 21. sjednici, od 15. ožujka 2016. godine, donosi

    
ODLUKU

o nabavi službenog vozila 
za potrebe Općine Pirovac

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se nabava 1 (jednog) 

službenog vozila za potrebe Općine Pirovac, do iznosa 
od 200.000,00 kuna, uključujući porez na dodanu vri-
jednost.

 
Članak 2.

Financijska sredstva za nabavu službenog vozila 
predviđena su Proračunom Općine Pirovac za 2016. 
godinu.

Članak 3. 
Ovlašćuje se općinski načelnik za provedbu postupka 

nabave službenog vozila.           

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave 

u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2182/11-01-16-1
Pirovac, 15. ožujka 2016.

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 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

 
ODLUKU

o uključivanju u inicijativu pokretanja 
lokalne akcijske grupe u ribarstvu na 
području Šibensko-kninske županije

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Pirovac suglasna je sudjelo-

vati u formiranju i djelovanju lokalne akcijske grupe 
u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR) na području 
Šibensko-kninske županije, kao jedan od suosnivača, 
a koja se osniva radi održivog razvoja ribarstvenog 
područja obuhvaćenog LAGUR-om.

Članak 2.
 Za predstavnika Općine Pirovac u predmetnoj loka-

lnoj akcijskog grupi imenuje se zamjenik općinskog 
načelnika, koji će obavljati dužnost člana Skupštine 
LAGUR-a od dana prihvaćanja članstva od strane 
LAGUR-a.

U slučaju spriječenosti zamjenika općinskog 
načelnika, Općinu Pirovac predstavljat će pročelnik 
JUO-a. 

Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Pirovac ovime ovlašćuje 

predstavnike navedene u članku 2. ove Odluke, na 
donošenje odluka u ime Općine Pirovac, kao člana 
skupštine LAGUR-a.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave 

u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 025-07/16-01/01
URBROJ: 2182/11-01-16-1
Pirovac, 15. ožujka 2016.
                                             

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.) 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 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi 

PROGRAM 
gradnje komunalnih vodnih građevina 

Općine Pirovac za 2016. 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 2016. 
godini, te iskaz fi nancijskih sredstava potrebnih za ost-
varivanje 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 ak-
tivnosti, realizirat će se kako slijedi:

Iznosi u kunama

1. produžetak vodovodne mreže Šibenske ulice  
  20.000,00,

2. produžetak vodovodne mreže ulice Slakovac               
  25.000,00,

3. produžetak vodovodne mreže Jadranske ulice              
  15.000,00,

4. produžetak vodovodne mreže odvojka
 ulice Put sv. Ante (predio Torine)   103.000,00,

5. produžetak vodovodne mreže Dubrovačke ulice              
  147.000,00,

6. izgradnja vodovodne mreže ulice Uvala Vrilo              
  115.000,00,

7. izvanredne intervencije na postojećoj
 vodovodnoj mreži               25.000,00,

8. rekonstrukcija vodovodne mreže ulice
 Urem Kapetana  200.000,00.

Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa 

se temelje na sredstvima naknade za razvoj javne vo-
doopskrbe i javne odvodnje, koja su ostvarena tijekom 
proteklog razdoblja i koja se planiraju ostvariti tijekom 
2016. godine od obveznika plaćanja iste naknade na 
području Općine Pirovac, u iznosu od 650.000,00 
kuna. 
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III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4. 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave 

u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA: 325-01/16-01/03
URBROJ: 2182/11-01-16-1
Pirovac, 15. ožujka 2016.  
 

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 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i 

Plana civilne zaštite Općine Pirovac

1. Prihvaća se Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 
zaštite Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Planovi), 
izrađeni po ovlaštenom izrađivaču „Alfa atest“ d.o.o. 
Split, a po prethodno prihvaćenoj Procjeni ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
za Općinu Pirovac.

2. Elaborati Planova se prilažu ovom Zaključku i 
čine njegov sastavni dio, ali nisu predmetom objave u 
službenom glasilu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije».                          

KLASA: 810-01/15-01/01
URBROJ: 2182/11-01-16-8
Pirovac, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

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

 ____________________

8
Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog 

načelnika za razdoblje
od 1. 07. – 31. 12. 2015. godine

 1. Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika 
za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2015. godine. 

2. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov 
sastavni dio, ali nije predmetom objave u službenom 
glasilu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije».                          

KLASA: 022-05/16-01/01
URBROJ: 2182/11-01-16-2
Pirovac, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

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

 ____________________

9
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju 

sredstava proračunske zalihe
za razdoblje od 1. 07. – 31. 12. 2015. godine

 1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o 
korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna 
Općine Pirovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. 07. 
– 31. 12. 2015. godine.

2. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov 
sastavni dio, ali nije predmetom objave u službenom 
glasilu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije».                          

KLASA: 402-10/15-01/06
URBROJ: 2182/11-01-16-2
Pirovac, 15. ožujka 2016.

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 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne

 infrastrukture Općine Pirovac 
za 2015. godinu

 1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastruk-
ture Općine Pirovac za 2015. godinu. 

 2. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov 
sastavni dio, ali nije predmetom objave u službenom 
glasilu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije».                          

KLASA: 363-05/16-01/03
URBROJ: 2182/11-01-16-2
Pirovac, 15. ožujka 2016.

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 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Općine Pirovac 

za 2015. godinu

1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komu-
nalne infrastrukture Općine Pirovac za 2015. godinu. 

2. Izvješće se prilaže ovom Zaključku i čini njegov 
sastavni dio, ali nije predmetom objave u službenom 
glasilu.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije».                          

 
KLASA: 363-05/16-01/04
URBROJ: 2182/11-01-16-2
Pirovac, 15. ožujka 2016.

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 21. sjednici, 
od 15. ožujka 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom 
Općine Pirovac za 2015. godinu

1. Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o proved-
bi Plana gospodarenja otpadom Općine Pirovac za 2015. 
godinu, koje čini sastavni dio ovoga Zaključka. 

 
 2. Ovaj Zaključak i Izvješće o provedbi Plana gos-

podarenja otpadom objavit će se u «Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije».                          

KLASA: 363-05/16-01/05
URBROJ: 2182/11-01-16-2
Pirovac, 15. ožujka 2016.

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 2015. godinu

 

veljača, 2016.

SADRŽAJ

1. Uvod                           3
2. Obveze jedinice lokalne samouprave  4
3. Dokumenti prostornog uređenja  Općine Pirovac 5
4. Plan gospodarenja otpadom Općine Pirovac  7
5. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području  Općine Pirovac, uključujući ostvarivanje 

ciljeva          9
6. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog 

i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva na području Općine Pirovac              10
7. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za  gospodarenje otpadom te status sanacije 

neusklađenih odlagališta i lokacija   onečišćenih otpadom               11
8. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju 11
9. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja  nastanka otpada, uključujući izobrazno-

informativne aktivnosti i   akcije prikupljanja otpada                               11
10. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom  i posebnim kategorijama otpada                 12
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
12. Popis projekata važnih za provedbu odredbi plana, organizacijski aspekti, izvori i visina fi nancijskih sred-

stava za provedbu mjera  gospodarenja otpadom                                        13
13. Rokovi i nositelji izvršenja plana                13
14. Zaključak                                       14

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 
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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 presla-
givanjem 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.

Člankom 20. stavkom 1. 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 
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 stanica (sabirni centar) je kompleks u kojem se može privremeno skladištiti, selekcionirati i recik-
lirati 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 stanica se određuje 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 
je površine 2,55 ha.

 
U zoni namijenjenoj za pretovarnu stanicu 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) 
 
       – površina za smještaj pretovarne stanice 
 

 

 
 

OT 
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4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PIROVAC

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,
- fi nanciranje 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 defi nirane mjere izbjegavanja nastanka i smanjenja štetnosti otpada i mjere odvojenog skupljanja ko-
munalnog 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 otpa-
dom 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) samou-
prave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
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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 
sufi nanciranje nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje otpada te sufi nanciranje 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:

- HDPE kontejner 1.100 L    1 kom,
- pocinčani kontejner 1.100 L    19 kom,
- HDPE kanta 120 L   1.880 kom,
- HDPE kanta 240 L  40 kom.

 Nabavljeno je i novo specijalno vozilo za prikupljanje otpada Iveco ML180E30/P. Isto tako, tijekom 2015. 
godine nabavljeno je novo manje specijalno vozilo za prikupljanje otpada Piaggio, kojim će se obavljati usluga 
prikupljanja otpada u nepristupačnim dijelovima naselja.

 Nadalje, tijekom 2015. godine nabavljana je dodatna komunalna oprema za provođenje mjera odvojenog 
prikupljanja otpada, kako slijedi:

– komposter 310 L   300 kom,
– HDPE kontejner 1.100 L za papir - plave boje  20 kom,
– HDPE kontejner 1.100 L za PET - žute boje  20 kom,
– HDPE kontejner 1.100 L za staklo - zelene boje  20 kom.
 
Glede izgradnje reciklažnog dvorišta, na području Općine Pirovac planira se izgradnja pretovarne stanice na 

lokaciji Veprštak, u okviru realizacije II. faze Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Bikarac“. Lokacija 
predmetne Pretovarne stanice Pirovac je određena prostorno-planskom dokumentacijom Šibensko-kninske županije 
odnosno Prostornim planom uređenja Općine Pirovac. Općina Pirovac, kao nositelj investicijskog projekta, trenutno 
provodi postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja – izvođača radova izgradnje pristupnog puta do Pretovarne 
stanice Pirovac. Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.300.000,00 kn.

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 20 kontejnera od 1.100 L koji su 
raspoređeni na odgovarajuće lokacije na području Općine Pirovac.

 

Tvrtka ili naziv 
Područje sa kojeg 
je otpad skupljen 

(općina/grad) 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključni 
broj 

otpada 

Naziv 
otpada 

Ukupno sakupljeno 
(preuzeto u tekućoj 

godini) tona 

„Vrilo“ d.o.o. 
Pirovac Općina Pirovac 1.930 20 03 01 

miješani 
komunalni 

otpad 
1.200,00 

- „Jolly JBS“  
d.o.o. Šibenik 
- „Unijapapir“ 
d.o.o. Zagreb 

Općina Pirovac 1.930 
20 01 01 papir 6,74 

20 01 39 plastika 1,22 
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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 fi nanciranog 
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 topografi je, te prekrivanjem otpada završnim pokrovnim slojem odnosno odlagalište je prekriveno biljnim 
vrstama karakterističnim za predmetno područje.

Tijekom 2015. godine, a u svezi obveze provođenja monitoringa saniranog odlagališta provedena su sljedeća 
mjerenja:

- dana 21. 04. 2015. godine i dana 09. 11. 2015. godine izvršene su analize koncentracije odlagališnog plina - 
„ANT - Laboratorij za analitiku i toksikologiju“ d.o.o. Zagreb,

- dana 23. 09. 2015. godine i dana 12. 11. 2015. 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 2015. godine nisu evidentirana divlja odlagališta. 
 
9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 

OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA 
OTPADA

Dana 25. rujna 2015. godine općinsko komunalno poduzeće organiziralo je javno edukativno predavanje glede 
načina korištenja kompostera i zbrinjavanja biorazgradivog komunalnog otpada.

Zaposlenici odnosnog poduzeća prošli su odgovarajuću edukaciju s ciljem učinkovitijeg gospodarenja 
otpadom.  

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 fi nancijska sredstva su evidentirana u okviru točke 12. ovoga Izvješća - Popis projekata važnih za 
provedbu odredbi plana, organizacijski aspekti, izvori i visina fi nancijskih 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 tijekom 2015. godine nabavljana je dodatna 
komunalna oprema za provođenje mjera odvojenog prikupljanja otpada, kako slijedi:

– komposter 310 L  300 kom,
– HDPE kontejner 1.100 L za papir - plave boje  20 kom,
– HDPE kontejner 1.100 L za PET - žute boje  20 kom,
– HDPE kontejner 1.100 L za staklo - zelene boje  20 kom.
 Komposteri su dani na korištenje fi zičkim i pravnim osobama, dok su kontejneri za odvojeno prikupljanje 

otpada (papir, PET i staklo) koncem godine raspoređeni na odgovarajuće lokacije na području Općine Pirovac. 
Tijekom 2015. godine na području Općine Pirovac odvojeno se prikupljao papir i plastika, dok se s druge strane, 

biorazgradivi otpad odlaže u kompostere.
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.
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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 

Utrošena financijska 
sredstva 

Izvor financijskih 
sredstava 

1. 

nabava komunalne 
opreme – 
komposteri i 
kontejneri 

287.400,00 kuna 

- trg. društvo „Vrilo“ d.o.o. 
- Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost 
(91.968,00 kuna) 

2. nabava specijalnog 
komunalnog vozila 247.625,00 kuna - trg. društvo „Vrilo“ d.o.o. 

13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni 
broj Predviđeno PGO za 2015. g. Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 
1. Uvođenje jedinstvene tarife za područje  

Općine usklađene sa županijskim sustavnom 
gospodarenja otpadom 

djelomično 

14. ZAKLJUČAK
U cilju ispunjenja zakonskih obveza propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom planirana je 

nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, daljnje unapređenje odvojenog prikupljanja otpada, kontinuirana edukacija 
stanovnika te kontinuirani nadzor terena radi sprječavanja nastajanja eventualnih divljih odlagališta.

Za značajnije smanjenje količina otpada trebat će dulje vremensko razdoblje 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.

Sukladno trenutnim predviđanjima tijekom 2016. godine trebao bi biti realiziran projekt izgradnje Pretovarne 
stanice Pirovac, kojom bi se dodatno unaprijedio i uspostavio učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom na području 
Općine Pirovac.

KLASA: 363-05/16-01/05
URBROJ: 2182/11-03-16-1
Pirovac, 24. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC

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

 ____________________
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VI.
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

23
Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga 

prostora („Narodne novine“ br.125/11, 64/15) te članka 
30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 9/10, 
5/11, 3/13 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Promina, na 
15. sjednici, od 15. ožujka 2016. godine, donosi

O D  L U K U
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

u vlasništvu Općine Promina

I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se: zasnivanje i prestanak 

zakupa poslovnog prostora, međusobna  prava i obveze 
zakupodavca i zakupnika, kupoprodaja poslovnoga 
prostora u vlasništvu Općine Promina (u daljnjem tekstu 
Općina), zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
odnosno na kojima Općina ima pravo raspolaganja i 
korištenja.  

Članak 2.
Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatraju 

se poslovna zgrada i poslovna prostorija. 

II.  ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 3.
Poslovni prostori u vlasništvu Općine, kao i poslovni 

prostori kojima Općina raspolaže, daju se u zakup putem 
javnog natječaja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor 
o zakupu poslovnog prostora se sklapa bez javnog 
natječaja u slučaju kada ga sklapaju međusobno Općina i 
Republika Hrvatska i Općina, odnosno jedinica područne 
(regionalne) samouprave, pravna osoba u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravna 
osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine 
ili jedinica područne (regionalne) samouprave ako je 
to u cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka 
njezinih građana.

Općina će, iznimno od odredbe stavka 1. ovog 
članka, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu 
na određeno vrijeme, ne dulje od 5 godina, sadašnjem 
zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava 
obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije 
isteka roka na koji je ugovor sklopljen, osim ako joj je 
taj prostor potreban za obavljanje njene djelatnosti.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 
3. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni odnos će pr-
estati istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina 
će, nakon stupanja u posjed raspisati javni natječaj za 
poslovni prostor sa početnim iznosom najamnine koji 
ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen 
sadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovog članka, ako će se 

u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti. 
Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s 

ovom odlukom.

Članak 4.
Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o 

zakupu.
Ugovor o zakupu Općina ne može sklopiti sa fi zičkom 

ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu 
obvezu prema Općini kao i obveze koje proizlaze iz 
korištenja poslovnog prostora (voda, struja,…) osim ako 
istoj nije odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 
pod uvjetom da se fi zička ili pravna osoba pridržava 
rokova plaćanja.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sas-
tavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) od 
javnog bilježnika.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen 
protivno odredbama stavka 2. i 3. ovog članka ništavan 
je.

Ugovor o zakupu u ime Općine potpisuje Općinski 
načelnik ili osoba koju Načelnik ovlasti.

 
Članak 5.

Ugovor o zakupu treba sadržavati:
1. naznaku ugovornih strana
2. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora
3. podatke o poslovnom prostoru 
4. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom pros-

toru
5. visinu ugovorene mjesečne zakupnine  
6. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prosto-

rija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi, te režijskih 
troškova (voda, struja i sl.), koji se plaćaju po rokovima 
dospijeća istih

7. rok predaje poslovnog prostora zakupniku
8. vrijeme na koje se ugovor sklapa
9. odredbu da se zakupnina plaća unaprijed, najkas-

nije do desetog (10) u mjesecu
10. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na 

pristanak na povećanje ili smanjenje zakupnine koja 
može uslijediti u tijeku trajanja zakupa prema odluci 
Općinskog načelnika u kojem  slučaju će se sklopiti 
aneks ugovora o zakupu 

11. odredbe o prestanku ugovora o zakupu, posebno 
otkazu i otkaznim rokovima

12. odredbu da zakupnik uzima prostor u viđenom 
stanju

13. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinake u 
poslovnom prostoru bez prethodne pisane suglasnosti 
zakupodavca

14. odredbu da je zakupnik dužan urediti poslovni 
prostor i privesti ga ugovorenoj namjeni o vlastitom 
trošku bez prava ili sa pravom na povrat uloženih sred-
stava 

15. odredbu da zakupnik nema pravo poslovni prostor 
ili dio poslovnog prostora dati u podzakup 

16. odredbu da je zakupnik – fi zička osoba u roku 
od 30 dana od dana registracije obrta, pravne osobe ili 
sl. u obvezi dostaviti zakupodavcu podatke o punom 
nazivu, sjedištu, ovlaštenoj osobi, broju žiro računa i 
OIB-a, temeljem kojih podataka će se aneksom ugovora 
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o zakupu izmijeniti naziv zakupnika
17. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna 

isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu
18. druge odredbe ako su u javnom natječaju nave-

dene.

Članak 6.
Početna visina zakupnine za javni natječaj za zakup  

i za produženje ugovora o zakupu sa sadašnjim zakup-
nikom utvrđuje se prema djelatnosti koja se u poslovnom 
prostoru obavlja, te prema površini poslovnog prostora 
koji se daje u zakup.

Rješenje o utvrđivanju početnih cijena zakupnine 
za poslovne prostore u vlasništvu Općine koji se daju u 
zakup putem javnog natječaja donosi Općinski načelnik 
u skladu s ovom Odlukom.

 
Članak 7.

Namjenu poslovnog prostora radi obavljanja 
određene djelatnosti utvrđuje Općinski načelnik, ili se 
ista prepušta odluci zakupca po okončanju postupka 
javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a uz 
pisanu suglasnost Općine.

Iznimno, Općinsko vijeće može propisati da se poje-
dini poslovni prostor može koristiti za obavljanje samo 
određenih djelatnosti. 

Članak 8.
Zakupnik može poslovni prostor koristiti samo za 

obavljanje ugovorene djelatnosti.
Ako zakupnik koristi poslovni prostor iz članka 7. 

stavak 3. ove Odluke za obavljanje djelatnosti koja nije 
ugovorena, ugovor o zakupu se jednostrano raskida, 
a Općina će raspisati novi javni natječaj za davanje u 
zakup poslovnog prostora na kojem raniji zakupnik nema 
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Iznimno, na pisani zahtjev zakupnika, Općinski 
načelnik može, osim za poslovni prostor iz članka 7. 
stavak 3. ove Odluke, odobriti promjenu ili proširenje 
djelatnosti pod uvjetom da:

- zakupnik podmiri sva dugovanja prema Općini 
uključujući  zakupninu i ostale troškove korištenja 
prostora (voda, struja…),

- zakupnik prihvati povećanu cijenu zakupnine uko-
liko nova djelatnost spada u viši razred plaćanja.  

U slučaju izmjene ili dopune namjene poslovnog 
prostora zakupnik sam snosi troškove uređenja prostora 
potrebne za obavljanje nove djelatnosti u prostoru, te 
nema pravo na smanjenje zakupnine za vrijeme radova 
na preuređenju prostora.

Članak 9.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio 

poslovnog prostora dati u podzakup, osim ako nije 
drugačije ugovoreno.

 Na ugovor o podzakupu poslovnog prostora na 
odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke 
koje se odnose na zakup poslovnog prostora.

 Zakupnik iz članka 17. stavak 2. ove Odluke, koji 
je zasnovao zakup na temelju uvjeta iz te odredbe, ne 
može dati poslovni prostor u podzakup. 

Članak 10.
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati 

Općini poslovni prostor u zatečenom stanju ako nije 
drugačije ugovoreno.

U slučaju iz prethodnog stavka zakupnik ima pravo 
odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor ako 
se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to ula-
ganje nije Općina nije priznala kroz smanjenje visine 
zakupnine.

III.   JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

Članak 11.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poslovnog prostora donosi Općinski načelnik u skladu 
s ovom Odlukom.

Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se djelatnost 
koja se u poslovnom prostoru može obavljati, visina 
početnog iznosa mjesečne zakupnine po m2, dužina 
trajanja zakupa, kao i posebni uvjeti natječaja. 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Općinski 
načelnik donosi na prijedlog Povjerenstva za zakup i 
prodaju nekretnina (u nastavku: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana koje imenuje 
Općinski načelnik. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 12.
Na temelju odluke Općinskog načelnika oglas o 

raspisivanju natječaja za zakup objavljuje se u dnevnom 
tisku i na službenim web stranicama Općine.

 
Članak 13.

Javni natječaj mora obvezno sadržavati:

1. adresu i površinu poslovnog prostora
2. djelatnost koja će se u prostoru obavljati
3. početni iznos zakupnine mjesečno po m2
4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u 

zakup
5. rok za podnošenje pisanih ponuda
6. iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki učesnik 

natječaja
7. vrijeme kada se može  pregledati poslovni pros-

tor
8. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda
9. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati 

natjecatelj koji po bilo kojem osnovu ima dugovanja 
prema Općini  

10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja dužan 
najkasnije do otvaranja ponuda    

Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za 
fi zičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, 
a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog 
zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno 
prisustvovati istom

11. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan na-
jkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka 
Općinskog načelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti 
poslovni prostor, ili u protivnom gubi pravo na povrat 
jamčevine
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12. odredbu da zakupnik uzima prostor u viđenom 
stanju te, ukoliko izabrani ponuđač nije iskoristio pravo 
da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije 
bio informiran o tome tko koristi prostor, u slučaju  
odustanka gubi pravo na povrat jamčevine 

13. odredbu o eventualnom pravu prvenstva na skla-
panje ugovora o zakupu

14. odredbu o načinu osiguranja plaćanja ugovorene 
zakupnine (zadužnica, garantni polog ili slično)

15. odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude 
neće razmatrati

16. odredbu o načinu i roku dostave zaključka o oda-
biru najpovoljnijeg ponuditelja svim natjecateljima

17. odredbu da je budući zakupnik dužan plaćati 
mjesečnu zakupninu unaprijed, najkasnije do 10-og dana 
u mjesecu  za tekući mjesec

18. odredbu o prihvaćanju povećanja ili smanjenja 
zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa 
prema odluci Općinskog načelnika 

19. odredbu o drugim posebnim uvjetima natječaja 
prema odluci Općinskog načelnika.

Članak 14.
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora 

sadržavati:
- ime i prezime fi zičke osobe odnosno pun naziv 

pravne osobe, OIB i  točnu adresu 
- adresu i površinu poslovnog prostora za koji se 

podnosi ponuda 
- prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju, 

ili ukoliko ista nije određena, opis djelatnosti koju će 
natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na kojem 

će mu se, ukoliko ne bude izabran, vratiti jamčevina
- preslik osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti 

obavljanja djelatnosti, ukoliko je natjecatelj fi zička 
osoba

- preslik akta o upisu pravne osobe u službeni 
registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji

- BON 2 za pravne osobe                                               
- Potvrdu Općine da nema dospjele nepodmirene 

obveze prema općinskom proračunu i dokaz o plaćenim 
ostalim troškovima koji proizlaze iz korištenja prostora 
( voda, struja,…)

Članak 15.
Postupak otvaranja prispjelih ponuda provodi Pov-

jerenstvo za zakup i prodaju nekretnina.
Otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati 

natjecatelji koji su podnijeli pisane ponude ili njihovi 
punomoćnici.

Prije početka otvaranja prispjelih ponuda, predsjed-
nik Povjerenstva upoznaje prisutne o uvjetima i postupku  
provedbe natječaja, te eventualnim izmjenama vezanim 
za podatke o poslovnim prostorima. Nakon toga provjer-
avaju se ponude da li su upućene u propisanom roku  i 
na odgovarajući način.

Kod otvaranja ponuda potrebno je za svaku pojedinu 
ponudu utvrditi da li je potpuna, jasna i dana od osobe 
koja može sudjelovati u natječaju.

Svi podaci o ponudama unose se u zapisnik. U 
zapisnik se obavezno unose podaci o poslovnim 
prostorima koji su predmet natječaja, početnoj visini 
zakupnine, podnesenim ponudama i ponuditeljima, te 
ponuđenoj visini zakupnine.

Prisutni natjecatelji imaju pravo uvida u prispjele 
ponude, te pravo prigovora na rad Povjerenstva.

Eventualni prigovori se mogu uputiti Povjerenstvu 
u pisanom obliku u roku od 3 dana nakon otvaranja 
ponuda. O prigovorima rješava Općinski načelnik.

Članak 16.
Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje, temeljem 

zakonskih propisa ili odredaba javnog natječaja, imaju 
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu 
poslovnog prostora, u postupku otvaranja ponuda mora 
im se omogućiti da na zapisnik izjave da žele koristiti 
svoje pravo uz prihvat najpovoljnije ponude.

U slučaju da se osobe iz prethodnog stavka ne mogu 
ili ne žele odmah izjasniti o korištenju svog prava, ili da 
neki od natjecatelja s pravom prvenstva nije nazočan, 
bit će im pismenim putem omogućeno da se izjasne o 
korištenju svog prava u roku od 3 dana, računajući od 
dana dostavljanja pismene obavijesti.

Članak 17.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj koji, 

osim ispunjavanja uvjeta iz natječaja, ponudi najviši 
iznos zakupnine.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu 
poslovnoga prostora, ako u uvjetima natječaja za pred-
metni poslovni prostor prednost nema sadašnji zakupnik 
ili korisnik, imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz  Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji, ako sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz javnog 
natječaja i ove Odluke, ako prihvate najviši ponuđeni 
iznos zakupnine. 

 Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, vratit 
će se jamčevina u roku od 30 dana nakon što Općinski 
načelnik donese odluku o najpovoljnijoj ponudi.

Natjecateljima čija je ponuda prihvaćena jamčevina 
će se uračunati u zakupninu.

 
Članak 18.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi 
Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana 
od dana dostave obavijesti o izboru, bez opravdanog 
razloga, ne potpiše ugovor o zakupu, smatrat će se da 
je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te gubi pravo 
na povrat jamčevine.

U slučaju iz prethodnog stavka ugovor o zakupu sk-
lopit će se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

Članak 19.
Općina je dužna predati poslovni prostor zakupniku 

u roku utvrđenom ugovorom.
Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju 

Općina predaje zakupniku poslovni prostor smatra se 
da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za 
obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne 
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strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o 
stanju poslovnog prostora i eventualni primjereni rok u 
kojem se određeni radovi u poslovnom prostoru mogu 
izvesti.

 
IV   ODRŽAVANJE  POSLOVNIH   PROSTORA

Članak 20.
Zakupnik je dužan poslovni prostor održavati i ko-

ristiti ga pažnjom dobrog gospodarstvenika obavljajući 
u istom ugovorenu djelatnost.

Članak 21.
Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti Općine 

mijenjati ugovorenu namjenu niti pristupiti uređenju 
poslovnog prostora.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općina ima pravo 
na naknadu štete.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke 
oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio 
ili su prouzročile osobe koje se koriste poslovnim pros-
torom zakupnika.

Zakupnik je dužan omogućiti Općini nesmetanu 
kontrolu korištenja poslovnog prostora, te pružiti na 
uvid svu potrebnu dokumentaciju. 

Članak 22.
Za vrijeme trajanja zakupa Općina ima pravo vršiti 

radove u svrhu održavanja poslovnog prostora, a 
posebno radove na javnim površinama, rekonstrukciji 
pročelja zgrade, krovišta, kao i eventualnoj nadogradnji 
zgrade i druge slične radove 

Općina je dužna, najkasnije dva mjeseca prije početka 
radova pisano obavijestiti zakupnika o vrsti, početku i 
opsegu radova, te predviđenom trajanju radova.

Zakupnik je dužan omogućiti Općini nesmetano 
obavljanje radova u prostoru, odnosno u slučaju većih ra-
dova na rekonstrukciji zgrade, predmetni prostor predati 
Općini slobodan od osoba i stvari u roku od dva mjeseca 
od dana dostave obavijesti o početku radova.

Zakupnik ima pravo u roku od mjesec dana od dana 
primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka raskinuti 
ugovor o zakupu  i u istom roku o tome pisano obavijes-
titi zakupodavca.

U slučaju  iz prethodnog stavka zakupnik je dužan, u 
daljnjem roku od 15 dana od poslane obavijesti, prostor 
predati u posjed Općini, bez prava na na naknadu štete 
zbog izmakle dobiti.

Članak 23.
Za vrijeme trajanja radova u prostoru iz članka 22. 

stavak 1. ovog Ugovora, koji padaju na teret Općine, a 
zbog kojih  zakupnik nije mogao koristiti poslovni pros-
tor ili  je istog samo djelomično koristio, zakupnik nema 
pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti.

Iznimno, zakupnik ima pravo na naknadu štete zbog 
izmakle dobiti zbog radova iz  članka 22. u slučaju iz 
stavka 1. ovog članka ako Općina ne završi sa radovima 
u roku navedenom u obavijesti, osim ako radovi nisu 
završeni zbog okolnosti za koje Općina nije odgov-
orna. 

Ako se radi o radovima u poslovnom prostoru koji 

samo djelomično ograničavaju poslovnu djelatnost, 
zakupnik je dužan plaćati razmjerni dio zakupnine.

U slučaju većih radova na rekonstrukciji ili nadograd-
nji zgrade, kada  zakupnik nije mogao koristiti poslovni 
prostor jer je istog  predao Općini, zakupnik nije dužan 
plaćati zakupninu  za poslovni prostor.

Članak 24.
Ukoliko zakupnik ima namjeru u poslovnom prostoru 

obavljati bilo kakve radove na adaptaciji i rekonstrukciji 
poslovnog prostora, dužan je zakupodavcu podnijeti 
pisani zahtjev u kojem mora navesti opis radova koje 
želi izvesti i dostaviti ponudu odnosno troškovnik  
izvođača radova.

O zahtjevu za nužnu adaptaciju, rekonstrukciju, 
odnosno privođenje odgovarajućoj namjeni poslovnog 
prostora odlučuje Općinski načelnik koji daje pisanu 
suglasnost za izvođenje radova.  

Suglasnost  iz prethodnog stavka sadrži:
- rok za izvođenje radova, koji ne može biti duži 

od 60 dana,
- odredbu da zakupnik radi izvođenja radova nije 

dužan plaćati ugovorenu zakupninu za predmetni prostor 
za period koji ne može biti duži od 60 dana,

- odredbu da o produženju roka radova i dodatnom 
oslobađanju plaćanja zakupnine odlučuje Općinski 
načelnik na pisani zahtjev zakupnika 

- odredbu da je zakupnik dužan fi nancirati radove 
o svom trošku  bez prava    

na naknadu za uložena sredstva, odnosno odredbu da 
će se ista priznati, djelomično ili u cijelosti, po revidira-
nom troškovniku kroz kompenzaciju sa zakupninom za 
vrijeme trajanja zakupa.

Članak 25.
Zahtjev za davanje suglasnosti za izvođenje radova 

s pravom naknade za uložena sredstva, zakupnik može 
podnijeti pod uvjetom da je:

1. u Godišnji plan i program održavanja poslovnih 
prostora unesen iznos navedenih radova  ili je Općinski 
načelnik donio posebnu odluku o istom 

2. zapisnikom o primopredaji utvrđeno da poslovni 
prostor ne ispunjava minimalne tehničke i druge uvjete 
za obavljanje ugovorene djelatnosti 

3. u zadnjih 10 godina nije izvođena ista vrsta ra-
dova

4. za radove na koje se primjenjuju propisi o zaštiti 
spomenika kulture pribavljena odgovarajuća dokumen-
tacija nadležnih tijela i institucija

Iznimo Zakupnik može tražiti pisanu suglasnost za 
izvođenje radova s pravom naknade za utrošena sredstva 
uvijek u slučaju hitnih intervencija, odnosno izvođenja 
radova kojima se otklanja učinjena šteta ili spriječava 
daljnje nastajanje štete ako istu nije sam prouzročio.

Članak 26.
Naknada za utrošena sredstva odobrava se, sukladno 

minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji moraju biti 
ispunjeni za obavljanje ugovorene djelatnosti, pod uvje-
tom da zakupnik nema duga sa osnova zakupa poslovnog 
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prostora, za slijedeće radove:
1. elektroinstalaterske radove, osim rasvjetnih ti-

jela
2. izgradnja sanitarnog čvora
3. izgradnja poda, zida i stropa
4. radovi na krovu
5. svi radovi na fasadi
6. posebni radovi u skladu s minimalnim tehničkim 

i drugim uvjetima za određenu ugovorenu djelatnost ako 
je to predviđeno ugovorom o zakupu.

Članak 27.
Po izvršenim radovima zakupnik je dužan Općini  

podnijeti zahtjev za priznavanje i povrat uloženih sred-
stava, te uz zahtjev dostaviti okončane situacije i račune 
za izvedene radove, te dokaze o plaćanju istih.

Eventualno priznavanje troškova vršit će se sukladno 
stvarno izvedenim količinama radova prema tržišno 
priznatim cijenama.

Za radove koji neće biti vidljivi po završetku njihova 
izvođenja, zakupnik je dužan tijekom obavljanja istih 
pozvati zakupodavca, kako bi se očevidom uvjerio da 
su predmetni radovi izvedeni.

Članak 28.
Odobreni iznos sredstava vraća se zakupniku na način 

da se ista prebijaju s dijelom iznosa mjesečne zakupnine 
u visini od 50% do isplate odobrenog iznosa.

Iznimno ako je odobreni  iznos sa osnova ulaganja u 
iznosu koji se neće moći prebiti na način iz prethodnog 
stavka za vrijeme trajanja ugovorenog zakupa, Općinski 
načelnik može odrediti i veći iznos od 50% iznosa 
mjesečne zakupnine za prebijanje.

 
Članak 29.

Pravo na naknadu uloženih sredstava u adaptaciju i 
rekonstrukciju, odnosno privođenje namjeni poslovnog 
prostora, nema zakupnik koji sukladno članku 24. ove 
Odluke, nije podnio pisani zahtjev ili nije dobio pisanu 
suglasnost.

Članak 30.
Na odluku Općinskog načelnika zakupnik ima pravo 

uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana obavijesti o 
izvršenoj reviziji ulaganja.

O prigovoru odlučuje Općinsko vijeće. Odluka 
Općinskog vijeća je konačna.

V   PRESTANAK ZAKUPA

Članak 31.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na 

određeno ili na neodređeno vrijeme
svaka ugovorna strana može otkazati u svako doba 

ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze 
utvrđene ugovorom ili Zakonom o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora.

Članak 32.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na 

određeno vrijeme prestaje važiti istekom roka na koji 
je sklopljen.

Iznimno se može sadašnjem zakupniku poslovnog 
prostora, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora 
o zakupu, najkasnije u roku od 60 dana prije isteka roka 
na koji je ugovor sklopljen ponuditi sklapanje novog 
ugovora o zakupu sukladno članku 3. stavak 3. i 4. ove 
odluke.

Ugovor o zakupu sklopljen na neodređeno vrijeme 
prestaje otkazom.

Članak 33.
Općina će otkazati ugovor o zakupu u svako doba 

bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju 
zakupa, ako i poslije pisane obavijesti zakupnik:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu 
nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje

- izgubi pravo na obavljanje djelatnosti
- ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana od 

dana priopćenja pisane opomene
- prestane s korištenjem poslovnog prostora, bez 

opravdanog razloga, duže od 2 mjeseca
- bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca 

obavlja preinake u poslovnom prostoru kojima se mi-
jenja vanjski izgled, konstrukcija, površina i namjena 
poslovnog prostora, pregrađivanje prostora i sl.

Ugovor o zakupu zakupodavac može otkazati i u 
slučaju:

- kada je donio odluku da će  u poslovnom pros-
toru djelatnost obavljati Općina, pravne osobe kojima 
je Općina osnivač ili su u vlasništvu Općine

- ako se poslovni prostor zbog dotrajalosti ili 
ruševnosti mora ukloniti.

Članak 34.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora otkazuje 

se pisanim otkazom koji se dostavlja putem pošte 
preporučeno ili otkazom putem javnog bilježnika.

Otkazni rok iznosi trideset (30) dana računajući od 
dostave otkaza. 

U slučaju neuspješne dostave, dostava će se smatrati 
izvršenom danom predaje preporučene pošiljke pošti na 
kojoj je naznačena adresa dostave zakupnika iz ugovora 
o zakupu ili druga adresa o kojoj je zakupnik pisano 
izvijestio Općinu, ili adresa sjedišta za pravne osobe i 
obrtnike, a za fi zičke osobe adresa prebivališta.

         
Članak 35.

Nakon isteka otkaznog roka zakupnik je dužan 
predati u posjed poslovni prostor zakupodavcu u stanju 
u kojem ga je preuzeo, odnosno u stanju uređenosti za 
koju je zakupnik dobio naknadu za uložena sredstva. 
Općina nije dužna zakupniku nadoknaditi sredstva 
uložena u adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog pros-
tora, ako je ugovor o zakupu otkazan voljom ili krivnjom 
zakupnika.

Članak 36.
Prilikom predaje ispražnjenog prostora sastavlja se 

zapisnik o stanju u kojem se nalazi  poslovni prostor u 
vrijeme predaje.
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Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik smatra 
se da je poslovni prostor predan u ispravnom stanju.

Članak 37.
Zakup ne prestaje kad treća osoba kupnjom ili po 

drugoj osnovi stekne pravo vlasništva od Općine.
U slučaju iz stavka 1.ovog članka treća osoba stupa 

u prava i obveze zakupodavca.
  

 Članak 38.
Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom 

pravnog položaja zakupnika ako ugovorom nije 
drugačije određeno.

U slučaju iz stavka 1.ovog članka nasljednici koji 
preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz ugovora o zakupu, 
odnosno pravni sljednici stupaju u prava i obveze zak-
upnika.

Članak 39.
Za rješavanje spora između Općine i Zakupnika o 

međusobnim pravima i obvezama iz ugovora o zakupu 
te za ispražnjenje poslovnog prostora određuje se mjesna 
nadležnost stvarno nadležnog suda u Kninu.

VI. KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 40.
Općina ima pravo da sukladno zakonskim pro-

pisima objavi javni natječaj za prodaju određenih 
poslovnih prostora u svom vlasništvu koji su prazni ili 
u korištenju.

Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora iz stavka 1. 
ovog članka donosi Općinski načelnik odnosno Općinsko 
vijeće, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.

Uvjete javnog natječaja za prodaju poslovnih 
prostora, posebno uvjete plaćanja kupoprodajne ci-
jene posebnom odlukom određuje Općinski načelnik 
odnosno, ovisno o vrijednosti  poslovnog prostora, 
Općinsko vijeće.

Članak 41.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine prodaje se po 

tržišnoj cijeni.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka smatra se ona 

koju je odredio sudski vještak građevinske ili arhitek-
tonske struke sa liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po 
odabiru Općine. 

  
Članak 42.

Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog prostora 
može se ugovoriti odjednom ili obročno prema izboru 
kupca.

Kada se plaćanje kupoprodajne cijene isplaćuje 
odjednom, rok isplate je 30 dana od dana sklapanja 
ugovora. Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu 
otplatu ukupan rok ne može biti duži od 20 (dvadeset) 
godina od dana sklapanja ugovora.   

Za vrijeme obročne otplate obračunava se ugovorena 
kamatna stopa sukladno odredbama Zakona o obveznim 
odnosima.

Kupoprodajna cijena poslovnog prostora uz 
obročnu otplatu vezuje se uz EUR i plaća u obrocima 

preračunatim po srednjem tečaju Hrvatske narodne 
banke na dan uplate.

Članak 43.
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora treba 

sadržavati izjavu kupca kojom, radi osiguranja dugujućeg 
iznosa u korist Općine, dopušta upis založnog prava u 
visini duga u zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru 
koji je predmet kupoprodaje obročnom otplatom,

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti 
sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) 
po javnom bilježniku.

 Članak 44.
Poslovni prostor se ne može prodati fizičkoj ili 

pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu 
prema Općini i obveze po osnovi korištenja poslovnog 
prostora, te obveze prema državnom proračunu osim ako 
je pisano odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 
pod uvjetom da se  fi zička ili pravna osoba pridržava 
rokova plaćanja.

Članak 45.
Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnog prostora 

Općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti i 
kupac sklopit će u roku od devedeset (90) dana od dana 
donošenja odluke ugovor o kupoprodaji poslovnog 
prostora.

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.
U slučaju da pojedina odredba ove Odluke zbog 

izmjene sada važećih zakona ne bude u skladu s tako 
izmijenjenim zakonskim odredbama, do izmjene ove 
Odluke neposredno će se primjenjivati zakon, a Odluka 
u dijelu koji s njim nije u suprotnosti.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ br. 18/98, 09/10).

Članak 47.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije.

KLASA: 372-01/16-01/01
URBROJ: 2182/09-16-01
Oklaj, 15. ožujka 2016.

OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

                  
PREDSJEDNIK                          

Danijel Džapo, v. r.

 ____________________
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Na temelju članka 35. stavka 2. i 8. i članka 391. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Naro-
dne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14), članka 35. stavka 1., točke 2. 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, 19/13, 137/15), te 
članka 30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 9/10, 
5/11, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Promina, na 
15. sjednici, od  15. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Promina

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupanje tijela Općine 

u vezi sa stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem 
imovinom u vlasništvu Općine, njeni pojavni oblici, 
načela upravljanja, dokumenti upravljanja, djelokrug i 
ovlasti tijela, vođenje Registra imovine te druga pitanja 
u vezi s tim.

Članak 2.
Općinsku imovinu čine:
- nekretnine na kojima Općina Promina ima pravo 

vlasništva, korištenja ili raspolaganja
- dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima 

čiji je imatelj Općina
- druga imovina (prihodi općinskog proračuna 

koji se ostvaruju na temelju naplaćivanja naknada za 
korištenje općinske imovine (naknada za pravo građenja 
i pravo služnosti, koncesijske naknade, prihodi od 
zakupa poslovnog prostora, zadužnice i drugi vrjednosni 
papiri)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju 
sljedeće značenje:

1. „nekretnina“ označava neizgrađeno ili izgrađeno 
građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, 
poslovnu zgradu, poslovni prostor, garažu, stambenu 
zgradu, stan kao posebni dio zgrade, javnu površinu te 
druge čestice zemljišne površine zajedno sa svime što 
je sa zemljištem spojeno na površini ili ispod nje pod 
uvjetom da se nalazi na području Općine Promina i da je 
Općina nositelj prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik 
ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni 
i samostalni posjednik te nekretnine,

2. „raspolaganje nekretninom“ označava odluku o 
dvostranom ili jednostranom pravnom poslu kojemu 
je cilj nekretninu u vlasništvu ili u posjedu Općine 
prenijeti u vlasništvo stjecatelja (otuđiti je), dati je u 
zakup pravnoj ili fi zičkoj osobi, osnovati stvarni teret 
na nekretnini u korist ili na teret Općine, osnovati pravo 
građenja u korist nositelja prava građenja ili donijeti od-
luku o stjecanju nekretnine u korist Općine,  o izgradnji 
građevine na vlastitoj nekretnini ili o drugom načinu i 
obliku korištenja ili uređenja nekretnine,

3. „upravljanje nekretninom“ označava održavanje 
nekretnine u vlasništvu ili posjedu Općine u funkcional-
nom stanju nužnom za normalno korištenje te provođenje 
postupka koji prethodi raspolaganju nekretninom,

4. „građevinsko zemljište“ označava izgrađeno ili 
neizgrađeno zemljište koje je dokumentima prostornog 
uređenja predviđeno za izgradnju građevine ili za drugi 
način i oblik korištenja ili uređenja, a nalazi se unutar 
građevinskog područja Općine,

5. „poljoprivredno zemljište“ označava neizgrađeno 
zemljište izvan građevinskog područja Općine, kultivi-
rano ili nekultivirano, pod uvjetom da je Općina nositelj 
prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik ili pošteni, za-
koniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i samostalni 
posjednik toga zemljišta te zemljište unutar građevinskog 
područja do privođenja konačnoj namjeni.

6. „poslovni prostor“ označava poslovnu zgradu 
ili poslovnu prostoriju (prostorije) pod uvjetom da je 
Općina nositelj prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik 
ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni 
i samostalni posjednik te poslovne zgrade, prostora ili 
garaže

7. Upravljanje dionicama i poslovnim udjelima u 
trgovačkim društvima podrazumijeva posjedovanje, 
stjecanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udje-
lima te ostvarivanje prava dioničara ili članova društva 
sukladno važećim propisima.

Članak 3.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće upravljaju 

imovinom u vlasništvu Općine temeljem vlasničkih 
ovlasti, a pod uvjetima i na način propisan Zakonom 
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim 
zakonima i propisima Republike Hrvatske i ovom Odlu-
kom, vodeći se načelima zakonitosti i svrsishodnosti, u 
skladu s namjenom nekretnina i u interesu stvaranja uv-
jeta za gospodarski razvoj Općine i osiguranje društvenih 
i socijalnih interesa.

Stručne poslove u izvršenju ovlasti iz prethodnog 
stavka obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Odluke Općinskog načelnika i općinskog vijeća o 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine predstavl-
jaju akt poslovanja.

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 4.
Ovom Odlukom se naročito uređuje:
- stjecanje, raspolaganje i upravljanje nekretninama 

i drugom imovinom,
- provođenje natječaja za prodaju nekretnina, 

zakup zemljišta, zamjenu nekretnina i osnivanje prava 
građenja,

- ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na nekret-
ninama.

Sredstva dobivena otuđenjem nekretnina Općine 
moraju se, sukladno pozitivnim propisima, trošiti u 
kapitalna ulaganja.
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Članak 5.
U sklopu stjecanja, raspolaganja, upravljanja i 

korištenja imovine Općina:
- uređuje vlasničko-pravno stanje nekretnina,
- provodi investicijsko i tekuće održavanje nekret-

nina,
- uređuje građevinsko zemljište pripremom 

zemljišta za izgradnju (uređenje vlasničko-pravnog 
stanja, izrada prostornih dokumenata) te osigurava 
izgradnju instalacija, objekata i uređaja,

- izgradnjom ili na drugi način uređuje i koristi 
građevinsko zemljište,

- prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište 
pripremljeno za izgradnju,

- prodaje uređeno neizgrađeno građevinsko 
zemljište,

- prodaje izgrađeno građevinsko zemljište,
- formira građevinske čestice i okućnice,
- prodaje i druge nekretnine,
- izdaje koncesije sa ili bez prava građenja,
- daje u zakup zemljište u svom vlasništvu ,
- osniva pravo građenja na svojim nekretninama,
- osniva stvarne terete na svojim nekretninama,
- kupuje i prima na dar nekretnine,
- mijenja nekretnine u vlasništvu Općine s nekret-

ninama trećih osoba,
- priznaje pravo vlasništva trećim osobama 

(izdaje tabularne isprave podobne za uknjižbu prava 
vlasništva),

- vrši i druga vlasnička prava u skladu sa zakonom 
i općim aktima Općine.

Članak 6.
Općina može stjecati nekretnine kada je to potrebno 

radi izgradnje, rekonstrukcije građevina, privođenja 
zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obav-
ljanje djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelat-
nost koju obavlja ili čije fi nanciranje osigurava jedinica 
lokalne samouprave, radi izgradnje objekata komunalne 
infrastrukture i u drugim opravdanim slučajevima.

Općinski načelnik donosi odluku o stjecanju 
pojedinačne nekretnine do vrijednosti 0,5% iznosa pri-
hoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju, a ako je taj iznos 
manji od 70.000,00 kn, tada odlučuje do tog iznosa. 
Odluka mora biti obrazložena.

Općinsko vijeće donosi odluku o stjecanju nekretnina 
čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine, odnosno, ako je 
taj iznos manji od 70.000 kn, onda prekko tog iznosa.

Pri stjecanju nekretnine vodi se računa o tržišnoj 
cijeni nekretnine.

Općinski načelnik je ovlašten pregovarati s vlas-
nikom nekretnine o kupnji nekretnine.

Ugovor o kupnji nekretnine može se zaključiti iz-
ravnom pogodbom kada to predviđaju posebni zakonski 
propisi.

Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka na odgovarajući 
se način primjenjuju na otuđenje nekretnine.

III. PRODAJA NEKRETNINA

Članak 7.
Početna (najniža) cijena nekretnine utvrđuje se u 

visini tržišne cijene nekretnine sukladno procjeni vri-
jednosti ovlaštenog sudskog vještaka ili procjenitelja. 
Procjena vrijednosti nekretnine se periodično usklađuje 
s tržišnim cijenama, a najmanje jednom godišnje.

Članak 8.
Općinski načelnik/Općinsko vijeće donosi Odluku o 

prodaji nekretnina u vlasništvu Općine sukladno članku 
6. ove Odluke.

Odluka o prodaji nekretnina može sadržavati i obvezu 
najpovoljnijeg ponuditelja da pored kupoprodajne cijene 
plati i troškove procjene zemljišta i objave natječaja te 
troškove formiranja građevinske čestice, ako  je radi 
prodaje bilo potrebno formirati česticu.

Odluka o prodaji nekretnina može sadržavati i 
posebne uvjete glede uređenja građevinske čestice koji 
će se ugovoriti s najpovoljnijim ponuditeljem. 

Članak 9.
Temeljem Odluke o prodaji nekretnina Općinski 

načelnik donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja 
koja mora sadržavati:

- oznaku i površinu nekretnine,
- oznaku vlasničkog ili suvlasničkog dijela nekret-

nine izraženu u idealnom dijelu,
- kratki opis i namjenu nekretnine,
- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po 

četvornom metru,
- rok za podnošenje ponuda.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja po potrebi 
može sadržavati i druge elemente kao što su: podaci o 
opremljenosti nekretnine, podaci o namjeni prostora, 
podatak o obvezi i visini komunalnog doprinosa, rok 
za zaključenje ugovora, uvjete za raskid ugovora, visinu 
jamčevine i dr.

Članak 10.
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja, stručne 

službe Općine pripremaju i objavljuju natječaj o prodaji 
nekretnine u jednom od javnih glasila, na oglasnoj ploči 
i na službenim web  stranicama Općine.

Tekst natječaja koji se objavljuje u javnom glasilu 
može se dati u skraćenom obliku dok se na oglasnoj 
ploči i internet stranicama Općine objavljuje cjeloviti 
tekst natječaja.

Tekst natječaja sadrži:
- oznaku i površinu nekretnine,
- oznaku vlasničkog ili suvlasničkog dijela nekret-

nine izraženu u idealnom dijelu,
- kratki opis i namjenu nekretnine,
- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po 

četvornom metru,
- iznos jamčevine (najmanje 10% od početne ci-

jene),
- odredbu da pravo podnošenja ponude imaju sve 

fi zičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani 
država članica Europske unije te pravne osobe regis-
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trirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama 
Europske unije. Ostale strane fi zičke i pravne osobe 
mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju 
zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva 
na području Republike Hrvatske.

- popis dokumentacije koja mora biti dostavljena 
uz ponudu,

- način, rok i mjesto za podnošenje ponude s na-
pomenom da se ponuda podnosi u zatvorenoj omotnici 
s obveznom naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU 
NEKRETNINE - NE OTVARATI“ i adresom ponu-
ditelja,

- odredbu da se danom predaje ponude smatra dan 
predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela 
odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom 
pošiljkom,

- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponu-
diteljem,

- razlog za raskid ugovora,
- rok za obavijest ponuditelja o najpovoljnijoj 

ponudi,
- odredbu da će se u slučaju odustanka prvog na-

jpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem 
smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu ci-
jenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog 
ponuditelja,

- odredba da najpovoljniji ponuditelj nema pravo 
na povrat uplaćene jamčevine ako u određenom roku iz 
neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom,

- odredbu o pravu prodavatelja da odustane od 
prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora,

- druge uvjete sukladno Odluci o prodaji nekret-
nine. 

Članak 11.
U tekstu natječaja uz uvjete iz prethodnog članka 

ove Odluke, od ponuditelja će se zatražiti da dostavi i 
sljedeće:

1. ime  i  prezime, OIB  i  adresu  ponuditelja (fi zička 
osoba) ili naziv i sjedište te OIB ponuditelja (pravna 
osoba),

2. za fi zičke osobe original ili preslika domovnice ili 
osobne iskaznice, a za pravne osobe original ili preslika 
rješenja o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za 
zastupanje,

3. dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta 
za stjecanje prava vlasništva za strane osobe,

4. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu 
od 10% od početne prodajne cijene,

5. iznos ponuđene cijene po četvornom metru,
6. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata 

jamčevine.

Članak 12.
Natječaj provodi Povjerenstvo nadležno za razma-

tranje ponuda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo broji tri (3) člana. Povjerenstvo imenuje 

Općinski načelnik.

Članak 13.
Po proteku roka za dostavu ponuda po natječaju, 

Povjerenstvo otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik 
o svom radu.

Zakašnjele ponude se ne otvaraju. Za zakašnjele 
ponude Povjerenstvo će predložiti donošenje Odluke o 
odbacivanju ponude.

Potom se otvaraju pravovremeno pristigle ponude. 
Utvrđuje se da li ponudama prileži sva natječajem 
zatražena dokumentacija. Za ponude s nepotpunom 
dokumentacijom Povjerenstvo će predložiti donošenje 
Odluke o odbijanju ponude.

Na kraju se razmatraju pravovremeno pristigle 
ponude sa svom potrebnom dokumentacijom i iznos 
ponuđene cijene. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat 
će se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponu-
ditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći 
ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da 
prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od po-
nude, gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 14.
Ako je ponuditelj ponudio drukčije uvjete kupovine 

nekretnine od onih koji su objavljeni u natječaju ili ako 
je ponudio cijenu nižu od početne cijene, konstatirat će 
se da ponuditelj ne ispunjava uvjete natječaja.

Članak 15.
Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovre-

meno podnesena barem jedna ponuda koja ispun-
java sve uvjete javnog natječaja i koja nudi barem 
najnižu (početnu) cijenu objavljenu u oglasu o javnom 
natječaju.

Članak 16.
Ako su dva ili više ponuditelja ponudila istu cijenu 

za nekretninu, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se 
onaj koji je prvi predao ponudu.

Članak 17.
U slučaju da nitko ne dostavi ponudu u postupku pri-

kupljanja ponuda ili ponuditelji ne ponude niti početnu 
cijenu, natječaj će se ponoviti.

Ako se niti po sljedećem ponovljenom javnom 
natječaju nekretnina ne proda, Općinski načelnik/
Općinsko vijeće može donijeti odluku o sniženju početne 
cijene ili o prodaji neposrednom pogodbom podnositelju 
zahtjeva.

Članak 18.
Na temelju zapisnika Povjerenstva, Općinski 

načelnik donosi odnosno predlaže Općinskom  vijeću 
donošenje: 

1. Odluke o odbacivanju nepravovremenih ponuda,
2. Odluke o odbijaju ponuda zbog neispunjenja 

uvjeta iz natječaja,
3. Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude nije upravni 

akt, stoga se protiv nje ne može uložiti žalba niti pokre-
nuti Upravni spor.

Članak 19.
Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina 

se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o 
utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
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Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji 
odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat 
jamčevine.

Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada 
kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više 
od 30 dana u kom slučaju Općina ima pravo raskinuti 
ugovor.

Ponuditelju koji uspije u natječaju jamčevina se 
uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Članak 20.
Općinski načelnik/Općinsko vijeće može u oprav-

danim slučajevima utvrditi mogućnost obročnog 
plaćanja cijene.

Odredbe članka 7. do 20. ove Odluke na odgovarajući 
način se primjenjuju na raspisivanje natječaja za ostale 
vidove raspolaganja nekretninama.

Članak 21.
Općinski načelnik/Općinsko vijeće može doni-

jeti Odluku o sklapanju ugovora izravnom pogodbom i 
prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine:

1. osobi kojoj je dio tog neizgrađenog zemljišta 
potreban za formiranje građevne čestice  u skladu s 
detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 50% 
površine planirane građevne čestice, 

2. osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za 
formiranje građevne čestice u skladu s lokacijskom 
dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne 
prelazi 20% površine planirane građevne čestice,

3. osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, 
bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta 
nadležnog tijela državne uprave izgradila građevinu 
u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom 
dozvolom, a nedostaje joj do 20 % površine planirane 
građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u 
roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog 
ugovora ishoditi građevinsku dozvolu,

4. osobi kojoj je dio zemljišta potreban za formiranje 
izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom 
uređenja,

5. osobi koja je u postupku ozakonjenja nezakonito 
izgrađenog objekta od nadležnog tijela ishodila rješenje 
o izvedenom stanju, zemljište koje čini građevnu česticu 
tog objekta,

6. radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom 
ukoliko je suvlasnički dio Općine manji od 1/2 dijela,

7. osobi koja se nalazi u neprekidnom zakonitom 
posjedu nekretnine u vlasništvu Općine duže od pet 
godina, a koja s Općinom ima sklopljen važeći ugovor 
o najmu ili zakupu pod uvjetom da redovito podmiruje 
dospjele najamnine, odnosno zakupnine i da Općina 
protiv nje ne vodi postupak u vezi s pravima i obvezama 
iz tog ugovora, osim ako je takvo raspolaganje isključeno 
posebnim propisom,

8. u slučajevima predviđenim posebnim Za-
konom.

IV. OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA NEKRET-
NINAMA

Članak 22.
Općina može dati u zakup zemljište u svojem 

vlasništvu radi:
1. uređenja i korištenja zemljišta koje graniči sa 

zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe,
2. privremenog korištenja zemljišta radi obavljanja 

djelatnosti,
3. korištenja zemljišta za postavu infrastrukturnih 

objekata, uređaja i opreme,
4. privremenog korištenja zemljišta za poljoprivred-

nu obradu. 

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena 
gradnja niti izvođenje drugih radova za koje je potrebno 
ishoditi akt kojim se odobrava građenje.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, na 
zemljištu koje se daje u zakup može se dozvoliti 
izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi 
privođenja zemljišta namjeni koja je svrha zakupa.

Članak 23.
Ukoliko je predmet zakupa dio katastarske čestice, 

troškove iskolčenja te površine snosi zakupac.
Ukoliko je predmet zakupa zemljište namijenjeno 

svrhama navedenim u članku 22. stavku 1. ove Odluke, 
potrebno je ponudi priložiti grafi čki prikaz uređenja.

Članak 24.
Način formiranja cijene i visina zakupnine odredit će 

se posebnom Odlukom Općinskog načelnika, temeljem 
ove Odluke.

Članak 25.
Ugovor o zakupu zemljišta sklapa se na rok do 5 

godina, u obliku ovršne isprave.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se 

pravo Općine da jednostrano raskine ugovor kada zak-
upnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa te u 
slučaju potrebe, odnosno interesa Općine za privođenjem 
zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog 
uređenja prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu 
zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine i uređaje 
te zemljište preda u posjed Općini bez prava na naknadu 
za uložena sredstva ili naknadu štete.

Članak 26.
Općina može, temeljem odluke Općinskog načelnika/

Općinskog vijeća, zamjenjivati nekretnine radi:
1. razvrgnuća suvlasničke zajednice,
2. stjecanja vlasništva na građevinskom zemljištu 

ili drugim nekretninama radi privođenja zemljišta ili 
postojećih objekata namjeni utvrđenoj prostornim 
planovima,

3. u drugim opravdanim slučajevima.

Članak 27.
Na zemljištu u vlasništvu Općine mogu se ugovorom 

osnivati prava služnosti u korist vlasnika povlasne 
nekretnine, nositelja prava građenja na njoj ili u korist 
određene osobe.

O osnivanju služnosti na nekretninama u vlasništvu 
Općine, odlučuje Općinski načelnik/Općinsko vijeće 
uz uvjete:
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1. da je to nužno za odgovarajuće korištenje pov-
lasne nekretnine,

2. da se time bitno ne ograničava korištenje nekret-
nine u vlasništvu Općine - poslužne nekretnine,

3. da se Općini isplati naknada utvrđena aktom o 
zasnivanju služnosti.

Naknada za zasnivanje stvarne služnosti utvrđuje se 
odlukom o zasnivanju.

Kada se služnost zasniva radi postavljanja komunal-
nih uređaja i instalacija od interesa za Općinu, Općinski 
načelnik/Općinsko vijeće može donijeti odluku da se 
služnost zasniva bez naknade.

O zasnivanju služnosti Općinski načelnik i predla-
gatelj zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna 
prava i obveze.

Članak 28.
Na nekretnini u vlasništvu Općine može se osnovati 

pravo građenja u korist druge osobe.
Pravo građenja osniva se ugovorom između Općine 

kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja.
Pravo građenja zasniva se na rok duži od 10 go-

dina.
Iznos naknade za pravo građenja utvrđuje se suklad-

no procjeni vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka ili 
procjenitelja.

Pravo građenja može se iznimno osnovati bez naknade 
ako se osniva u korist trgovačkih društava i ustanova u 
vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine.

Članak 29.
Zasnivanje založnog prava (hipoteke) na nekret-

ninama u vlasništvu Općine može se dozvoliti samo 
iznimno, ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje 
funkcije Općine.

Pod interesom Općine u smislu stavka 1. ovog 
članka smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova 
i drugih subjekata u vlasništvu ili većinskom vlasništvu 
Općine.

O zasnivanju založnog prava odlučuje Općinski 
načelnik/Općinsko vijeće.

V.  D I O N I C E  I  P O S L O V N I  U D J E L I  U 
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 30.
Dionice i poslovni udjeli trgovačkih društava mogu 

se prodati
- javnom ponudom
- javnim prikupljanjem ponuda
- javnim nadmetanjem (javna dražba)
- ponudom dionica na uređenom tržištu kapitala
- na ostale načine propisane važećim propisima.

Odluku o prodaji i načinu prodaje dionica i poslovnih 
udjela iz st. 1. ovog članka donosi Općinski načelnik 
odnosno Općinsko vijeće, ovisno o procjeni vrijednosti 
udjela odnosno dionica.

Ukoliko se prodaja dionica i poslovnih udjela iz st.1. 
ovog članka provodi javnim prikupljanjem ponuda, na 

odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke 
koje određuju prodaju nekretnina u vlasništvu Općine.

Početna cijena za prodaju dionica ili poslovnih udjela 
utvrđuju se temeljem

- izvješća ovlaštene revizorske tvrtke
- knjigovodstvene vrijednosti
- tržišne vrijednosti dionica uvrštenih na uređeno 

tržište kapitala.

Na prijedlog općinskog načelnika općinsko vijeće 
može donijeti odluku da se dionice i udjeli u društvima 
čija djelatnost je od posebnog interesa za Općinu izuz-
imaju od prodaje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.
U slučaju da pojedina odredba ove Odluke zbog 

izmjene nekog od važećih zakonskih propisa ne bude 
u skladu s tako izmijenjenim zakonskim odredbama, 
do izmjene ove Odluke neposredno će se primjenjivati 
zakon, a Odluka u dijelu koji s njim nije u suprotnosti.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Od-
luka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekret-
ninama u vlasništvu Općine Promina („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“ broj 09/10).

Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 406-01/16-01/02
URBROJ: 2182/09-16-01
U Oklaju, 15. ožujka 2016.

OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

                  
PREDSJEDNIK                          

Danijel Džapo, v. r.

 ____________________

25
Na temelju članka 35. stavka 1., točke 2. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Naro-
dne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15) te članka 30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
10/09, 9/10, 5/11, 3/13 i 8/13) Općinsko vijeće Općine 
Promina, na 15. sjednici, od  15. ožujka 2016. godine, 
donosi

STRATEGIJU
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
 IMOVINOM  OPĆINE PROMINA
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Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom 
u vlasništvu Općine određuju se ciljevi i smjernice 
za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu 
Općine.

Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, 
učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje 
imovinom.

Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
(Narodne novine, broj 76/13) i načela koja su propisana 
za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, kao 
i na Strategiju razvoja Općine Promina.

Upravljanje imovinom definira se kao proces 
odlučivanja i provedbe odluka u vezi sa stjecanjem, 
korištenjem ili raspolaganjem imovinom i podrazumi-
jeva proces kojim se osigurava da imovina proizvodi 
optimalne kratkoročne i dugoročne rezultate, uključujući 
tijek novca i povećanje vrijednosti.

U upravljanju imovinom Općina postupa kao do-
bar gospodar, što prije svega podrazumijeva izradu 
sveobuhvatnog popisa svih nekretnina i druge imovine 
u njenom vlasništvu, s utvrđenim stanjem u kojem se 
nekretnine nalaze i određenom tržišnom vrijednosti, kao 
i utvrđivanje važnosti određene imovine za Općinu i 
strategiju razvoja Općine te sagledavanje troškova i pri-
hoda od imovine, radi njenog učinkovitog korištenja.

Nekretninama u vlasništvu Općine mora se odgo-
vorno upravljati i raspolagati jer predstavljaju kapital 
koji je potrebno staviti u funkciju i po potrebi sačuvati 
za buduće generacije.

Općina raspolaže i upravlja nekretninama i drugom 
imovinom u svom vlasništvu prema načelima javnosti, 
predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti.

Načelo javnosti raspolaganja imovinom osigurava 
se propisivanjem pravila i kriterija raspolaganja u svim 
aktima koji se donose u svezi s njenim upravljanjem 
i raspolaganjem,  javnom objavom, određivanjem 
ciljeva raspolaganja, redovitim upoznavanjem javnosti 
s aktivnostima tijela nadležnog za upravljanje/raspo-
laganje imovinom, javnom objavom najvažnijih od-
luka, vođenjem registra nekretnina i druge imovine u 
vlasništvu Općine kao i baze podataka kupoprodajnih 
ugovora.

Načelo predvidljivosti osigurava da raspolaganje im-
ovinom u istim ili sličnim  slučajevima bude obuhvaćeno 
predvidljivim i jednakim postupanjem.

Načelo učinkovitosti osigurava učinkovito uprav-
ljanje i raspolaganje imovinom radi ostvarivanja gos-
podarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih 
Strategijom  raspolaganja kao javni interes.

Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem 
ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja 
i raspolaganja imovinom, nadzorom nad  upravljanjem  
i raspolaganjem imovinom i  izvješćivanjem o postig-
nutim ciljevima.

Upravljanje imovinom zahtijeva točne podatke o 
imovini. Uspostavljanje baze podataka i popisa imov-
ine prvi je i najvažniji korak u uspostavi djelotvornog 
sustava upravljanja imovinom. Detaljna baza podataka 
omogućit će nadzor i analizu imovine te osigurati trans-
parentnost u radu.

Opć ina Promina uspostavit  će cjelovitu i 
sistematiziranu evidenciju nekretnina i druge imovine 
u svom vlasništvu ustrojavanjem i vođenjem registra 
imovine na način i s podacima propisanim za registar 
državne imovine, kako bi se osigurali podaci o cjelok-
upnoj imovini odnosno resursima s kojima Općina 
raspolaže te stvorili osnovni preduvjeti za učinkovito 
planiranje i raspolaganje imovinom kao i za donošenje 
planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje 
imovinom. U svrhu unaprjeđenja obavljanja poslova 
evidentiranja imovine u poslovnim knjigama i registru 
imovine, jednoobraznosti postupanja i točnosti podataka 
donijet će se plan za procjenu i evidentiranje imovine u 
poslovne knjige. U poslovnim knjigama evidentirat će 
se, a u fi nancijskim izvještajima iskazati sva imovina. 
Ustrojit će se i voditi analitičko knjigovodstvo dugot-
rajne nefi nancijske imovine po vrsti, količini i vrijed-
nosti. U skladu s načelom dobrog gospodara i u svrhu 
učinkovitijeg raspolaganja imovinom i proračunskim 
sredstvima poduzet će se aktivnosti za stavljanje u 
funkciju nekretnina koje nisu u funkciji prema utvrđenoj 
namjeni.

Općina u svom vlasništvu ima slijedeći portfelj 
imovine:

- zemljišta,
- poslovne prostore 
- javne površine i prostore (ulice, trgove, zelene 

površine, prometnice, javne površine, igrališta
- sportske objekte,
- dionice i udjele u trgovačkim društvima,
- kulturna dobra,
- komunalnu infrastrukturu (javnu rasvjetu, oborin-

sku odvodnju, groblja i mrtvačnice)

VAŽEĆI POPISI U SVEZI UPRAVLJANJA I 
RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(NN 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, 152/14)

- Zakon o zemljišnim knjigama (NN br. 91/96, 68/98, 
137/99, 114/01, 100/04, 107/07,    152/08, 126/10, 
55/13, 60/13)

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13)
- Zakon o najmu stanova (NN br. 91/96, 48/98, 

66/98, 22/06)
- Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 

41/08, 125/11, 77/15)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (NN broj 86/12, 143/13)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 

br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,    88/10, 61/11, 
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 
(NN br. 16/07, 124/10, 56/13)

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
(NN broj 125/11, 64/15)

- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN broj 
78/15)

- Zakon o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 
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148/13, 92/14)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 

broj 74/14)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)

AKTI OPĆINE OD ZNAČAJA ZA UPRAVLJANJE 
IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE

Statut Općine Promina
Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Promina
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Promina godišnji planovi upravljanja 
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Promina

MODEL UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 
NEKRETNINAMA I DRUGOM IMOVINOM

Upravljanje nekretninama obuhvaća sljedeće ak-
tivnosti:

- stjecanje i raspolaganje nekretninama i ost-
varivanje vlasničkih prava u skladu s propisima koji 
uređuju vlasništvo i druga stvarna prava,

- utvrđivanje vlasničko pravnog statusa nekret-
nina, njihov popis i procjenu te upis u javne  registre i 
očevidnike,

- tekuće i investicijsko održavanje nekretnina 
te kapitalna ulaganja, fi nancijsko praćenje prihoda i 
rashoda od nekretnina te

- obavljanje drugih poslova u vezi upravljanja 
nekretninama.

Uspostava baze podataka o nekretninama
Baza podataka o nekretninama oslanja se na podatke 

preuzete iz katastra nekretnina i zemljišnih knjiga. Neki 
od tih podataka su stalni i rijetko se mijenjaju (oznaka 
katastarske čestice, površina, adresa, opis, prostorno-
planska namjena) dok su drugi (fi nancijski rezultati, 
prihodi, izdaci, korisnici, trenutna namjena) podložni 
promjenama.

Upravljanje imovinom obuhvatit će sljedeće ak-
tivnosti :

1. uvođenje baze podataka/sustava inventure za 
svaku jedinicu imovine posebno

2. klasifi kaciju imovine i formuliranje fi nancijske 
politike u skladu s klasifi kacijom

4. procjenu nekretnina
5. računovodstvo i fi nancijsko planiranje 
6. fi nancijsku analizu projekata, imovine i portfelja
7. izvještavanje o imovini
8. konsolidiranje upravljanja
9. izradu sveobuhvatnog plana za upravljanje im-

ovinom.

Općina će napraviti inventuru imovine te formirati 
popis koji sadržava:

• identifi kaciju nekretnina
• veličinu
• opis

• trenutnu namjenu
• ograničenja u namjeni
• moguću namjenu
• tijelo koje upravlja nekretninom

Knjigovodstvo će sadržavati sljedeće podatke:
• popis korisnika
• postotak korištenja
• podatke o zakupu
• prihode/izdatke
• vrijednost i financijske terete na pojedinoj 

nekretnini.

Za nekretnine u izvanknjižnom vlasništvu Općina 
mora kompletirati vlasničku dokumentaciju i provesti 
upise u zemljišne knjige i druge javne očevidnike.

 Zemljište

U portfelju nekretnina u vlasništvu Općine važan 
udio čine nerazvrstane ceste te građevinsko zemljište 
koje predstavlja velik potencijal za investicije i ost-
varivanje ekonomskog rasta. Znatan dio tog portfelja 
nije uknjižen  na Općinu.

Uz zadaću procjene vrijednosti nekretnina i uknjižbu 
vlasništva na nekretninama te  uspostave registra im-
ovine radi što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja 
građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine planira se 
i provođenje postupaka stavljanja zemljišta u funkciju 
prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, 
rješavanjem razvrgnuća suvlasništva i zajedničkog 
vlasništva s Republikom Hrvatskom, te davanjem u 
zakup zemljišta i poslovnog prostora.

Poslovni prostori

Općina je zemljišnoknjižni vlasnik općinske zgrade 
koju koristi za svoje potrebe, dok su drugi poslovni 
prostori u njenom izvanknjižnom vlasništvu.

Općina s pravnim osobama sklapa ugovore kojima se 
poslovni prostori dodjeljuju na korištenje/zakup u  svhu 
obavljanja djelatnosti za koje su registrirane.

Za dio poslovnih prostora za koji nije proveden 
upis prava vlasništva u zemljišne knjige isti se planira 
provesti po izradi geodetskih elaborata i provedbom 
zemljišnoknjižnih postupaka.

Stanovi

U vlasničkom portfelju Općine nema stanova.

VIZIJE I SMJERNICE ZA RASPOLAGANJE I 
UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE U RAZDOBLJU 
OD 2016. - 2021. GODINE

Vizija Općine je stvaranje što kvalitetnijeg sustava 
upravljanja i raspolaganja imovinom  Općine po europ-
skim standardima, uz optimalne troškove poslovanja.

Cilj predstavlja određivanje smjernica za izradu 
plana aktivnosti kojima će se ostvariti učinkovito i trans-
parentno upravljanje i raspolaganje imovinom.
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Poduzet će se sve potrebne radnje za provedbu diobe 
nekretnina u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu i 
njihov upis u zemljišne knjige, te za upis vlasništva na 
nekretninama koje se vode kao općenarodna imovina s 
organom upravljanja MNO ili NO.

Radi osiguranja obavljanja funkcija Općine jedan 
od najvažnijih ciljeva predstavlja oformiti katalog 
nekretnina, što podrazumijeva sveobuhvatnu analizu 
zatečenog stanja,  kako prostornoplansku, tako i komu-
nalnu opremljenost te identifi kaciju nekretnina čijim bi 
se raspolaganjem i/ili otuđenjem stekla imovinskopravna 
korist za Općinu, koja bi se dugoročno usmjerila na 
razvoj same Općine. 

Smjernice za učinkovito upravljanje/raspolaganje 
imovinom:

- neprestani rad na detektiranju jedinica imovine u 
vlasništvu Općine,

- uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije 
nekretnina i druge imovine u vlasništvu Općine,

- uočavanje razlika i usklađenje podataka katastra 
i zemljišnih knjiga s ciljem učinkovitijeg i transparent-
nijeg upravljanja i raspolaganja,

- povezivanje evidentiranih nekretnina sa saznan-
jima o obuhvatu, statusu i njihovoj namjeni u odnosu 
na važeće dokumente prostornog uređenja,

- vođenje računa o interesima Općine prilikom 
izrade prostorne dokumentacije,

- uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u 
procjeni vrijednosti nekretnina,

- temeljenje odluka o raspolaganju na najvećem 
mogućem ekonomskom učinku i održivom razvoju,

- izrada registra imovine i objava radi dostupnosti 
javnosti,

- razvrgnuće suvlasništva i zajedničkog vlasništva 
na nekretninama,

- žurno rješavanje imovinskopravnih odnosa na 
nekretninama u svrhu realizacije investicijskih pro-
jekata,

- stjecanje vlasništva nad nekretninama namijen-
jenim za gradnju komunalne infrastrukture kojih vlasnici 
ne mogu biti  privatne osobe,

- zabrana prodaje osobito vrijednih i povijesno 
važnih nekretnina,

- redovita i proaktivna objava dokumenata uprav-
ljanja imovinom na internetskoj  stranici Općine,

- redoviti pregledi imovine radi nadgledanja i 
planiranja održavanja,

- čuvanje zapisa o imovini.

ZEMLJIŠTA

Popisat će se jedinice imovine, a popis će se stalno 
ažurirati i dopunjavati.

Procjena nekretnina vršit će se pojedinačno, na 
temelju procjembenog elaborata izrađenog od strane 
ovlaštenog procjenitelja. U podatke o nekretninama 
unosit će se promjene vezano uz prodaju nekretnina, 
kupnju nekretnina, izgradnju, upotrebu, ulaganja i sl.

UVJETI PRODAJE

Raspolaganje nekretninama vrši se isključivo te-
meljem provedenih javnih natječaja, osim u slučajevima 
kada je to posebnim propisima drugačije uređeno.

Javni natječaji za prodaju nekretnina objavljuju se 
kako u javnim glasilima, tako i na web stranicama i 
oglasnim pločama Općine. 

Općina raspisuje i natječaje za zakup zemljišta.

Svi javni natječaji, osim općih uvjeta trebaju 
sadržavati i pisane podatke o statusu nekretnina, 
mogućnosti gradnje, komunalnoj opremljenosti, pros-
tornim planovima na snazi. Svaka pojedina nekretnina 
treba sadržavati detaljne podatke, dok se u grafi čkom 
dijelu treba vidjeti gdje se ista nalazi u prostoru kao i 
katastarski prikaz.

Prihodi od nekretnina se u poslovnim knjigama 
iskazuju za one nekretnine koje su prodane putem 
javnih natječaja i temeljem sklopljenih ugovora dane 
u zakup.

ULAGANJA
Općina ulaže u nekretnine u svom vlasništvu. Prior-

itet u narednom razdoblju je ulaganje u održavanje ner-
azvrstanih cesta, te izgradnja mrtvačnice. Sva ulaganja 
iskazuju se u knjigovodstvenim evidencijama. Ulaganja 
generiraju trošak pa sva ih prati knjigovodstvena eviden-
cija na način da se povećava vrijednost imovine.

HIPOTEKE
Nekretnine u vlasništvu Općine nisu opterećene 

hipotekama. 

POSLOVNI PROSTORI

Općina raspolaže poslovnim prostorima. Dio 
poslovnih prostora upisan je u zemljišne knjige kao 
vlasništvo Općine, a za dio u zemljišnim knjigama još 
nije sređeno imovinskopravno stanje.

Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog 
natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.

UVJETI PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA

Poslovni prostori mogu se prodati temeljem provede-
nog javnog natječaja, u skladu sa zakonskim odredbama 
i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

ZAKUPNI ODNOSI

Za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
primjenjuje se načelo javnosti i jedinstvenog raspo-
laganja. Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih 
prostora utvrđeni su jednoobrazni i jedinstveni kriteriji 
koji se odnose na uvjete i postupak javnog natječaja za 
zakup te prava i obveze zakupodavca i zakupnika.

Planira se utvrđivanje jedinične cijene zakupnine 
po m² razvrstane prema djelatnosti koja se obavlja u 
pojedinom prostoru.

Pri određivanju cijene zakupnine vodit će se računa 
o poticanju poduzetništva i javnom interesu.

Općina će provoditi postupke naplate potraživanja 
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s osnova neplaćenih zakupnina kao i sudske postupke 
radi raskida ugovora, ispražnjenja i predaje u posjed 
poslovnih prostora.

Analitička evidencija, prihodi i rashodi vode se po 
pojedinoj jedinici imovine. 

Pod prihodima se evidentira zakupnina, dok 
rashodovnu stranu tereti ulaganje u poslovni prostor.

 DIONICE I  UDJELI  U TRGOVAČKIM 
DRUŠTVIMA

  
Općina je jedini osnivač komunalnog trgovačkog 

društva EKO PROMINA d.o.o., u kojem ima 100% 
udjela, te ima poslovne udjele u trgovačkim društvima 
RADIO POSTAJA DRNIŠ d.o.o., RAD DRNIŠ i Grad-
ska čistoća Drniš d.o.o.

Udjelima u trgovačkim društvima Općina će 
raspolagati sukladno važećim zakonskim odredbama, 
a s osobitom pažnjom udjelom u trgovačkom društvu 
EKO PROMINA d.o.o. koje je od posebnog interesa 
za Općinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju da pojedina odredba općeg akta kojim 
je regulirano raspolaganje imovinom Općine Promina 
zbog promjene nekog od sada važećih Zakona ne bude 
u skladu s tako izmijenjenim zakonskim odredbama, do 
izmjene općih akata neposredno će se primjenjivati za-
kon, a opći akt u dijelu koji s njim nije u suprotnosti.

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

KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2182/09-16-01
U Oklaju, 15. ožujka 2016.

OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

                  
PREDSJEDNIK                          

Danijel Džapo, v. r.

 ____________________

26
Na temelju članka 20.Zakona o održivom gospo-

darenju otpadom ( „ Narodne novine ¨ broj 94/13 )  i 
članka  30. stavak 1. toč.20.Statuta Općine Promina 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
10/09 , 09/10 ,05/11 ,03/13 i 08/13 ), Općinsko vijeće 
Općine Promina, na 15. sjednici, od 15.ožujka 2016 
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju

Plana gospodarenja otpadom 
Općine Promina za 2015 godinu

1.Prihvaća se izvješće o izvršenju plana gospodarenja 
otpadom Općine Promina za 2015   godinu.

   Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom 
se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio

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

Klasa : 351 -01/16-01/1
Ur.br : 2182/09-16-01
Oklaj, 15.ožujka 2016 

OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

                  
PREDSJEDNIK                          

Danijel Džapo, v. r.

OPĆINA PROMINA
 OPĆINSKI NAČELNIK

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Promina za 2015. godinu

(ožujak 2016.)

UVOD

Površina Općine Promina iznosi 13.980 ha. Na 
području općine nalazi se 11 naselja: Bobodol, Bogatić 
Čitluk, Ljubotić, Lukar, Matase Mratovo, Oklaj, Puljane, 
Razvođe, Suknovci. Prema popisu stanovništva iz 2011. 
Godine općina je brojila 1.136 stanovnika.

Na području općine Promina djeluje komunalno 
poduzeće „Eko Promina“ d.o.o. na području općine ne 
postoji odlagalište otpada. „Plan gospodarenja otpadom 
Općine Promina“ usvojen je Zaključkom Povjerenika 
Vlade RH od 15. 03. 2012. g. u skladu sa Zakonom o 
otpadu a objavljen je u Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije broj:04/12).

U lipnju 2014. izrađene su „Izmjene i dopune plana 
gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 
2014. do 2018. godine“. Na isti je ishodovana suglasnost 
od strane Šibensko-kninske županije Klasa:351-01/14-
01/66, Urbroj:2182/1-15-14-5 od 28. srpnja 2014.g. 
Izmjene plana su objavljene u Službenom vjesniku 
Šibensko kninske županije broj: 11/14.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gos-
podarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) 
propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja 
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godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici 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«, br. 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.

1. 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.

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PROMINA

Prostornim planom uređenja Općine Promina predviđeno je da se postupanje s otpadom na području općine 
do početka rada centra za gospodarenje otpadom biti organizirano na način da se sav komunalni otpad prikuplja, 
sortira i odvozi na odlagalište „Mala Promina“ kojim gospodari komunalno poduzeće „Čistoća“ iz Knina.

Prostornim planom također se predviđa ustrojavanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kojim se izbjegava 
i smanjuje nastajanje otpada, vrednuje neizbježivi otpad i kontrolirano odlažu neiskoristivi ostaci otpada.

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PROMINA

„Plan gospodarenja otpadom Općine Promina“ usvojen je Zaključkom Povjerenika Vlade RH 15. 03. 2012. g. 
u skladu sa Zakonom o otpadu a objavljen je u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije broj:04/12)

„Izmjene plana gospodarenja otpadom Općine Promina“ izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospo-
darenju otpadom, na isti je ishodovana suglasnost od strane Šibensko-kninske županije klasa:351-01/14-01/66, 
urbroj:2182/1-15-14-5 od 28. srpnja 2014. Izmjene plana su objavljene u Službenom vjesniku Šibensko kninske 
županije broj: 11/14.

4. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE 
PROMINA

Na području Općine Promina organizirano je prikupljanje miješanog komunalnog otpada koje obavlja komu-
nalno poduzeće „Eko Promina“d.o.o. koji je Općina Promina kao jedini osnivač registrirala pri Trgovačkom sudu 
u Šibeniku 2009. godine.

Miješani komunalni otpad se sakuplja putem kontejnera i posuda koje su u vlasništvu „Eko Promina“ d.o.o. i 
to 120 kontejnera kapaciteta 1.100 l te 510 kanti od 120 l. Kontejneri i posude su po općini raspoređene s obzirom 
na koncentraciju stanovnika po naseljima. Vozilo za sakupljanje otpada kapaciteta 10 m3  u vlasništvu je „Eko 
Promina“ d.o.o.

 Reciklažno dvorišto predviđeno je kao mobilna jedinica za odvojeno prikupljanje otpada po vrstama. 

5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA 
NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA
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Na području Općine Promina nema odlagališta.

6. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OT-
PADOM,

Na području Općine Promina nema odlagališta.
Prostorno-planskom dokumentacijom na području Općine Promina planiraju se slijedeće građevina i uređaji 

za gospodarenje otpadom:
- Transfer stanica Lukar (Mala Promina)
- Lokacija za gospodarenje građevinskim otpadom (oznaka namjene OG) u zonama Džapići-Čveljići i Mra-

tovo.

7. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Tvrtka ili 
naziv 

Područje sa kojeg 
je otpad skupljen 
(općina/grad) 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv 
otpada 

Ukupnosakupljeno 
(preuzeto u 2015.g.) tona 
 

Eko 
Promina 

Općina Promina 1.136 200301 Miješani 
komunalni 
otpad 

192 

 
Redni 
broj 

Naziv divljeg odlagališta Procijenjena količina 
otpada u m3  

Najzastupljenija 
vrste odbačenog 
otpada 

Divlje 
odlagalište 
uklonjeno 

DA/NE 
1. Čveljo dolac NP Građevinski i 

mješani komunalni 
otpad 

NE 

2. Dočina jama NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

3. Donje gluvače NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

4. Kulići NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

5. Sv. Nediljica Razvođe NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

6. Klicići -Džaje NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

7. Kumanovo NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

8. Babina glavica NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

9. Suknovačka vlaka NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

10. Kod dva hrasta NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 
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Tijekom 2015. godine izrađen je geodetski snimak svih nelegalnih odlagališta građevinskog i mješanog komu-
nalnog otpada te su identifi cirane  čestice zemlje na kojima se nalaze. Najveći broj nelegalnih odlagališta nalaze se 
na česticama zemlje koje su u vlasništvu Republike Hrvatske i njima upravljaju „Hrvatske šume“. Općina Promina 
dostavila je „Hrvatskim šumama“ detaljan popis istih sa zahtjevom za njihovo saniranje.

8. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OT-
PADA

Smanjenje količine otpada na mjestu nastanka i smanjenje opasnih svojstava otpada kao i izbor proizvoda i 
materijala koji imaju veću trajnost najviše ovisi o ponašanju građana. Stoga je važno da se građani na ispravan 
način informiraju o načelima gospodarenja otpadom. Općina Promina će o svom trošku, na odgovarajući način 
osigurati provedbu izobrazno-informatičkih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svom području te će u 
sklopu mrežne stranice pružati informacije o gospodarenju otpadom na svom području. Građani će trebati shvatiti 
da su aktivni sudionici stvaranja otpada i da svojim doprinosom pravilnom gospodarenju otpadom rješavaju svoj 
problem i problem budućih naraštaja.

9. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORI-
JAMA OTPADA

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red 
prvenstva gospodarenja otpadom:

- sprječavanje nastanka otpada

p
11. Ljubotić vlaka NP Građevinski i 

mješani komunalni 
otpad 

NE 

12. Čavkina vlaka NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

13. Vučipolje NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

14. Put Male Promine NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

15. Skenderovac NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

16. Puljani-Čitluk NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

17. Puljani-Seline NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

18. Puljani-Daljan NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

DA 

19. Nečven-sjever NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

DA 

20. Bogatići NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

21. Bogatići-trafostanica NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 

22. Bogatići-Dogani NP Građevinski i 
mješani komunalni 
otpad 

NE 
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- pripreme za ponovnu uporabu
- recikliranje
- drugi postupci oporabe, npr.: energetska oporaba
- zbrinjavanje otpada.
Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do 

štetnih utjecaja na okoliš. Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš.
Skupljanje, prijevoz i obrada predmeta i/ili tvari koje se mogu smatrati otpadom u službi zaštite javnog interesa 

nužni su ako bi neprimjenjivanje istog moglo ugroziti zdravlje ljudi, izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla 
ili ugrožavanje životinja i biljaka, izazvati opasnost od požara ili eksplozije, izazvati prekomjernu buku, pogodo-
vati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti, narušiti javni red i sigurnost ili značajno narušiti izgled mjesta, 
krajolika i/ili kulturnog dobra.

10. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMU-
NALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA 
I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Općina Promina ima osiguranu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada te namjerava nabaviti dodatni 
broj posuda za prikupljanje komunalnog otpada kako bi svako domaćinstvo dobilo po jednu posudu.

Dodatno će se osigurati i javna usluga sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada nakon realizacije cjelo-
vitog sustava za gospodarenje odvojenim biorazgradivim otpadom.

Edukacijom stanovništva poticat će se kompostiranje vrtnog otpada. Nabavit će se 25 kompostera za kompo-
stiranje biorazgradivog otpada koji će se zainteresiranim građanima podijeliti besplatno.

Općina Promina na svom  području ima uspostavljena 3 „zelena otoka“ za odvojeno prikupljanje otpadnog 
papira, stakla, plastike te planira u dogledno vrijeme uspostaviti takva mjesta u svim naseljima općine.

11.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,

Redni  Naziv provedenog  Utrošena fi nancijska Izvor fi nancijskih sredstava
broj projekta  sredstva  
1. Nabava dodatnih posuda za 
 sakupljanje mješanog komunalnog otpada  70.125,00 kn Općina Promina i FZOEU
2. Nabavka novog komunalnog vozila  1.215.127,69 kn Općina Promin, FZOEU, 
    Eko Promina
3.  Nabavka čitača volumena prikupljenog otpada 102.092,50 Općina Promina, FZOEU
4.  Izrada projekta „Uvođenje sustava prikupljanja 
 otpada od vrata do vrata“  50.000,00 Općina Promina, FZOEU 

12.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni broj Predviđeno PGO za 2015. g                        Izvršeno 
  DA/NE/DJELOMIČNO
1. Nabava dodatnih posuda za sakupljanje miješanog komunalnog otpada DA
2. Uklanjane otpada s lokacija odbačenog otpada DJELOMIČNO
3. Nabava kontejnera za glomazni otpad NE
4. Reciklažna dvorišta NE
5. Nabava i ugradnja posuda za biorazgadivi otpad  NE
6. Nabava kompostera NE
7. Uređenje i opremanje zelenih otoka DA
8. Provođenje izobrazno-informatičkih aktivnosti DJELIMIČNO
9.  Nabavka komunalnog vozila DA
10. Nabavka čitača volumena DA
11. Izrada projekta „Uvođenje sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata“  DA

13.  ZAKLJUČAK
Za cjelovito provođenje Plana gospodarenja otpadom potrebna su velika fi nancijska i materijalna sredstva kao i 

ljudski resursi te suradnja sa tijelima područne (regionalne) uprave odnosno prilagođavanje dinamici ostvarivanja 
programa gospodarenja otpadom koji se provodi na razini županije.

Općina Promina, sukladno svojim mogućnostima, predano radi na implementaciji Plana gospodarenja otpadom 
na svom području.

 ____________________
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27
Na temelju članaka 35. i 174. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12, 152/14), članka 48. st.3 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, 19/13, 137/15), članka 29. Zakona o 
elektroničkim telekomunikacijama (NN br. 73/, 90/11, 
133/812, 80/13, 71/14), članka 30. st.1. toč.7. Statuta 
Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“ broj 10/09, 9/10, 5/11, 3/13 i 8/13)  te članka 
2. i 27. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretni-
nama u vlasništvu Općine Promina („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 09/10), Općinsko 
vijeće Općine Promina, na 15. sjednici, od  15. ožujka 
2016. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
o osnivanju prava služnosti

 I. Odobrava se osnivanje prava služnosti na javnim 
površinama u vlasništvu Općine Promina prema popisu 
katastarskih čestica navedenim u Prilogu 1. prijed-
loga Ugovora br. T4.4.2-327/2016  o osnivanju prava 
služnosti na javnim površinama za korist Hrvatskog 
Telekoma d.d. Zagreb.

Pod javnom površinom u smislu ovog Zaključka 
podrazumijevaju se sve javne površine čiji je vlasnik 
Općina, a koje su u zemljišnim knjigamam upisane kao 
vlasništvo ili pravo korištenja Općine ili njenog pravnog 
prednika, kao javno dobro ili opće dobro s pravom 
upravljanja Općine ili njenog pravnog prednika, kao 
društveno vlasništvo, kao javno dobro ceste i putovi, te 
sve uređene i neuređene javne prometne i javne zelene 
površine kojima upravlja Općina.

II. Pravo služnosti iz točke I. ovog Zaključka osniva 
se na neodređeno vrijeme, sve dok traje potreba za 
korištenjem služnosti, u svrhu svakodobnog pristupa, 
prolaza, izvođenja radova radi izgradnje, korištenja, 
održavanja, proširenja, zamjene medija i otklanjanja 
kvarova u svrhu osiguranja nesmetanog funkcion-
iranja telekomunikacijskog prometa kao i proširivanja 
elektroničko komunikacijskih usluga u skladu s potre-
bama HT-a. 

III. Godišnja naknada za služnost na javnim 
površinama iz toč.1. ovog Zaključka utvrđuje se u 
iznosu od 153.507,18 kn (stopedesettritisućepetstose
damkuna).

Utvrđuje se jednokratni iznos naknade na ime prava 
služnosti za prethodno razdoblje u iznosu od 460.521,54 
kn (četristošezdesettisućapetstodvadesetjednukunuipede
setičetirilipe), te jednokratni iznos naknade za osnovanu 
služnost za tekuću godinu u iznosu od 153.507,18 kn (st
opedesettritisućepetstosedamkunaiosamnaestlipa).

IV. Sadržaj obveznih odnosa između Općine Promina 
i ovlaštenika prava služnosti iz točke I. ovog zaključka 
odredit će se ugovorom o osnivanju prava služnosti.

V. Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugo-
vora iz toč. IV ovog Zaključka.

VI. Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

                        
KLASA: 944-17/16-01/01
URBROJ: 2182/09-16-2
Oklaj, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________

28
Na temelju članka  20. i 69. Statuta Općine Prom-

ina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 
broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13 ) a u svezi s 
člankom75. i 76. Zakona o sportu (“Narodne novine”, 
broj 111/97, 13/98, 71/06, 150/08, 104/10, 86/10 i 
94/13), Općinsko vijeće Općine Promina, na 15. sjednici, 
od  15. ožujka 2016 godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju
 programa javnih potreba u sportu 

Općine Promina za 2015 godinu

1.Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju javnih potreba u sportu u Općini Promina za 
2015 godinu u predloženom tekstu.

Izvješće se prilaže ovom zaključku i čini njegov 
sastavni dio

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

Klasa : 620-01/16-01/1
Ur.br : 2182/09-16-01
Oklaj, 15.ožujka 2016

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________

29
Na temelju članka 30. stavak 1.toč.20. i članka 69. 

Statuta Općine Peomina (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 10/09 , 09/10 , 05/11 , 03/13 i 
08/13 ) a u svezi s člankom 9a Zakona o fi nanciranju 
javnih  potreba  u  kulturi ( “Narodne novine”, broj 47/90 
27/93 , 38/09 ) , Općinsko vijeće Općine Promina, na 15. 
sjednici, od15. ožujka 2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju 
programa javnih potreba u kulturi  

Općine Promina za 2015 godinu

1.Prihvaća se izvješće o izvršenju programa javnih 
potreba u kulturi Općine Promina za 2015. godinu u 
predloženom tekstu

   Izvješće se prilaže ovom zaključku i čini njegov 
sastavni dio.

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

Klasa : 402-05/16-01/1
Ur.br : 2182/09-16-01
Oklaj, 15.ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________

30
Na temelju članka  14. st. 4. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 01/16 ) , članka 30. st. 1. toč. 20 
i  članka 69.Statuta Općine Promina ( “Službeni vjesnik 
Šibensko –kninske županije”, broj 10/09 , 09/10 , 05/11, 
03/13 i 08/13), Općinsko vijeće Općine Promina, na 15. 
sjednici, odr 15. ožujka 2016 godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća 

Općinskog načelnika
o korištenju tekuće zalihe

1.Prima se na znanje izvješće Općinskog načelnika 
o korištenju tekuće zalihe proračuna Općine Promina 
za 2015 godinu

Izvješće se prilaže ovom zaključku i čini njegov 
sastavni dio

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

Klasa : 402-08/15-01/2
Ur.br : 2182/09-15-01
Oklaj, 15.ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________
 

31
Na temelju članka 43.stavak 1. Statuta Općine Promi-

na ( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,  broj 
10/09 , 09/10 , 05/11 , 03/13 i 08/13) , Općinsko vijeće 
Općine Promina, na 15. sjednici, od 15.ožujka 2016. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje
srpanj –prosinac 2015 godine

1.Prihvaća se izvješće o radu Općinskog načelnika za 
razdoblje srpanj –prosinac 2015 godine u predloženom 
tekstu.

Izvješće se prilaže ovom zaključku i čini njegov 
sastavni dio.

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

Klasa : 022-05/16-01/1
Ur.br : 2182/09-16-01
Oklaj, 15.ožujka 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________

32
Na temelju  članka 30. stavak 4. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 
–pročišćeni tekst , 82/04 , 178/04 , 38/09 , 79/09 , 153/09 
, 49/11 , 84/11 , 90/11 , 144/12 , 94/13 , 153/13 , 144/14 
i 36/15 ) i članka 41.stavak 3. alineja 21. Statuta Općine 
Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 
broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13 ),Općinsko vijeće 
Općine Promina, na 15. sjednici,  od 15. ožujka 2016. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika 
o izvršenju program održavanja objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Promina  za 2015 godinu

1.Prihvaća se izvješće Općinskog načelnika o 
izvršenju programa održavanja objekata i uređaja ko-
munalne infrastrukture na području Općine Promina za 
2015 godinu u predloženom tekstu

Izvješće se prilaže ovom zaključku i čini njegov 
sastavni dio.

2.Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u  “Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije”.
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Klasa : 363 -03/16-01/2
Ur.br : 2182/09-16-01
Oklaj, 15.ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________

33
Na temelju  članka 30.stavak 4. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (“Narodne novine, broj 26/03 
– pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 144/14 i 
36/15 ) i članka 41. stavak 3. alineja 21. Statuta Općine 
Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 
¨ broj 10/09, 09/10 , 05/11 , 03/13 i 08/13) općinsko 
vijeće općine Promina na 15. sjednici od 15. ožujka 
2016 godine,donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća 

 Općinskog Načelnika o izvršenju programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture općine Promina
za 2015 godinu

1.Prihvaća se izvješće općinskog načelnika općine 
Promina o izvršenju programa gradnje  objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture općine Promina za 2015 
godinu, koje čini  sastavni dio ovog zaključka

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

Klasa : 363-05/16-01/1
Ur.Br : 2182/09-16-01
Oklaj, 15.ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________
 
34
Na temelju članka 30. stavak 1.toč.20. i 69 Statuta 

Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 08/13), 
Općinsko vijeće Općine Promina, na 15. sjednici, od 
15. ožujka 2016 godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća o obavljenoj 

reviziji upravljanja i raspolaganja 
nekretninama jedinica lokalne i područne 

( regionalne ) samouprave na području 
Šibensko –Kninske županije

1.Prima se na znanje izvješće o obavljenoj  reviziji 
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica loka-
lne i područne ( regionalne ) samouprave na području 
Šibensko-kninske županije  izrađenog od Državnog 
ureda za reviziju područnog ureda Šibenik, provedenoj 
od 23.veljače do 10.prosinca 2015 godine.

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

Klasa : 041-01/16-01/1
Ur,br : 2182/09-16-01
Oklaj, 15.ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

PREDSJEDNIK
Danijel Džapo, v. r. 

 ____________________

VII.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA

6
Na temelju članka 48. 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, 
19/13 i 137/15) te članka 36. Statuta Općine Rogoznica 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 
5/13 i 13/13 - pročišćeni tekst), a sukladno odredbama 
Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), 
Zakona o fi nancijskom poslovanju i računovodstvu 
neprofi tnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne 
novine”, broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima 
i postupcima fi nanciranja i ugovaranja programa i pro-
jekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
– nastavno: Uredba (“Narodne novine”, broj 26/15), 
načelnica Općine Rogoznica,  donosi

P R A V I L N I K
o fi nanciranju javnih potreba 

Općine Rogoznica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila 

i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna 
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Općine Rogoznica udrugama čije aktivnosti doprinose 
zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i pri-
oriteta defi niranih strateškim i planskim dokumentima 
Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Općina).

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 
udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u 
odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su 
one, u skladu s uvjetima javnog poziva za fi nanciranje 
programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno 
partneri.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na fi nan-
ciranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač 
ili suosnivač Općina. Iznosi fi nanciranja tih programa 
i projekata bit će defi nirani od strane Jedinstvenog up-
ravnog odijela Općine kroz proračun Općine i program 
javnih potreba.

Članak 2.
Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, 

odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama 
odobravaju fi nancijska sredstva proračuna Općine za:

1. provedbu programa i projekata kojima se ispun-
javaju ciljevi i prioriteti defi nirani strateškim i planskim 
dokumentima,

2. provedbu programa javnih potreba utvrđenih 
posebnim zakonom,

3. obavljanje određene javne ovlasti na području 
Općine povjerene posebnim zakonom,

4. pružanje socijalnih usluga na području Općine 
temeljem posebnog propisa,

5. sufi nanciranje obveznog doprinosa korisnika fi -
nanciranja za provedbu programa i projekata ugovorenih 
iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za 
udruge s područja Općine,

6. podršku institucionalnom i organizacijskom raz-
voju udruga s područja Općine,

7. donacije i sponzorstva i
8. druge oblike i namjene dodjele fi nancijskih sred-

stava iz proračuna Općine.

Članak 3.
(1)  Projektom se smatra skup aktivnosti koje su 

usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se os-
tvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, 
vremenski su ograničeni i imaju defi nirane troškove i 
resurse.

(2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu 
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih 
aktivnosti čiji su struktura i trajanje fl eksibilniji. Mogu 
biti jednogodišnji i višegodišnji, a Općina će javnim 
pozivima poticati organizacije civilnog društva na izradu 
višegodišnjih programa  u svrhu izgradnje kapaciteta i 
razvoja civilnoga društva u Općini.

(3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su 
aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i 
neprofi tne organizacije s cilje6

m davanja dodatne ponude na području Općine i raz-
voja Općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, za-
bavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

(4) Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti 
koje s ciljem rješavanja uočenog problema, na dijelu ili 
cijelom području Općine osmisli i provodi dio građana 

Općine okupljenih u mjesni odbor, udrugu, školu i sl., 
u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a 
cilj im je podizanje razine kvalitete življenja u zajednici 
kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih 
potencijala.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE 
OSIGURAVA OPĆINA

Defi niranje prioritetnih područja fi nanciranja

Članak 4.
Na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općinsko 

vijeće Općine Rogoznica će u postupku donošenja 
Proračuna Općine, prije raspisivanja  javnog poziva 
za dodjelu fi nancijskih sredstava udrugama, utvrditi 
prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni 
postizanju ciljeva defi niranih strateškim i razvojnim 
dokumentima Općine te će, u okviru svojih mogućnosti, 
u proračunu Općine osigurati fi nancijska sredstva za 
njihovo fi nanciranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, 
Uredbe i ovog Pravilnika.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja 
fi nanciranja

Članak 5.
Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima 

dodjele sredstava za fi nanciranje programa i projekata 
u sljedećim prioritetnim područjima: kultura, sport, 
odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i 
demokratizacija društva te povećanje turističke ponude 
povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja 
nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 6.
Zadaće Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u 

postupku pripreme i provedbe javnog poziva za dodjelu 
fi nancijskih sredstava udrugama su: 

1. predložiti prioritete i programska područja javnog 
poziva, 

2. predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete 
prijave,

3. predložiti dokumentaciju javnog poziva,
4. javna objava i provedba javnog poziva, 
5. utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog 

povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za 
procjenu projekata i programa, 

6. razmotriti ocjene projekata i prijedloge za 
fi nanciranje na temelju kriterija iz javnog poziva,

7. utvrditi prijedlog odluke o fi nanciranju projekata 
i programa udruga,

8. organizirati stručno praćenje provedbe projekata 
fi nanciranih na temelju javnog poziva i

9. pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima 
javnog poziva Uredu za udruge.

Okvir za dodjelu fi nancijskih sredstava i kapaciteti 
za provedbu javnog poziva

Članak 7.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih 

sredstava planiranih u proračunu Općine, namijenjen za 
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zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem 
javnog poziva  udrugama, Općina će unaprijed predvidjeti 
fi nancijski okvir dodjele fi nancijskih sredstava udrugama 
po objavljenom javnom pozivu. 

Članak 8.
Općina će putem Jedinstvenog upravnog odjela 

osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za 
primjenu osnovnih standarda fi nanciranja, ugovaranja i 
praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i 
projekata iz svog djelokruga.

Članak 9.
(1) Općina će, prije objave javnog poziva, izraditi 

obrasce dokumentacije javnog poziva temeljem kojih će 
udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.

(2) Općina može postupak javnog poziva i praćenje 
provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem 
odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 10.
Općina će pri financiranju programa i projekata 

primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe 
fi nanciranja, odnosno praćenja i vrednovanja fi nanciranja 
i izvještavanja, defi nirane Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 11.
Općina će dodjeljivati sredstva za fi nanciranje pro-

grama i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima 
(u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

1. su upisani u Registar udruga i Registar neprofi tnih 
organizacija;

2. su se svojim statutom opredijelili za obavljanje 
djelatnosti i aktivnosti koje su predmet fi nanciranja i 
kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti 
s Ustavom i zakonom;

3. program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni 
poziv Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, 
inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i za-
dovoljenje javnih potreba Općine defi niranih razvojnim 
i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog 
pojedinog javnog poziva;

4. su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sk-
lopljenih ugovora o fi nanciranju iz proračuna Općine i 
drugih javnih izvora;

5. nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te 
drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu 
Općine;

6. se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za 
zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni 
postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili ka-
znena djela defi nirana člankom 48. Uredbe;

7. imaju utvrđen način javnog objavljivanja pro-
gramskog i fi nancijskog izvješća o radu za proteklu 
godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan 
način);

8. imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete 
i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, pro-

grama javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje 
socijalnih usluga;

9. da uredno predaju sva izvješća Općini i drugim 
institucijama.

Članak 12.
(1) Općina neće fi nancirati programe i projekte or-

ganizacija koje se fi nanciraju po posebnim propisima, 
vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog 
društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim 
Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim 
javnim pozivom.

(2) Općina neće iz proračuna Općine fi nancirati ak-
tivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozi-
tivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću 
udruga.

I V.  P O S T U P C I  F I N A N C I R A N J A  I 
UGOVARANJA

Javni poziv

Članak 13.
Financiranje svih programa i projekata u području: 

odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi, 
zdravstva, razvoja i demokratizacije društva te povećanja 
turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih 
područja, provodi se putem javnog poziva, čime se 
osigurava transparentnost dodjele fi nancijskih sredstava 
i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja 
kvalifi ciranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih 
programa i projekata te se šira javnost obavještava o 
prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 14.
Financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju se 

bez objavljivanja javnog poziva, odnosno izravno, samo 
u iznimnim slučajevima: 

1. kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja 
fi nancijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno 
djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti stan-
dardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti 
samo izravnom dodjelom bespovratnih fi nancijskih 
sredstava,

2. kada se fi nancijska sredstva dodjeljuju udruzi 
ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u 
području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje 
se fi nancijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina 
organizacija operativno sposobna za rad na području 
djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se 
fi nancirane aktivnosti provode,

3. kada se fi nancijska sredstva dodjeljuju udruzi ko-
joj su zakonom, drugim propisom  ili aktom  dodijeljene 
određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.),

4. kada se prema mišljenju Povjerenstva, jednokrat-
no dodjeljuju fi nancijska sredstva do 5.000,00 kuna za 
aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti 
planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako 
dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava 
planiranih u proračunu za fi nanciranje svih programa i 
projekata udruga.
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Članak 15.
(1) U slučajevima kada se fi nancijska sredstva dod-

jeljuju bez raspisivanja javnog poziva, Općina i Korisnik 
sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli 
sredstava kojim će se defi nirati na koje će se konk-
retne aktivnosti sredstva iz proračuna Općine utrošiti 
te poštivati osnovne standarde fi nanciranja vezane uz 
planiranje fi nancijskih sredstava, ugovaranje, praćenje 
fi nanciranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

(2) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih 
pozitivnih propisa se na odgovarajući način primjenjuju 
i u slučajevima kada se fi nancijska sredstva iz proračuna 
Općine dodjeljuju bez raspisivanja javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva

Članak 16.
(1) Dokumentaciju za provedbu poziva, na prijedlog 

Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje Općina, odnosno 
načelnik Općine. 

(2) Obvezna dokumentacija javnog poziva 
obuhvaća:

1. tekst javnog poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa ili projekta: 
3.1. opći podaci o prijavitelju
3.2. obrazac opisa programa ili projekta
3.3. obrazac proračuna programa ili projekta,
4. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa 

ili projekta
5. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog fi nan-

ciranja,
6. obrazac izjave o nekažnjavanju,
7. obrasce za izvještavanje: 
7.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa 

ili projekta
7.2.obrazac fi nancijskog izvještaja provedbe pro-

grama ili projekta.
(3) Kao prilog fi nancijskom planu dostavljaju se do-

kumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave 
suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene 
troškova i sl.).

Članak 17.
Ovisno o vrsti javnog poziva, Jedinstveni up-

ravni odjel Općine može predložiti, a Općina, odnosno 
načelnik Općine utvrditi da natječajnu dokumentaciju 
za prijavu programa ili projekta čine i:

1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjen-
jivo,

2. obrazac životopisa voditelja programa ili pro-
jekta,

3. obrazac izjave o programima ili projektima 
udruge fi nanciranim iz javnih  izvora,

4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u 
opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat 
s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u 
provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 18.
Raspisivanje javnog poziva i pripremu dokumen-

tacije za svaki poziv provodi Jedinstveni upravni 

odjel Općine, sukladno odredbama ovog Pravilnika i 
Pravilnika o unutarnjem redu Općine. 

Članak 19.
(1) Sva dokumentacija javnog poziva po svome ob-

liku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe 
i ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije 
javnog poziva popunjavaju se putem računala te šalju 
u papirnatom i elektroničkom obliku.

(3) Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne 
obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene 
za zastupanje i voditelja projekta, ovjerene službenim 
pečatom organizacije.

(4) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku 
šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja 
u pisarnici Općine), uz napomenu (npr. naziv javnog 
poziva – NE OTVARATI), dok se dokumentacija u 
elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili 
USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom 
obliku.

Objava javnog poziva

Članak 20.
Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom javnog 

poziva objavljuje se na oglasnoj ploči Općine i mrežnim  
stranicama Općine, a obavijest o objavljenom javnom 
pozivu može se objaviti i u dnevnim glasilima, na 
društvenim mrežama kao i slanjem elektroničke pošte 
na odgovarajuće adrese.

Rokovi za provedbu javnog poziva

Članak 21.
(1) Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta ili 

programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma 
objave.

(2) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, 
donošenja odluke o fi nanciranju projekata ili programa 
i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  pro-
jekti ili programi prihvaćeni za fi nanciranje mora biti 
dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  
za dostavu  prijava programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta javnog 
poziva

Članak 22.
(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na javni 

poziv, povjerenstvo Općine pristupit će postupku ocjene 
ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog pozi-
va, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) 
uvjeta Odlukom određuje načelnik Općine, a čine ga 
djelatnici Općine.

Članak 23.
U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta 

javnog poziva provjerava se:
1. je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u 

zadanome roku,
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2. je li zatraženi iznos sredstava unutar fi nancijskih 
pragova postavljenih u javnom pozivu,

3. ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta 
prihvatljiva,

4. ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner 
prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje javnog 
poziva,

5. jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni 
obrasci te

6. jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog 
poziva.

Članak 24.
Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva 

ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka roka 
za podnošenje prijava na javni poziv, nakon čega pred-
sjednik/ca povjerenstva Općine donosi odluku koje se 
prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno 
ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja 
propisanih uvjeta javnog poziva.

Članak 25.
(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga 

neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju 
biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana 
donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana 
od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor povje-
renstvu Općine koji će u roku od tri dana od primitka 
prigovora odlučiti o istome.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pov-
jerenstva Općine, prijava će biti upućena u daljnju 
proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava 
će biti odbijena.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i 
javna objava rezultata

Članak 26.
(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno 

procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati predstavni-
ci Općine, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni 
stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. 

(2) Poslovnikom povjerenstva uređuje se način 
obavljanja zadaća, prava i obveza članova stručnog 
povjerenstva, način donošenja Odluka i pitanja iz istog 
djelokruga.

Članak 27.
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje 

prijave koje su ispunile formalne uvjete javnog poziva 
sukladno kriterijima koji su propisani uputama za pri-
javitelje te daje prijedlog za odobravanje fi nancijskih 
sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući 
u obzir sve činjenice, odlučuje načelnik Općine.

Članak 28.
(1) Nakon donošenja odluke o programima ili 

projektima kojima su odobrena fi nancijska sredstva, 
Općina će javno objaviti rezultate javnog poziva s po-
dacima o udrugama, programima ili projektima kojima 
su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava 

fi nanciranja.
(2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke 

o dodjeli fi nancijskih sredstava obavijestiti udruge čiji 
projekti ili programi nisu prihvaćeni za fi nanciranje o 
razlozima nefi nanciranja njihova projekta ili programa 
uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim 
kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog 
dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

Prigovor na odluku o dodjeli fi nancijskih sredstava

Članak 29.
Udrugama kojima nisu odobrena fi nancijska sred-

stva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana 
primitka pisane obavijesti o  rezultatima javnog poziva 
omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta 
uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama 
koje su ocjenjivale program ili projekt. 

Članak 30.
Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom 

o dodjeli fi nancijskih sredstava omogućiti pravo na 
prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu 
javnog poziva. 

 
Članak 31.

(1) Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine u pisanom obliku, u roku od 8 dana od 
dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog 
poziva, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve 
činjenice donosi Općina, odnosno načelnik Općine.

(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam 
dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o fi nanciranju programa ili pro-
jekata 

Članak 32.
(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena fi nancijska 

sredstva Općina će potpisati ugovor o fi nanciranju pro-
grama ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja 
odluke o fi nanciranju.

(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično 
financiranje programa ili projekta, Jedinstveni up-
ravni odjel Općine ima obvezu prethodno pregovarati 
o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnos-
tima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba 
izmijeniti, koji postupak je potrebno  okončati prije 
potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave 
postaju sastavni dio ugovora.

(3) Prilikom pregovaranja Općina će prioritet fi nan-
ciranja staviti na aktivnosti koje će učinkovitije ostvariti 
ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine.

Praćenje provedbe odobrenih i fi nanciranih programa 
i projekata i  vrednovanje  provedenih javnih poziva

Članak 33.
(1) Općina će u suradnji s korisnikom fi nanciranja, 

s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja 
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za 
uložena sredstva, pratiti provedbu fi nanciranih programa 
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ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Za-
konu o fi skalnoj odgovornosti, Zakona o fi nancijskom 
poslovanju i računovodstvu neprofi tnih organizacija, 
Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propi-
sima. 

(2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski 
odnos između davatelja fi nancijskih sredstava i udruge 
kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a 
na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih 
programa i projekta,  u cilju utvrđivanja učinkovitosti 
ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajed-
nici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi 
potpore, Općina će vrednovati rezultate i učinke cjelok-
upnog javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u 
pojedinom prioritetnom području fi nanciranja.

Članak 34.
Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem 

opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava 
te kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u dogovoru s 
korisnikom sredstava.

Članak 35.
Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na prop-

isanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i 
fi nancijsko izvješće. 

Članak 36.
(1) Izvješća se podnose na za to defi niranim obras-

cima.
(2) Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni 

materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, 
fotografi je i dr.

(3) U fi nancijskom izvještaju navode se cjelokupni 
troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o 
tome iz kojeg su izvora fi nancirani. Obvezno se dostav-
ljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava 
Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora 
o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o 
plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa 
žiro računa).

Članak 37.
Vrednovanje provedenog programa ili projekta u 

pravilu provodi i sam korisnik  fi nancijskih sredstava 
dodatnim analizama rezultata  programa ili projekta 
(samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog fi nanciranja

Članak 38.
Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili 

projekta Općina neće dati fi nancijska sredstva za ak-
tivnosti koje se već fi nanciraju iz nekog javnog izvora i 
po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, 
koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za 
iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom 
sufi nanciranju iz više različitih izvora. 

V.  PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI 
FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 39.
(1) Odobrena fi nancijska sredstva fi nancijske pot-

pore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 
programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog 
Proračunom i Ugovorom. 

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako 
su korištena isključivo za fi nanciranje prihvatljivih i 
opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog 
ugovorom.

(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja 
povjerenstva Općine smatrat će se nenamjenskim 
trošenjem sredstava.

Prihvatljivi troškovi

Članak 40.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik 

fi nanciranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:
1. nastali su za vrijeme razdoblja provedbe pro-

grama ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova 
koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i 
troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobra-
vanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, 
usluge ili radove mogu započeti prije početka proved-
benog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije 
prvog dana razdoblja provedbe ugovora;

2. moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom 
proračunu projekta ili programa,

3. nužni su za provođenje programa ili projekta koji 
je predmetom dodjele fi nancijskih sredstava,

4. mogu biti identifi cirani i provjereni i koji su 
računovodstveno evidentirani kod korisnika fi nanciranja 
prema važećim propisima o računovodstvu neprofi tnih 
organizacija,

5. trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa 
zahtjevima racionalnog fi nancijskog upravljanja, osobito 
u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 41.
U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog 

članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o 
javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju slijedeći izravni 
troškovi udruge i njezinih partnera:

1. troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili 
projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te 
porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima 
vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika 
i Uredbe;

2. putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike 
i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, 
pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa 
za takve naknade za korisnike koji se fi nanciraju iz 
sredstava državnog proračuna;

3. troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i ma-
terijala (novih ili rabljenih)  namijenjenih  isključivo za 
program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da 
su u skladu s tržišnim cijenama;

4. troškovi potrošne robe;
5. troškovi podugovaranja;
6. troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovo-

ra uključujući troškove fi nancijskih usluga (informiranje, 
vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, 
umnožavanje, osiguranje, itd.).
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Članak 42.
Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti 

i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: en-
ergija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, 
pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s 
provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% 
ukupnog odobrenog iznosa fi nanciranja iz proračuna 
Općine.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 43.
(1) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno 

navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstav-
ljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko 
drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli fi nancijskih 
sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao 
sufi nanciranje od strane udruge.  

(2) Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili 
programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu 
se smatrati kao sufi nanciranje u proračunu projekta ili 
programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. 
Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose 
u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 44.
(1) Kada se tako utvrdi uvjetima javnog poziva i 

ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat 
kao oblik sufi nanciranja. 

(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine 
vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se 
u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje pro-
grama i projekata, i to u iznosu koji odgovara omjeru 
prosječne mjesečne neto plaće, prema zadnjim godišnjim 
objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, i 
prosječnog broja radnih sati u mjesecu. 

(3) Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta 
angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost 
volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama 
organizacije koje služe za određivanje plaća zaposle-
nika) koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog 
iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima 
provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati 
samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti 
volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 45.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa 

smatraju se:
1. dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
2. dospjele kamate;
3. stavke koje se već fi nanciraju iz javnih izvora;
4. kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to 

nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada 
se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere 
najkasnije po završetku projekta/programa;

5. gubitci na tečajnim razlikama;
6. zajmovi trećim stranama;
7. troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića 

(osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregov-
aranje s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine dio tih 

troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

Modeli plaćanja

Članak 46.
(1) Općina će svakim pojedinačnim Ugovorom 

defi nirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, 
sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom 
predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može 
se utvrditi i drugačiji model plaćanja.

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

Članak 47.
(1) Sva fi nancijska sredstva koje Općina dodjeljuje 

putem javnog poziva odnose se, u pravilu, na aktivnosti 
koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se 
raspisuju, osim  višegodišnjeg financiranja koje se 
odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se defi nirati 
samim javnim pozivom. 

(2) Višegodišnje fi nanciranje iz stavka 1. ovog članka 
ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim programs-
kim i fi nancijskim vrednovanjem korištenja fi nancijske 
potpore Općine u prethodnom vremenskom razdoblju.

(3) Korisnici kojima Općina odobri višegodišnja 
fi nancijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu tu 
istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne  
prethodna višegodišnja potpora Općine. 

(4) Nastavak fi nanciranja višegodišnjih programa 
i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima 
praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru 
tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi 
povjerenstvo, sukladno podnesenim izvješćima, a u 
skladu s odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(5) Općina će poticati korisnike višegodišnjeg fi -
nanciranja na izradu programa samofi nanciranja koji 
će omogućiti njihovu održivost i razvoj.

Članak 48.
Korisnici višegodišnjeg fi nanciranja Općine mogu 

se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge 
javne pozive Općine isključivo kroz predlaganje drugih 
projekata, inicijativa i manifestacija u tom i ostalim 
programskim područjima.

VII . OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEK-
TNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINAN-
CIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 
strane korisnika fi nanciranja

Članak 49.
(1) Korisnik fi nanciranja je u obvezi voditi precizne 

i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili 
programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sus-
tave sukladno o propisima o računovodstvu neprofi tnih 
organizacija. 

(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program 
moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može 
ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt 
ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt 
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ili program mogu lako identifi cirati i pratiti do i unutar 
računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge. 

Članak 50.
Korisnik fi nanciranja je obvezan omogućiti davatelju 

fi nancijskih sredstava, inspektorima proračunskog nad-
zora Ministarstva fi nancija i svim vanjskim revizorima 
koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispiti-
vanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, 
provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše 
reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, 
računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente 
relevantne za fi nanciranje projekta ili programa, i u 
razdoblju od sedam godina nakon završne isplate. 

Članak 51.
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti 

proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji 
vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše 
provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u 
važećim propisima za zaštitu fi nancijskih interesa Re-
publike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi 
toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju 
ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, 
proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima 
koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima 
i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, 
uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim 
dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko 
i fi nancijsko upravljanje projektom/programom te po-
duzeti sve mjere da olakša njihov rad. 

Članak 52.
Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, 

dokumenti koje je korisnik fi nanciranja dužan dati na 
raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

1. popis  č lanova i  podatke  o  uplaćenim 
članarinama;

2. računovodstvenu evidenciju (kompjuterski 
ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava 
udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih 
lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih 
računovodstvenih podataka;

3. dokaze o postupcima nabave poput dokumentacije 
javnog poziva, ponuda od sudionika javnog poziva i 
izvještaja o procjenama;

4. dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata;

5. dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih 
izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući 
aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na semi-
narima, konferencijama i tečajevima (uključujući rel-
evantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), 
itd.;

6. dokaze o primitku roba, poput potvrda o 
isporučenoj robi dobavljača;

7. dokaze o završetku radova, poput potvrda o 
prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

8. dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
9. dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, pot-

vrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju 
podugovarača,

10. za  troškove goriva  sažeti prikaz prijeđene 

kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih 
vozila, troškove goriva i održavanja;

11. evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, 
poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike 
koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno 
vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne 
osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada 
za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i 
neto primanja. 

Konačan iznos fi nanciranja od strane Općine 

Članak 53.
(1) Konačan iznos sredstava koji Općina treba ispla-

titi korisniku fi nanciranja ne može biti veći od najvišeg 
iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak 
i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši proci-
jenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna 
programa ili projekta.

(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid 
ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, 
davatelj fi nancijskih sredstava će, temeljem obrazložene 
odluke ako se projekt ili program ne provodi ili se 
neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, 
smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u 
skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa 
pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

 
Povrat sredstava

Članak 54.
Općina će od Korisnika fi nanciranja u pisanom ob-

liku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog 
programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik 
fi nanciranja: 

1. nije realizirao program ili projekt utvrđen 
proračunom i ugovorom,

2. nije utrošio sva odobrena sredstva,
3. sredstva nije koristio namjenski,
4. iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u 

propisanom roku.

Članak 55.
(1) Korisnik fi nanciranja će Općini, najkasnije u 

roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno upu-
tama davatelja fi nancijskih sredstava da to učini vratiti 
sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa 
kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena 
sredstva.

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji 
je utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele iznose 
dodavanjem zatezne kamate.

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju fi nancijskih 
sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem 
koje korisnik fi nanciranja ima prema Općini. To neće 
utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o 
plaćanju u ratama. 

Članak 56.
(1) U slučaju kada korisnik fi nanciranja ne vrati 

sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, 
Općina će donijeti odluku da se prijave koje pristignu na 
javni poziv od strane tog prijavitelja ne uzmu u razma-
tranje u narednom razdoblju. 
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(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta 
u javnom pozivu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 57.
Odredbe dokumentacije javnog poziva vezane za 

fi nanciranje udruga sredstvima proračuna Općine koje 
nisu defi nirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s 
odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), primjenji-
vat će se direktno na način kako su ih defi nirale odredbe 
tih akata.

Članak 58.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije”.

Klasa: 402-05/16-50/1 
Ur.broj: 2182/12-02/16-1 
Rogoznica, 29. veljače 2016.

OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v.r.

 ____________________

7
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja 

koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne 
novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 36. 
Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko 
– kninske Županije», broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni 
tekst), načelnica  Općine Rogoznica, donosi

G O D I Š NJ I    P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na 

području općine Rogoznica za 2016. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim 
dobrom na području općine Rogoznica za 2016. godinu 
( u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:

a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim do-

brom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnos-

ti koje se mogu obavljati na području općine Rogoznica 
(u daljnjem tekstu: Općina),

d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove 
točke.

    
2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s godišnjim 

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

I I .  PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA 
POMORSKIM DOBROM     

 3. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim up-
ravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti 
i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi. 

         
4. U 2016. godini Općina će poduzeti mjere na 

zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi i 
to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove se planira 
utrošiti 360.000,00 Kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 
predviđa se utrošiti 11.500,00 Kuna.

III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE 
POMORSKIM DOBROM       

5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja po-
morskim dobrom u smislu točke 3. ovog Godišnjeg 
plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 
371.500,00 Kn.

Sredstva iz stavka 1.ove točke osigurati će se iz 
izvora općih prihoda i primitaka.

IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG 
POPISA DJELATNOSTI NA   POMORSKOM DO-
BRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU 
OPĆINE 

6. Na području općine mogu se obavljati sljedeće 
djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na po-
morskom dobru:

a) iznajmljivanje sredstava,
b) ugostiteljstvo i trgovina,
c) komercijalno – rekreacijski sadržaj

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

a) brodica na motorni pogon,
b) jedrilica, brodica na vesla,
c) sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma, 

skije, padobran i sl.),
d) daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.,
e) podmornica, 
f) pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

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

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

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

a) aqua park i drugi morski sadržaji,
b) zabavni sadržaji,
c) suncobrani, ležaljke,
d) kulturne, komercijalne, zabavne i športske pri-

redbe,
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e) snimanje komercijalnog programa i reklamiranje,
f) slikanje, fotografi ranje.

 V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELAT-
NOSTI

10. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava i komerci-
jalno-rekreacijski sadržaji mogu se obavljati kako je na-
vedeno: brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na 
vesla, daska za jedrenje, sandolina, pedalina i dr., pribor 
i oprema za ronjenje, kupanje i sl., ambulantna prodaja, 
suncobrani, ležaljke, slikanje i fotografi ranje.

 Mikrolokacije za navedeno su označene u katastar-
skim mapama kao područje «A», kako slijedi:

- naselje Rogoznica, obalom uvale Gornji muli od 
čest.zem. 312 do čest.zgr. 867 i Račice, (ako ne dođe do 
izdavanja koncesije)

- naselje Kopača-Miline, obalom od čest.zem.937/8 
do čest.zgr. 1220 i do čest.zem.985/1,

- naselje Kopača-Crljina, obalom od čest.zem.2121/6 
do čest.zem. 2205/3,

- naselje Kopača – Šepurine obalom uvale Salbun od 
čest.zem. 1053 do čest.zem. 1604,

- naselje Lozica – obalom od čest.zem. 20313 do 
čest.zem. 20488/11,

- naselje Čelina – Stupin- obalom uvale od čest.zem. 
2850/1 do čest.zem. 2818 i obalom uvale od čest.zem. 
2923/1 do čest.zem. 2935

- naselje Ražanj – obalom od čest.zem. 8474 do čest.
zem. 8459

- naselje Dvornica – Kanica- obalom uvale Rina od 
čest.zem. 13459 do čest.zem. 13507

- naselje Zečevo Rogozničko – obalom uvale Rtić.

11. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava mogu se 
obavljati na mikrolokacijama koje su označene kao 
područje «B», a to su: 

- sredstva za vuču s opremom (banana, tuba, guma, 
skije, padobran i dr.)

Lokacija: - Lozica – omeđeno od Jaza do Debelog 
Rta,

-ostala sredstva za iznajmljivanje:

a)  pedaline – za plaže : Lozica, Šepurine, Gornji 
Muli, Račice, Stupin, Čelina,  Kanica, Ražanj –  po 2 
koncesije na lokaciji

- za plažu  Crljina – 4 koncesije

b) ležaljke – 50 kom na svakoj lokaciji / suncobrani 
– 50 kom

- plaže: Šepurine,  Gornji Muli, Račice, Stupin, 
Čelina, Kanica, Ražanj 

c) balon za puhanje, sandolina 
- plaža Crljina, Kanica, Ražanj – 1 koncesija po 

lokaciji.    
 
  12. Djelatnosti komercijalno – rekreacijskih sadržaja 

mogu se obavljati na mikrolokacijama koje su označene 

na katastarskim mapama kao područje «C», a to su: aqua 
park i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji, kulturne, 
komercijalne, zabavne, sportske priredbe, snimanje 
komercijalnog programa i reklamiranje.

Lokacija: - Ražanj, Miline, Šepurina.

13. Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine sa sredst-
vima : 

- kiosk i montažni objekti do 12 m2 mogu se obavljati  
na:

Lokacija: - Šepurina, Crljina – 2 koncesije po 
lokaciji

 Kopača, Ražanj, Zečevo - Rtić, Stupin, Čelina – 1 
koncesija po lokaciji.

-ambulantna prodaja (škrinja, sladoled, palačinke, 
kukuruz, kokice)

  Lokacija: Crljina – 4 koncesije Kopača, Stupin, 
Čelina – 2 koncesije po lokaciji, Šepurina, Ražanj, 
Kanica, Zečevo – Rtić – 1 koncesija po lokaciji.

VI. ZAKLJUČNA ODREDBA

 14. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
Županije».

Klasa: 934-01/16-01/1                       
Ur.broj: 2182/12-02/16-1                                                                 
Rogoznica, 26. siječnja 2016.    

OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v.r.

 ____________________

 8
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica 

(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 
9/09 , 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst) i članka 6. i 7. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni 
vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 12/09), 
načelnica, donosi

 Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za obavljanje 
komunalne djelatnosti dezinsekcije i 

deratizacije na području Općine Rogoznica

1. Ovim Zaključkom, raspisuje se natječaj za 
obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije i 
deratizacije na području općine Rogoznica.

2. Javni natječaj iz točke 1. ovog Zaključka, čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske 
županije“.
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Klasa: 501-01/16-10/1                                                                          
Ur.broj: 2182/12-02/16-1                                                                     
Rogoznica,  29. veljače  2016.

OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v.r.

 ____________________

9
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica 

(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 
9/09 , 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst) i članka 6. i 7. 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni 
vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 12/09), 
načelnica, donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za obavljanje 
komunalne djelatnosti postupanja s 

psima i mačkama lutalicama, te uklanjanja 
životinjskih lešina na području Općine 

Rogoznica

1. Ovim Zaključkom, raspisuje se natječaj za 
obavljanje komunalne djelatnosti postupanja s psima i 
mačkama lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina 
na području općine Rogoznica.

2. Javni natječaj iz točke 1. ovog Zaključka, čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske 
županije“.

Klasa: 501-01/16-10/2                                                                          
Ur.broj: 2182/12-02/16-1                                                                     
Rogoznica,  29. veljače  2016.

OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v.r.

 ____________________

10
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 
5/13 i 13/13-pročišćeni tekst), i članka 6. i 7. Odluke o 
obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 12/09), načelnica 
Općine Rogoznica donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za 
obavljanje  komunalne djelatnosti 

održavanja  nerazvrstanih cesta na području 
Općine Rogoznica

1. Ovim Zaključkom, raspisuje se javni natječaj 
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja neraz-
vrstanih cesta na području Općine Rogoznica.

2. Javni natječaj iz točke 1. ovog Zaključka, čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 360-01/16-10/2 
Urbroj: 2182/12-02/16-1
Rogoznica, 03. ožujka 2016.

OPĆINA ROGOZNICA

OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić, v.r.

 ____________________

 
VIII.

OPĆINA RUŽIĆ
1. OPĆINSKO VIJEĆE

1
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o fi nanciranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne 
novine”, broj 24/11 i 61/11, 27/13 i 2/14)  i članka   34. 
Statuta Općine Ružić (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 8/09 i 4/13), Općinsko vijeće 
Općine Ružić, na 17.  sjednici,  od 12. ožujka   2016. 
godine, donosi

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za redovito 

fi nanciranje političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Ružić za 2016. 

godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za fi nan-

ciranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Ružić za 2016. godinu.

Članak 2.
U Proračunu Općine Ružić za 2016. godinu osigu-

rana su sredstva za fi nanciranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 
kuna.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje  se jed-

naki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci 
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pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova 
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzas-
tupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i 
pravo na naknadu u iznosu 10%  iznosa predviđenog 
po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom 

vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu 
Općine      Ružić za 2016. godinu kako slijedi:

Hrvatska demokratska zajednica 
 (1 vijećnik, 1 vijećnica) - 5.676,00 kuna
Hrvatska seljačka stranka 
 (4 vijećnika) - 10.810,00 kuna
Hrvatska čista stranka prava (
  2 vijećnika)  - 5.406,00 kuna
Loza nezavisna lista  
 (3 vijećnika) -   8.108,00 kuna                                    

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: 402-01/16-01/1
URBROJ: 2182/08-16-1
Gradac,  12. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

2
Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) i 
čl. 34. i čl. 100. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 i 04/13- Statut-
arna odluka), Općinsko vijeće Općine Ružić na 17. sjed-
nici održanoj    12. ožujka 2016. godine donijelo je 

PRAVILNIK
O OSTVARIVANJU PRAVA NA 
PRISTUP INFORMACIJAMA 

I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA 
OPĆINE RUŽIĆ

I. Opće odredbe

Članak 1.
U postupku ostvarivanja prava na pristup infor-

macijama i ponovnu uporabu informacija primjenjuju 

se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama 
(„Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine 
Ružić (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju uvjeti pod 
kojima »Korisnik prava na pristup informacijama i pon-
ovnu uporabu informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik) 
koji je svaka domaća ili strana fi zička i pravna osoba 
ostvaruje pravo na pristup informacijama koje posjeduje, 
kojima raspolaže Općina Ružić kao tijelo javne vlasti, 
pravila postupka u kojem ovlaštenik prava na infor-
maciju ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama 
a Općina Ružić ispunjava svoju obvezu omogućavanja 
pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na 
pristup informacijama.

Članak 3.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informaci-

jama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15):

(1) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje 
Općina Ružić kao tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, 
zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, 
neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacr-
tani, 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 Ružić da omogući pristup zatraženoj in-
formaciji, 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 Ružić od strane fi zičkih ili pravnih osoba, u ko-
mercijalne 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 Ružić ima obvezu na internetskim strani-

cama objaviti na lako pretraživ način informacije koje 
posjeduje i kojima raspolaže iz svog djelokruga rada na 
temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informaci-
jama, na temelju čl. 1. ovog Pravilnika i čl. 100. Statuta 
Općine Ružić.

II. Službenik za informiranje

Članak 5.
Općina Ružić obvezna je radi osiguravanja prava na 

pristup informacijama donijeti Odluku kojom će odrediti 
posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje os-
tvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem 
tekstu: službenik za informiranje).

Članak 6.
Službenik za informiranje može biti isključivo osoba 

zaposlena u Općini Ružić.
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Članak 7.
Općina Ružić 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 Ružić, 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 Ružić.

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:

(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 infor-
macije, 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 informaci-
ji),

(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 Orle u 
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,

(8) upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu stvar-
nih 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 odlu-

kama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i 

ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Up-
isnik), u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup 
informacijama vodi službenik za informiranje.

Članak 13.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup in-

formacijama 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 Ružić ograničit će pristup informacijama u 

skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na pristup informaci-
jama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Članak 15.
Općina Ružić ograničit će pristup informacijama 

koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u 
predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja 
tih postupaka.

Članak 16.
Općina Ružić može ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasifi cirana 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 za-

konu,
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se 

uređuje područje zaštite osobnih podataka,
5) ako je informacija u postupku izrade unutar tijela 

Općine Orle, 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 Ružić 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 na-
dzor, 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. 
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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 Ružić kao tijelo javne 
vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

V. Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama 
i ponovnu uporabu informacija

Članak 21.
Općina Ružić 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 Ružić 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 doku-

menata 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 in-
formacijama.

Članak 24.
U svrhu ponovne uporabe informacija Općina Ružić 

će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom 
obliku kad god je to moguće i primjereno. Općina Ružić 
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 podni-

jeti 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 
i prezime i adresu fi zičke 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. 18. st. 1.). O usmeno podnese-
nom 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. 18. 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 pod-
nositelja zahtjeva, mjesto i datum.

(4) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama pored 
elemenata koje sadrži pisani zahtjev (navedeno u čl. 18. 
st. 1.) sadrži: informacije koje se žele ponovno upotrije-
biti, 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 

Ružić odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana 
podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 30.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva 

Općina Ružić će bez odgode pozvati podnositelja 
zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zapri-
manja 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 Ružić odbacit će 
zahtjev rješenjem.
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Članak 31.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji 

mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad 
je Općina Ružić trebala odlučiti o zahtjevu za pristup 
informaciji propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. 3. i 
4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

O produženju rokova Općina Ružić će bez odgode, 
a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja ured-
nog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti 
razloge zbog kojih je taj rok produžen.

Članak 32.
Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu upora-

bu informacija mogu se produžiti za 15 dana, računajući 
od dana kad je Općina Ružić 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.

O produženju rokova Općina Ružić bez odgode 
će, a najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti pod-
nositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok 
produžen.

VII.P rijelazne 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. 

Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“, a objavit će se na službenoj web stranici 
Općine radi dostupnosti javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama.

KLASA: 008-02/16-01/1
URBROJ: 2182/08-16-1
Gradac, 12. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

3
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Za-

kona o sustavu civilne zaštite (,,Narodne novine” br. 
82/15) )  i članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 i 04/13), 
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 17. sjednici, od  12. 
ožujka 2016. godine, donosi

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Ružić 
za razdoblje od 2016. do 2019. godine

I.UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/2015) (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je 
da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, na-
dzorne i fi nancijske) kojima se uređuju prava i obveze 
sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite 
i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa 
te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i 
ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, 
područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposob-
nosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja 
brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te 
ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga 
civilne zaštite uz dobro provedeno rukovođenje, upravl-
janje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama 
može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonom-
ske, infrastrukturalne i sigurnosne poremećaje i spriječiti 
naknadne nesreće koje mogu izazvati i veće posljedice 
od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje Plana 
civilne zaštite, Procjene rizika od velikih nesreća i Plana 
djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za 
daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a 
dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja 
aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i 
usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i 
spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban 
za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

II.SMJERNICE
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

1. Stožer civilne zaštite,
2. Operativne snage vatrogastva,
3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
4. Udruge,
5. Postrojbe i Povjerenici civilne zaštite,
6. Koordinatori na lokaciji,
7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona, 

Općinski načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih 
snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i 
planu razvoja sustava civilne zaštite, te sukladno članku 
17. stavak 3. podstavak 2. navedenog Zakona donosi Plan 
vježbi, odnosno vrstu i način provođenja vježbi opera-
tivnih snaga sustava civilne zaštite sukladno pravilniku 
iz članka 33. stavka 3. podstavak 3. Zakona.

Općina Ružić će dostavljati Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje putem Područnog ureda Šibenik 
podatke sukladno članku 20. stavak 2. Zakona, te o 
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dužnosti dostave podataka obavijestiti operativne snage 
Općine Ružić putem Stožera civilne zaštite.

 
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  
Do donošenja ovih smjernica čelnik Državne uprave 

za zaštitu i spašavanje nije donio Pravilnik kojim će se 
odrediti sastav Stožera, način rada kao i uvjeti imeno-
vanja načelnika, zamjenika i članova Stožera sukladno 
članku 21. stavak 4. i 5. Zakona, te će po donošenju 
istih Općinski načelnik osnovati Stožer civilne zaštite 
Općine Ružić i donijeti Poslovnik o načinu rada nave-
denog Stožera.

Članovi Stožera civilne zaštite obvezni su završiti 
osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu 
i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova 
Stožera civilne zaštite.

Do osnivanja Stožera civilne zaštite Općine Ružić 
mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja Općine Ružić 
te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom, odnosno sa 
mjerama, ustrojavanjem, djelovanjem i načelima sustava 
civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, 
te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u provođenju zakonskih obveza defi niranih 
Zakonom.

1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna 

snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu 
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa 
kojima se ureduje područje vatrogastva.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih 
postrojbi određena je Planom zaštite od požara Općine 
Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 
broj 10/15).

U razdoblju od 2016. do 2019. godine, nužno je pro-
voditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako 
profesionalnih tako i dobrovoljnih, te redovito obavljati 
preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede 
sukladno Pravilniku o programu osposobljavanja i 
usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94), prema 
Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja 
vatrogasnih kadrova (NN 61/94) kao i prema članku 
28., st. 2 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 
38/09, 80/10).

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potreb-
no je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim 
budućim operativnim vatrogascima. Pored toga potrebno 
je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelo-
vati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti 
i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara.

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Progra-
mom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za 
kojeg se donose ove smjernice.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne 
novine“, broj 92/10.) u periodu za kojeg se donose ove 
smjernice potrebno je uraditi slijedeće:

- donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara,

- izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom 
području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara,

- donijeti plan motrilačko - dojavne službe za vri-
jeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora,

- uskladiti Plan zaštite od požara jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom 
godišnje s novonastalim uvjetima,

- prema čl. 17. Zakona u cilju održavanja i provjere 
provedbe preventivnih mjera zaštite od požara jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne 
osobe održavaju protupožarne vježbe, na način i u vre-
menu koje odredi ministar.

1.3.OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CR-
VENOG KRIŽA

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je 
Gradsko društvo Crvenog križa Grada Drniša koje je 
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u ve-
likim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza 
sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom 
Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i 
drugim važećim propisima.

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa 
Grada Drniša traži, prima i raspoređuje humanitarnu 
pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava 
i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih 
prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s 
posljedicama masovnih stradanja i epidemija, vodi 
posebnu skrb o žrtvama oružanih sukoba i drugih 
izvanrednih situacija, pruža psihosocijalnu potporu 
stanovništvu, osigurava tehničku pomoć i drugo.

Općina Ružić u periodu od 2016. do 2019. godine 
nastaviti će sa fi nanciranjem Gradskog društva crvenog 
križa Grada Drniša sukladno važećim propisima.

1.4.OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE 
SLUŽBE SPAŠAVANJA

Na području Općine Ružić djeluje HGSS Stanica 
Šibenik.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze 
u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske 
službe spašavanja, Zakona, planovima civilne zaštite 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

 Zajednički interes Općine Ružić i HGSS Stanica 
Šibenik očituju se u dogovoru oko sufi nanciranja pro-
gramskih aktivnosti HGSS Stanice Šibenik. 

Općina Ružić će za svaku godinu sklapati Ugovor 
o sufi nanciranju programskih aktivnosti HGSS Stanice 
Šibenika, te će obje ugovorene strane djelovati po Ugo-
vorenim stavkama. 

1.5. UDRUGE
 Sukladno članku 32. stavak 1. Udruge koje su nos-

itelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
određuju se i navode u planovima djelovanja civilne 
zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.

Sukladno stavku 4. i 5. istog članka, Općina Ružić 
će sa udrugama regulirati međusobne odnose spora-
zumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu 
civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge uključuju u 
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aktivnosti sustava civilne zaštite te fi nancijska sredstva 
(donacije) namijenjene jačanju sposobnosti udruga za 
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama. Radi osposobljavanja 
za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samos-
talno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju 
u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 
snagama  sustava civilne zaštite na svim razinama.

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih 
nesreća i katastrofa Općina Ružić organizirati će po 
potrebi i sudjelovanje volontera radi provođenja mjera 
i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

1.6.POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE 
ZAŠTITE

1.6.1. Postrojbe civilne zaštite 
 Općina Ružić će po donošenju Procjene rizika osno-

vati postrojbe civilne zaštite, propisati materijalni i os-
obni ustroj postrojbi civilne zaštite te popuniti postrojbe 
civilne zaštite sukladno članku 33. stavak 2. Zakona. 

Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na snazi 
Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Opće 
namjene Općine Ružić, KLASA: 810-03/15-01/14, 
URBROJ: 2182/08-15-01 od 05.10.2015. godine.

1.6.2. Povjerenici civilne zaštite 
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika 

imenuje Načelnik za pojedinačnu stambenu građevinu, 
više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne 
odbore i manja naselja sukladno članku 34. stavak 1. 
Zakona.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uza-

jamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i 
uzajamne zaštite,

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzi-
manju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi 
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, 
sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih 
skupina,

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima 
za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području 
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju 
civilne zaštite.

 Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na 
snazi Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite 
na području Općine Ružić, KLASA: 810-03/15-01/15, 
URBROJ: 2182/08-15-1 od 05.10. 2015. godine.

1.7. KOORDINATOR NA LOKACIJI

 Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i 
njezine posljedice na terenu te u suradnji s mjerodavnim 
Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih 
snaga sustava civilne zaštite.

 Koordinatora na lokaciji, sukladno specifi čnostima 
izvanrednog događaja, određuje odlukom načelnik 
Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga 
sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih snaga 
civilne zaštite.

1.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE 
ZAŠTITE 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na pri-
jedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. stavak 1. 
podstavak 3. Zakona.

 Pravne osobe određene gore navedenom odlukom 
dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu 
organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih 
propisa i njihovih općih akata.

2.PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA 
CIVILNE ZAŠTITE

 Općina Ružić donijet će Procjenu rizika od velikih 
nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite temeljem članka 
97. stavak 1. Zakona u roku od dvije godine od dana 
stupanja na snagu Pravilnika iz članka 49. Zakona. 

 Procjene ugroženosti i Planovi zaštite i spašavanja 
doneseni temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju 
na snazi do donošenja Procjena rizika i planova djelo-
vanja civilne zaštite.

III.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Općine Ružić za period 2016. do 2019. go-
dine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:810-03/16-01/4
URBROJ:2182/08-16-01
Gradac,  12. ožujka 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

4
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona 

o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 82/15) i 
članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik  
Šibensko-kninske županije“, broj 08/09 i 04/13), 
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 17. sjednici, odr  12. 
ožujka 2016. godine, izvršilo je 

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE RUŽIĆ 
ZA 2015. GODINU

UVOD
Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“, broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Za-
kon) prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju („Nar-
odne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite 
riješen je postojeći problem konfl ikta između pojmova 
„zaštita i spašavanje“ i „civilna zaštita“ odnosno pro-
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vedena je sveobuhvatna normativna reforma sustava, a 
preimenovanjem sustava zaštite i spašavanja u sustav 
civilne zaštite izvršeno je pojmovno usklađivanje i 
standardiziranje sa stanjem na prostoru Europske unije 
na način da se zaštita i spašavanje u velikim nesrećama i 
katastrofama defi niraju kao aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Aktivnosti Općine Ružić do donošenja Zakona o 
sustavu civilne zaštite bile su organizirane temeljem 
Zakona o zaštiti i spašavanju  koji je prestao važiti.

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU OPĆINE RUŽIĆ - PLANSKI DOKU-
MENTI

1.1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća 
i Plan zaštite i spašavanja 

Općina Ružić ima usvojenu Procjenu ugroženosti 
stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša 
od katastrofa te velikih nesreća i Plan zaštite i spašavanja 
za područje Općine Ružić koje je  izradila je fi rma DLS 
d.o.o. Rijeka u lipnju 2012. godine.

Općinsko vijeće Općine Ružić usvojilo je 15. svibnja 
2015. godine novu Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti 
nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Općine 
Ružić  i Plan zaštite i spašavanja, izrađivač DLS d.o.o. 
Rijeka, oz. dok. 2014/0198 („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ br. 10/15). 

 Općinsko vijeće Općine Ružić je 15. svibnja 
2015. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana civilne 
zaštite Općine Ružić, izrađivač DLS d.o.o. Rijeka, 
oznaka dok. 2014/0198 od veljače 2015. god. („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 10/15).

Napomena:
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona 

predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi 
procjenu rizika od velikih nesreća umjesto Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.

Zakonom nije predviđeno donošenje Plana zaštite 
i spašavanja.

Sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 1. Zakona, 
izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Plan 
djelovanja civilne zaštite.

Člankom 97. stavkom 1. Zakona jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti 
procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja 
civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja 
na snagu pravilnika iz članka 49. stavka 2. Zakona.

Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do-
neseni na temelju Zakona o zaštiti spašavanju („Narodne 

novine“, br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) temeljem 
članka 97. stavak 2. Zakona ostaju na snazi do donošenja 
procjena rizika od velikih nesreća i planova djelovanja 
civilne zaštite.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU OPĆINE RUŽIĆ - OPERATIVNE 
SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE 
OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

U 2015. godini na području Općine Ružić nije došlo 
do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane 
snage zaštite i spašavanja.

Načelnik Općine Ružić donio je Odluku o određivanju 
operativnih snaga zaštite

i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu 
i spašavanje na području Općine Ružić, KLASA: 810-
03/15-01/16, od  05. listopada 2015. godine.

Operativne snage zaštite i spašavanja na području 
Općine Ružić su:

- Stožer zaštite i spašavanja,
- Povjerenici civilne zaštite,
- Postrojba civilne zaštite  Opće namjene,
- DVD Ružić,
- JVP Grada Drniša.

Druge operativne snage zaštite i spašavanja na 
području Općine Ružić su:

 -   Rad d.o.o. za vodoopskrbu i ostale komunalne 
djelatnosti,

-   Lovačko društvo „Sokol“, Ružić,
-   Work Ružić d.o.o., 
-   Kamen gradnja d.o.o.  Gradac,
-   Obrt za prijevoze i iskope Vuletić,
-   Obrt Božo Matić,
-   OPG Nena Bojčić,
-   Josip Šperanda,
-   Ivanišević Gradnja d.o.o.,
-   Trgovački lanac Djelo d.o.o., Unešić,
-   Kljaci commerce,
-   Ljekarna Drniš.

Pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Općine Ružić, a koje postupaju 
sukladno vlastitim operativnim planovima su:

-    Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ,
-    Dom zdravlja Šibensko-kninske županije – 

ordinacija opće medicine u Općini Ružić, 
-    Veterinarska ambulanta Drniš,
-    Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ,
-    Županijska uprava za ceste ŠKŽ,
-    CIAN d.o.o.,
-    Radio Drniš,
-    Gradska čistoća Drniš d.o.o.,
-    Gradsko društvo Crvenog križa Drniš,
-    HGSS stanica Šibenik,
-    Šolić d.o.o., Šibenik, pogrebno poduzeće,
-    Crna ruža, obrt za pogrebne usluge,
-    MUP, Policijska uprava Šibensko- kninska, 

Policijska postaja Drniš,
-    Centar za socijalnu skrb Drniš,
-     Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 

ured Šibenik,
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-    Hrvatske ceste d.o.o.,
-   Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica 

Split – Šumarija Drniš,
-    Poljoprivredna savjetodavna služba,
-     Hrvatske vode, Split – ispostava „Krka – Šibensko 

primorje“,
-    HEP ODS d.d., Elektra Šibenik, Pogon Drniš.
Osim redovnih aktivnosti pravne osobe tijekom 

2015. godine nisu bile aktivirane na poslovima zaštite 
i spašavanja. 

Napomena: 
Temeljem članka 7. starog zakona operativne snage 

sastojale su se od:
- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regional-

noj i državnoj razini,
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave 

koja se zaštitom i spašavanjem bave     u svojoj redovitoj 
djelatnosti,

- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
- zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite,
- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom 

i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Sukladno članku 20. stavak 1. novog Zakona mjere i 
aktivnosti u sustavu civilne  zaštite provode operativne 
snage sustava civilne zaštite i to:

- stožeri civilne zaštite
- operativne snage vatrogastva
- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
- operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
- udruge
- postrojbe i povjerenici civilne zaštite
- koordinatori na lokaciji
- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Izvršno tijelo lokalne samouprave sukladno članku 

17. stavak 3. podstavak 6. Zakona odgovorno je pored 
ostalog za osnivanje operativnih snaga.

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(“Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te 
članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju op-
erativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 
40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Ružić donijelo 
je Rješenje o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ br. 08/13 ).

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Ružić 
po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik 
načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno i koordinativno 
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite 
i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje 
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i ma-
terijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne pri-
jetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, 
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe ili veće 
nesreće na području Općine Ružić. 

Po donošenju Rješenja o osnivanju  i imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja Općine Ružić, a temeljem 

članka 10. stavka 3. Pravilnika o mobilizaciji i djelo-
vanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN br. 
40/08 i 44/08) Općinski načelnik donio je Plan pozivanja 
članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Ružić.

Članovi Stožera u pravilu pozivaju se teklićkom 
službom ili putem Županijskog centra 112 Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik.

Napomena:
Zakonom je predviđeno da predstavničko tijelo jed-

inice lokalne samouprave više ne osniva stožer zaštite 
i spašavanja, već izvršno tijelo temeljem članka 24. 
stavak 1. Zakona osniva stožer civilne zaštite i imenuje 
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od 
predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih 
pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne 
zaštite jedinice lokalne samouprave.

2.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa 

snaga sustava civilne zaštite.
2.2.1. Vatrogasna zajednica ŠKŽ 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ružić član je Vatro-

gasne zajednice Šibensko-kninske županije.
2.2.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ružić
Primarna vatrogasna postrojba za područje Općine 

Ružić u 2015. godini bio je DVD
Ružić sa svojih 20 operativnih vatrogasaca i 

pripadajućom opremom  za intervencije. Kapaciteti 
ljudski i materijalni navedeni su u Prilozima Plana zaštite 
i spašavanja Općine Ružić. 

Za potrebe DVD-a Ružić općina je u 2015. godini 
izdvojila 90.000,00 kuna. Kontinuirano se provodi izo-
brazba novih članova DVD-a.

2.3. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 
Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i 

sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih 
tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite 
i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.3.1. Postrojba civilne zaštite
U skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od nastanka i 
posljedica katastrofa te velikih nesreća i Planom zaštite 
i spašavanja, općinski načelnik Općine Ružić donio je 
dana 05.10.2015. godine Odluku o osnivanju Postrojbe 
civilne zaštite  Opće namjene Općine Ružić, KLASA: 
810-03/15-01/14.

2.3.2. Povjerenici civilne zaštite
Procjenom ugroženosti predviđeno je imenovanje 

5 povjerenika civilne zaštite Općine Ružić. Sukladno 
Procjeni ugroženosti, Općinski načelnik donio je 
05.10.2015. godine Odluku o imenovanju povjerenika 
civilne zaštite na području Općine Ružić, Klasa: 810-
3/15-1-01/15.

2.3.3. Voditelji skloništa
Na području Općine Ružić nema skloništa osnovne 

zaštite. 

2 . 4 .  H RVAT S K A G O R S K A S L U Ž B A 
SPAŠAVANJA
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U Proračunu Općine Ružić za 2015. godinu planirana 
su i doznačena sredstva za HGSS u iznosu od 2.000,00 
kuna.

2.5. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 
DRNIŠ

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu 
samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i 
ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći 
za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija 
i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno 
opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u 
slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. 
Za potrebe Gradskog društva crvenog križa Drniš u 
2015. godini uplaćeno je 5. 300,00 kn.

2.6. UDRUGE GRAĐANA 
Udruga građana koje sudjeluje u sustavu zaštite i 

spašavanja je Lovačka udruga „Sokol“ Ružić koja broji 
100 članova.

 
3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE 

I SPAŠAVANJA
3.1. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 

PROSTORNIM PLANOVIMA
Tijekom 2015. godine nije usvojen niti jedan novi 

prostorni plan.
3.2. EDUKACIJA GRAĐANA
Tijekom 2015. godine nisu održane aktivnosti vezano 

uz edukaciju građana na temu zaštite i spašavanja.
3.3. EDUKACIJA DJECE U ŠKOLAMA I 

VRTIĆIMA
U 2015. godini nije održana vježba evakuacije 

djelatnika i učenika Osnovne škole Antuna Mihanovića 
Petropoljskog, Područno odjeljenje Gradac.

3.4. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA
Na području Općine Ružić sirene za uzbunjivanje 

uvezane su sa županijskim centrom 112 Šibenik, mogu 
se aktivirati putem DVD-a Ružić.

4. ZAKLJUČAK
U 2015. godini na području Općine Ružić nisu 

zabilježeni ugroze, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo 
potrebe za angažiranjem civilne zaštite te snaga zaštite 
i spašavanja. 

U prošloj godini doneseni su dokumenti iz područja 
sustava zaštite i spašavanja, donesene su Odluka o 
osnivanju Postrojbe civilne zaštite Opće namjene, Od-
luka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i Odluka 
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 
području Općine Ružić. 

Svi nabrojani dokumenti doneseni su po Zakonu 
o zaštiti i spašavanju koji je prestao važiti stupanjem 
na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15).

U narednom periodu potrebno je izvršiti popunu, 
opremanje i osposobljavanje  Postrojbe civilne zaštite 
Opće namjene, kao i osposobljavanje povjerenika civilne 
zaštite. 

Analizirajući utvrđene organizacijske snage zaštite 
i spašavanja procjenjuje se da je neophodan daljnji 
razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih sub-

jekata civilne zaštite, uz osiguranje sredstava  za njihovo 
opremanje.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite objavit će se 
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 810-03/16-01/3
URBROJ. 2182/08-16-01
Gradac,  12. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

5 
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi 

(„Narodne novine“, broj 157/13) i članka 34. Statuta 
Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 08/09 i 04/13- Statutarna odluka), 
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 17. sjednici, od 12. 
ožujka 2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE 
Socijalnog programa 

Općine Ružić za 2016. godinu 

Članak 1.
U Socijalnom programu Općine Ružić za 2016. 

godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 17/15), članak 2. se mijenja te glasi:

Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine 
oblike pomoći utvrđene Socijalnim programom su:

(1) Opći uvjeti: - državljanstvo Republike 
Hrvatske

-  stalno prebivalište na području Općine Ružić
- stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim bo-

ravkom na području Općine Ružić
(2)   Stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac s 

utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima, azilant i 
članovi njegove obitelji koji zakonito boravi na području 
Općine Ružić

(3)   Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu i 
privremeni smještaj pod uvjetima propisanim Zakonom 
o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13), ima 
osoba koja nije obuhvaćena prethodnim kriterijima, ako 
to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Članak 2.
Ostale odredbe Socijalnog programa Općine Ružić 

za 2016. godinu ostaju nepromijenjene. 

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine 

Ružić za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.
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KLASA: 551-06/15-01/3
URBROJ: 2182/08-16-2
Gradac, 12. ožujka 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

6
Na temelju članka 30.  Zakona o komunalnom gos-

podarstvu («Narodne novine», br. 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, 153/13,147/14 i 36/15) i članka 
34. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», br. 8/09 i 4/13), Općinsko vijeće 
Općine Ružić, na 17.  sjednici, od  12. ožujka  2016. 
godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture  na području 

Općine Ružić za 2015. godinu
                  

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ružić za 2015. godinu koje je sastavni dio ovog 
Zaključka.

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

KLASA: 363-01/14-01/12 
URBROJ: 2182/08-16-4 
Gradac,  12. ožujka  2016.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

7
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gos-

podarstvu («Narodne novine» br. 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, 147/14 i 36/15)  i članka 
34. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije» br.  8/09 i 4/13), Općinsko vijeće 
Općine Ružić na 17. sjednici  od 12. ožujka  2016. 
godine, donosi

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja  
komunalne infrastrukture  na području 

Općine Ružić za 2015.. godinu
                  

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Ružić za 2015. godinu koje je sastavni dio ovog 
Zaključka.                                        

2. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“

KLASA: 363-01/14-01/13  
URBROJ:  2182/08-16-4
Gradac, 12. ožujka   2016.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

8
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpa-

dom („Narodne novine“ broj 94/13) i članka 34. Statuta 
Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, br. 08/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine 
Ružić, na 17. sjednici, od 12. ožujka 2016. godine, 
donosi

 
Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić 

za 2015. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Ružić za 2015. 
godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu, KLASA: 
351-04/16-01/3, URBROJ:2182/08-16-1 od  ožujka 
2016. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 351-01/16-01/3
URBROJ: 2182/08-16-2
Gradac, 12. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 
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OPĆINA RUŽIĆ
Jedinstveni upravni odjel

IZVJEŠĆE 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom

OPĆINE RUŽIĆ
za 2015. godinu

 

Klasa: 351-01/16-01/3
Ur.broj: 2182/08-16-1
Ožujak, 2016. godine
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1. UVOD

Općina Ružić  nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Šibensko-kninske županije. Nalazi se u blizini Grada Drniša, 
na istoku graniči sa Splitsko –Dalmatinskom županijom, na sjeveru sa Gradom Drnišom, a na jugu s Općinom 
Unešić. Danas se na administrativnom prostoru Općine Ružić nalazi 9 naselja: Ružić, Otavice, Gradac, Baljci, 
Moseć, Umljanović, Kljake, Čavoglave i Mirlović Polje.

Površina Općine Ružić iznosi 160,28 km2, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine na tom prostoru živi 
1.591 stanovnik.

 

  

Smještaj Općine Ružić u Šibensko-kninskoj županiji

Na području Općine Ružić organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši poduzeće „Gradska čistoća“ 
d.o.o. Drniš. Na području općine ne postoji odlagalište otpada, te se otpad odvozi na odlagalište komunalnog otpada 
„Moseć“ koje se nalazi na području Grada Drniša.

Općina Ružić izradila je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Ružić za razdoblje od 2012. do 2020. godine, 
za koji je ishodovana suglasnost od strane nadležnog ureda Šibensko-kninske županije. Plan gospodarenja otpadom  
prihvaćen je od strane Općinskog vijeća Općine Ružić dana 16. prosinca 2012. godine, a Zaključak o prihvaćanju 
objavljen je „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ br. 03/14. 
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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 Zagre-

ba,
• 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. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RUŽIĆ

Prema Prostornom planu uređenja Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske  županije“ br. 7/12) 
građevine za obradu otpada (skadišta, reciklažna dvorišta) mogu se  smjestiti isključivo u izdvojenim zonama 
gospodarske namjene.

Jedno reciklažno dvorište građevinskog otpada planirano je na području gospodarske zone u Kljacima na lokaciji 
sadašnjeg divljeg odlagališta Kljaci – Rudnik.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM  OPĆINE RUŽIĆ

Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić za razdoblje od 2012. do 2020. godine (Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ br. 03/14).

Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić dobio je suglasnost Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne 
poslove Šibensko-kninske županije,  Klasa:351-01/12-01/27, Ur.broj: 2182/1-15-12-4 od 26. listopada 2012. 
godine.

Plan sadrži: osnovne podatke o Općini Ružić, pregled postojećeg stanja, postupanje s otpadom, postojeći 
kapaciteti za skupljanje otpada, planirane kapacitete za odlaganje otpada, ciljeve gospodarenja otpadom, mjere 
za postizanje ciljeva, popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, redoslijed aktivnosti sanacije 
neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša, sažetak i predviđenih mjera, visinu i izvore sredstava za 
provedbu mjera, plan provedbe mjera i očekivane rezultate.

Provedbom Plana gospodarenja otpadom postići će se:
- znatno smanjenje količina otpada koje treba zbrinuti odlaganjem na odlagalištu,
- smanjenje štetnog potencijala otpada na osnovu izdvajanja korisnih i štetnih komponenti otpada,
- uklanjanje ilegalnih odlagališta otpada (divljih deponija) te sprječavanje nastajanja novih,
- rješavanje problema „divljih odlagališta“ podići će se atrakcija lokacije kao turističkog mjesta,
- sveobuhvatno unaprjeđenje kakvoće života na području Općine Ružić.

Plan gospodarenja otpadom Općine Ružić izrađen je 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.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU  OPĆINE 
RUŽIĆ UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Organizirano sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima na području 
Općine Ružić vrši poduzeće Gradska čistoća d.o.o. Drniš. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište komu-
nalnog otpada „Moseć“ koje se nalazi na području Grada Drniša.

Komunalni otpad iz kućanstava prikuplja se u 170 kontejnera zapremnine 1100 litara, a koji su zatvorenog tipa 
te onemogućavaju rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa.
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Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se jednom tjedno specijalnim vozilom (auto smećar) zatvorenog 
tipa, zapremnine 14 m3.

 Prema podacima poduzeća Gradska čistoća d.o.o. Drniš u 2015. godini, na području Općine Ružić prikupljeno 
je i zbrinuto 280 tona miješanog komunalnog otpada.

Uz sufi nanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni su kontejneri za odvojeno 
prikupljanje komunalnog otpada za čiju je nabavu izdvojeno 113.375,00 kuna.

 Uz 3 zelena otoka koji se sastoje od spremnika za plastiku, staklo i papir u naseljima Gradac, Ružić i Kljake, 
postavljana su još 2 zelena otoka na lokacijama uz groblje u Gradcu i Kljacima koja imaju i spremnike za metal.

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA 
NA PODRUČJU OPĆINE RUŽIĆ

Na području Općine Ružić nema odlagališta otpada
 

Tvrtka ili 
naziv 

Područje sa kojeg 
je otpad skupljen 
(općina/grad) 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv otpada Ukupno sakupljeno 
(preuzeto u tekućoj 
godini) 
tona 

Gradska 
čistoća 
d.o.o. 
Drniš 

Općina Ružić 1.591  - komunalni 
- plastika 
- papir 
- staklo 

280 
0,5 
1 
0,9 

 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM 

Na području Općine Ružić ne postoji legalno odlagalište otpada.
Prostornim planom uređenja općine Ružić određena je lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski 

otpad.

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
 

Redni 
broj 

Naziv divljeg odlagališta Procijenjena količina 
otpada u m3  

Najzastupljenija 
vrste odbačenog 
otpada 

Divlje 
odlagalište 
uklonjeno 

DA/NE 
1. Baljci – uz županij. cestu  građevinski otpad NE 
2. Čavoglave - parking 1600 građ. i kom. otpad NE 
3. Čavoglave - Pauci 3000 građ. i kom. otpad NE 
4. Gradac - Križ 1300 građevinski otpad NE 
5. Kljake - Krstina   600 građ. i kom. otpad NE 
6. Kljake - Rudnik 4500 građ. komunal. i 

nešto azbesta 
NE 

7. Kljake - Sokolac  kom. i glomazni 
građevinski otpad 

NE 

9.  Mirlović Polje – uz rub 
županijske ceste 

 građevinski otpad Djelomično 

10.  Otavice – Zidinice   450 građ. i kom. otpad NE 

11.  Ružić - Krstače   300 građ. i kom. otpad NE 

12.  Ružić - Midenjak 10000 građ. i kom. otpad NE 

13.  

 

Umljanovići – Relote - 
Šimundže 

  400 građ. i kom. otpad Djelomično 
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Najveće divlje odlagalište nalazi se u Ružiću - Midenjak

9. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, STAKLA I PLASTIKE 

U 2015. godini uz 3 postojeća zelena otoka u naseljima Gradac, Ružić i Kljake, postavljana su još dva zelena 
otoka na lokacijama uz groblja u Gradcu i Kljacima koja imaju i spremnike za metal.

Općina Ružić u tijeku 2016. godine planira osigurati odvojeno prikupljanje tekstila postavljanjem odgovarajućeg 
broja spremnika, te nabavu spremnika od 100 litara koje će podijeliti kućanstvima za odvojeno prikupljanje papira 
i miješanog komunalnog otpada.

10.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

 
 

Redni 
broj 

Predviđeno PGO za 2015. g Izvršeno 
DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Izgradnju i uspostavu zelenih otoka za odvojeno 
prikupljanje otpada uključujući i izvedbene 
elaborate 

djelomično 

2. Sustavna sanacija postojećih neuređenih 
odlagališta otpada sa izradom potrebne 
dokumentacije 

NE 

3. Izgradnja mini reciklažnog dvorišta s izradom 
izvedbenih elaborata 

NE 

4. Izgradnja mini reciklažnog dvorišta za 
građevinski otpad 

NE 

 
11.  ZAKLJUČAK

Planom gospodarenja otpadom na području Općine Ružić propisane su mjere za  uspostavu cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom.

Neke od propisanih mjera kao uspostavljanje zelenih otoka i postavljanje kontejnera za odvojeno prikupljanje 
otpada provedene su u 2014. godini. 

Mjere propisane Planom gospodarenja otpadom za 2015. godinu a koje se odnose na sustavnu sanaciju postojećih 
divljih odlagališta, izgradnju mini reciklažnog dvorišta s izradom izvedbenih elaborata i izgradnju mini reciklažnog 
dvorišta za građevinski otpad nisu realizirane u predviđenom roku zbog nedostatka fi nancijskih sredstava za njihovu 
realizaciju.

Za učinkovitiju provedbu Plana gospodarenja otpadom Općina Ružić će u narednom razdoblju provoditi mjere 
informiranja i edukacije građana (putem informativnih letaka i sl.) o važnosti odvojenog prikupljanja i razvrstavanja 
otpada.

 ____________________



Stranica 90 - Broj 4     SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE     Ponedjeljak, 21. ožujka 2016. 

2. OPĆINSKI NAČELNIK
1
Na temelju članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 28/10) i članka 48.  Statuta Općine Ružić („Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije“, br. 8/09 i 4/13), 
načelnik Općine Ružić, donosi

PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanja natprosječnih 
rezultata u radu i načinu isplate dodatka za 

uspješnost u radu

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje 

natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodatka za 
uspješnost u radu službenika i namještenika u jedinst-
venom upravnom odjelu Općine Ružić.

Članak 2.
Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje 

najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ost-
varuje dohodak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak 
uz plaću.

Pod plaćom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva 
se umnožak koefi cijenta i osnovice za obračun plaće, 
uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog 
staža.

Dodatak za uspješnost u radu može se isplatiti najviše 
dva puta tijekom jedne kalendarske godine.

Članak 3.
Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu 

službenika i namještenika jesu:

1. ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik 
ocijenjen,

2. opseg obavljenih poslova veći od uobičajenog 
opsega obavljanja poslova,

3. uspješno i pravodobno rješavanje zadataka, 
predmeta i sl. u roku kraćem od predviđenog ili zadanog 
ili zakonom određenog roka za izvršavanje zadataka i 
poslova radnog mjesta,

4. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno 
povećanog opsega poslova, u neprekinutom razdoblju 
od najmanje 30 radnih dana,

5. obavljanje poslova odsutnog službenika ili 
namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog rad-
nog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30 
radnih dana,

6. samostalno provođenje ili sudjelovanje u 
provođenju projekata od značaja za Općinu, uz redovno 
obavljanje poslova svog radnog mjesta, a za koje nije 
isplaćena naknada za rad, 

7. odnos prema radu,
8. odnos prema strankama
Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik 

ocijenjen, podrazumijeva se zadnja utvrđena godišnja 
ocjena.

Pod opsegom obavljenih poslova većim od 
uobičajenog opsega podrazumijevaju se rezultati rada 
koji po opsegu prelaze količinu koja je planirana za 
pojedinog službenika odnosno namještenika u tijeku 
radnog vremena i u određenom razdoblju.

Pod odnosom prema radu razumijeva se samoinici-
jativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju poslo-
va, razumijevaju se rezultati rada, praćenje literature te 
spremnost za stalno stručno usavršavanje za poslove 
radnog mjesta.

Pod odnosom prema strankama razumijeva se postu-
panje koje je profesionalno, pristojno, razumljivo, neiz-
vrgavanje stranke nepotrebnom čekanju ili pribavljanju 
dokumentacije ili isprava koje je dužna ili može pribaviti 
općinska uprava, pružanje stranci savjeta o mogućem 
ostvarivanju određenih prava te druga postupanja koja 
uključuju vođenje računa o dobrom osobnom ugledu 
službenika i dobrom ugledu službe.

Članak 4.
Visina postotka osnovice obzirom na ostvareni broj 

bodova će se odrediti sukladno sredstvima za isplatu do-
datka za uspješnost u radu koja su osigurana Proračunom 
Općine Ružić za tekuću kalendarsku godinu.

Članak 5.
Službenik ne može biti ocijenjen ocjenom „odličan“ 

ili „vrlo dobar“ ako su mu tijekom kalendarske godine 
više puta upućivana pisana upozorenja zbog nepoštivanja 
službene dužnosti koja bitno utječu na ocjenu ili je odlu-
kom nadležnog tijela proglašen odgovornim za povredu 
službene dužnosti.

Dodatak za uspješnost na radu ne smije se isplatiti 
onim službenicima i namještenicima koji nekvalitetno, 
nepravovremeno i neučinkovito obavljaju poslove i 
radne zadatke na svom radnom mjestu, te onima koji 
su ocijenjeni ocjenama „zadovoljava“ ili „ne zadovol-
java“.

Nadređeni službenik koji predlaže ocijeniti službenika 
ocjenom „nedovoljan“, dužan je uz Prijedlog godišnje 
ocjene priložiti pisano upozorenje na mogućnost do-
bivanja negativne ocjene.

Članak 6.
Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika 

mogu se utvrditi ako je službenik odnosno namještenik 
ocijenjen ocjenom „odličan“ ili „vrlo dobar“ i ako ispuni 
najmanje dva kriterija utvrđena člankom 3. st. 1. točke 
2. do 8. ovog Pravilnika.

Članak 7.
Ne ocjenjuju se službenici odnosno namještenici 

primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici 
koji su u prethodnoj godini radili manje od šest mjeseci, 
sukladno čl. 94. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Naro-
dne novine“, broj 86/08 i 61/11).
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Članak 8.
Rješenje o isplati dodatka iz članka 2. ovog Pravilni-

ka i njegovoj visini za službenike i namještenike donosi 
pročelnik uz prethodnu pismenu suglasnost načelnika, 
a načelnik za pročelnika Općine Ružić.

Dodatak za uspješnost u radu ne može se isplatiti 
prije nastupanja izvršnosti rješenja o isplati dodatka.

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 080-07/15-01/1
URBROJ: 2182/08-15-1
Gradac, 01. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK
Damir Prnjak, v. r. 

 ____________________

IX.
OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
19
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju 

(NN 153/13) i članka 34. Statuta Općine Unešić 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
10/09), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 14. sjednici, 
od 24. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU O IZRADI 
Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Unešić

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Pros-

tornog plana uređenja Općine Unešić (u daljem tekstu: 
Odluka).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Unešić (u 
daljem tekstu: Izmjena i dopuna Plana):

- Zakon o prostornom uređenju (u daljem tekstu: 
Zakon),

- Prostorni plan Šibensko-kninske županije 
(˝Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije˝ broj 

11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12 – pročišćeni tekst, 
4/13, 2/14 i 8/14),

- Prostorni plan uređenja Općine Unešić (˝Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije˝ broj 10/7).

Članak 3.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općina 

Unešić.
Postupak izrade i donošenja sukladno odredbi članka 

81. stavak (2) Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel 
i to tijelo je kao nositelj izrade odgovorno za provedbu 
Zakonom utvrđenog postupka.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je u granicama 

važećeg Prostornog plana uređenja Općine Unešić 
i defi niran je administrativnim granicama područja 
Općine Unešić.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.
Temeljem dosadašnje Odluke o donošenju Pros-

tornog plana uređenja Općine Unešić za ovo su se 
područje utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno 
korištenje prostora i način i uvjeti gradnje u odnosu na 
stanje u prostoru u trenutku donošenja Odluke. U odnosu 
na tako uređene parametre pokazalo se da su potrebne 
promjene da bi se mogli realizirati planirani zahvati u 
prostoru.

V. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.
Izrada Izmjena i dopuna Plana provodi se radi 

usklađenja sa relevantnom zakonskom regulativom 
i Prostornim planom Šibensko-kninske županije, 
radi potrebe usklađenja prikaza granica građevinskih 
područja na novim vektoriziranim katastarskim pod-
logama te njihovog korigiranja sukladno zahtjevima ko-
risnika prostora, planiranja novih i korekcije postojećih 
zona izdvojene namjene te radi korigiranja Odredbi za 
provođenje u svrhu lakše provedbe Prostornog plana 
uređenja Općine Unešić.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
PLANA

Članak 7.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna 

Plana su:
- usklađenje sa Zakonom,
- usklađenje s Prostornim planom Šibensko-

kninske županije,
- korigiranje granica građevinskog područja,
- korigiranje granica turističko-rekreacijske zone 

TZ Koprno,
- korigiranje granica gospodarsko-poslovnih zona, 

te izmjena uvjeta gradnje unutar istih,
- korigiranje namjene površina u cilju poticanja 

poljoprivredne proizvodnje,
- planiranje sportsko-rekreacijskih i izletničkih 

zona,
- planiranje prostora za solarne elektrane, 
- korigiranje Odredbi za provođenje u svezi efi kas-

nije provedbe Prostornog plana uređenja Općine Unešić 
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u odnosu na građevine legalizirane temeljem posebnog 
zakona, a radi njihove rekonstrukcije i eventualne 
dogradnje.

Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih 
polazišta Izmjena i dopuna Plana, moguće je ukoliko 
se u postupku izrade utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti 
nije moguće provesti jer su u suprotnosti sa zahtjevima 
i mišljenjima tijela i osoba iz članka 11. Odluke ili u 
suprotnosti sa zakonskim ili podzakonskim propisima 
te pravilima struke.

VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH 
ZA IZRADU PLANA

Članak 8.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente 

dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih 
zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
RJEŠENJA

Članak 9.
Stručno rješenje odnosno nacrt prijedloga Izmjena 

i dopuna Plana izradit će stručni izrađivač odabran u 
postupku prikupljanja ponuda.

IX .  VRSTA I  NAČ IN  PRIBAVLJANJA 
KATASTARKIH PLANOVA I GEODETSKIH 
PODLOGA

Članak 10.
Kartografske prikaze Izmjena i dopuna Plana je 

potrebno izraditi na digitalnom katastarskom planu 
i Hrvatskoj osnovnoj karti, izrađene i ažurirane od 
strane Državne geodetske uprave u mjerilima 1:25 000 
i 1:5000. 

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PROPI-
SIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA 
IZ PODRUČJA SVOG DJELOGKRUGA TE DRUGIH 
SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.
Odluka će biti upućena slijedećim tijelima i osobama 

određenih posebnim propisima koje daju zahtjeve iz 
područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 
• Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
-Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za pros-

torno uređenje i gradnju, 
• Kralja Zvonimira 16, 22 000 Šibenik
-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 

Šibensko-kninske županije, 
• Vladimira Nazora 1, 22 000 Šibenik
-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 
• J.Čulinovića 1/3, 22 000 Šibenik
-Ministarstvo poljoprivrede, 
• Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove 

južnog Jadrana, 

• Vukovarska 35, 21 001 Split
-Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne 

resurse, 
• Sarajevska cesta 7, 10 000 Zagreb
-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za 

zaštitu prirode, 
• Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 

ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, 
• Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik 
-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava 

Šibensko-kninska,
• Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik
-Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
• Vončinina 3, 10 000 Zagreb
- Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Šibenik, 
• Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik
- Županijska uprava za ceste na području Šibensko-

kninske županije
• Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik 
- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, 

Šumarija Drniš, 
• Kralja Zvonimira 67, 22 320 Drniš 
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra 

Šibenik, 
• Ante Šupuka 1, 22 000 Šibenik
- Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, 
• Ulica kralja Zvonimira 50, 22 00 Šibenik 
-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komu-

nikacije, 
• Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb
-Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 

Šibensko-kninske županije, 
• Trg Pavla Šubića I.br.2, 22 000 Šibenik
-Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske 

županije,
• Trg Pavla Šubića I.br.2, 22 000 Šibenik
-Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske 

županije,
• Prilaz Tvornici 39, 22000 Šibenik˝

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju 
navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana 
dostave svoje zahtjeve za izradu plana.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.
Rok za izradu plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske 
smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i 
dopuna Plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s 
pozivom za dostavu zahtjeva i 

- Ostali rokovi defi nirat će se ugovorom s odab-
ranim izrađivačem Izmjena i dopuna Plana. 

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I 
DOPUNA PLANA

Članak 13.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigu-

ravaju se u Proračunu Općine Unešić.
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XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Do donošenja Izmjena i dopuna Plana dopušteno je 

izdavanje akata za zahvate u prostoru.

Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u ‘’Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije’’.

Klasa: 350-01/16-01-27
Urbroj: 2182/07-16-01-1
Unešić, 24. veljače 2016.

 OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Božić, v. r. 

 ____________________

20
Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14 i 36/15) i članka 34. Statuta Općine Unešić 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 
10/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 13. 
sjednici, od 22. prosinca 2015. godine, d o n o s i

   
ODLUKA

o vrijednosti boda (B) za obračun
komunalne naknade

Članak 1.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske 

površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednost obračunske jedinice – boda ( B ), 

određene u kunama po m2 ( u nastavku teksta: vrijednost 
boda ),

2. koefi cijent zone ( Kz )
3. koefi cijent namjene ( Kn ).

Članak 2.
Vrijednost boda iz članka 1. ove odluke jednaka je 

mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne 
površine stambenog prostora u prvoj , drugoj i trećoj 
zoni Općine Unešić  i iznosi 0,50  ( B = 0,50 ).

Članak 3.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno 

korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 

( HEP, Hrvatske željeznice,Hrvatske pošte, Hrvatske 
telekomunikacije, VIPnet, T-mobile ),

5. poslovni prostor koji služi za ostale djelat-
nosti (Objekti i platoi vjetroparkova, solarnih parkova, 
Punionica plina ),

6. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavl-
janja poslovne djelatnosti i

7. neizgrađeno građevinsko zemljište.

Članak 4.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske 

površine nekretnine iz članka 3. ove odluke, a sukladno 
članku 1. i 2. ove odluke i Odluci o komunalnoj naknadi 
utvrđuje se u kunama i to:

I  ZONA

1. stambeni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 1,00 x 1,00 = 0,50 kn/m2
2. poslovni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 1,00 x 3,00 = 1,50 kn/m2
3. garažni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 1,00 x 1,00  = 0,50 kn/m2
4. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 

( HEP, Hrvatske željeznice, Hrvatske pošte, Hrvatske 
telekomunikacije, VIPnet, T-mobile ),

B x Kz x Kn = 0,50 x 1,00 x 10,00 = 5,00 kn/m2
5. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 

(Objekti i platoi Vjetroparkova, Solarnih parkova, 
Punionica plina ),

B x Kz x Kn = 0,50 x 1,00 x 10,00 = 5,00 kn/m2
6. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavl-

janja poslovne djelatnosti
B x Kz x Kn = 0,50 x 1,00 x 1,00 = 0,50 kn/m2
7.  neizgrađeno građevinsko zemljište
B x Kz x Kn = 0,50 x 1,00 x 0,05 = 0,03 kn/m2

II ZONA

1. stambeni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,70 x 1,00  = 0,35 kn/m2
2. poslovni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,70 x 3,00 = 1,05 kn/m2
3. garažni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,70 x 1,00 = 0,35 kn/m2
4. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 

( HEP, Hrvatske željeznice, Hrvatske pošte, Hrvatske 
telekomunikacije , VIPnet, T-mobile ),

B x Kz x Kn = 0,50 x 0,70 x 10,00 = 3,50 kn/m2
5. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti 

( Objekti i platoi Vjetroparkova, Solarnih parkova, 
Punionica plina ),

 B x Kz x Kn = 0,50 x 0,70 x 10,00 = 3,50 kn/m2
6. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavl-

janja poslovne djelatnosti
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,70 x 1,00 = 0,35 kn/m2
7. neizgrađeno građevinsko zemljište
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,70 x 0,05 = 0,02 kn/m2

III ZONA

1. stambeni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,40 x 1,00 = 0,20 kn/m2
2. poslovni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,40 x 3,00 = 0,60 kn/m2
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3. garažni prostor
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,40 x 1,00 = 0,20 kn/m2
4. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti ( HEP, Hrvatske željeznice, Hrvatske pošte, Hrvatske teleko-

munikacije , VIPnet, T-mobile ),
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,40 x 10,00 = 2,00 kn/m2
5. poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti ( Objekti i platoi Vjetroparkova, Solarnih parkova, Punionica 

plina ),
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,40 x 10,00 = 2,00 kn/m2
6. građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,40 x 1,00 = 0,20 kn/m2
7. neizgrađeno građevinsko zemljište
B x Kz x Kn = 0,50 x 0,40 x 0,05 = 0,01 kn/m2

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda ( B ) za naplatu komunalne naknade 

objavljene u (“Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije”, broj: 11/10).
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u “Službenom vjesniku – šibensko-kninske 
županije”.

Klasa: 363-05/15-01/13
Ur. br: 2182/07-15-01-1
Unešić, 22. prosinca 2015. 

 OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Božić, v. r. 

 ____________________

21
Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 

34. Statuta Općine Unešić (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine 
Unešić, na 13. sjednici, od 22. prosinca 2015. godine, donosi

URBANISTIČKI PLANA UREĐENJA
TURISTIČKE ZONE  KOPRNO T2

Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja turističke zone Koprno T2 (u nastavku teksta: Plan). 

Članak 2.
Urbanistički plan sadržan je u elaboratu “URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE KOPRNO 

T2” što ga je izradio ARHIKON, d.o.o., Šibenik a sastoji se od tekstualnog dijela i grafi čkih priloga sadržanih u 
jednoj knjizi i to kako slijedi:

Članak 3.
Tekstualni dio
I. OBRAZLOŽENJE
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Grafi čki dio
kartografski prikazi u mjerilu 1:1.000

1.0 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, PROMETNI SUSTAV
2.1 ELEKTROOPSKRBA I TK
2.2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA
3.0 UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
4.0 NAČIN I UVJETI GRADNJE
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Obvezni prilozi:
1. Obrazloženje Urbanističkog plana uređenja
2. Zahtjevi i mišljenja (iz članka 90. i 101.  Zakona o prostornom uređenju)
3. Popisi dokumenata i propisa
4. Izvješće s prethodne i javne rasprave
5. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

Članak 4.
Odredbe za provođenje Urbanističkog plana objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, 

kao njegov sastavni dio.

Članak 5.
Ovaj Urbanistički plan stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske 

županije”.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
  
1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena 

Članak 6.
(1)Obuhvat Plana dijeli se na šest namjenskih cjelina koje su prikazane na kartografskom prikazu 1.0 – Korištenje 

i namjena površina, prometni sustav:

Tablica 1: Namjenske  cjeline
broj naziv namjenske cjeline površina (m2) %
1 turističko naselje s pratećim sadržajima - T2 14.971 39
2 prostori za rekreaciju – R1 5.473 15
3 zaštitno zelenilo – Z1 6.477 17
4 parkirališne površine – IS 1.626 4
5 pristupna cesta – B1 1.953 5
6 maslinik – M 2.852 8
7 međuprostori 4.734 12
 ukupno  38.086 100

(2) Manje površine unutar obuhvata Plana (7 - međuprostori) ne pripadaju ni jednoj pojedinačnoj namjenskoj 
zoni. 

(3) Ovim odredbama propisani su pojedinačni uvjeti i način gradnje za svaku namjensku zonu.

Članak 7.
(1)Razgraničenje površina unutar obuhvata Plana, obzirom na organizaciju, namjenu i način korištenja, prika-

zano je na kartografskom prikazu 1.0 – Korištenje i namjena površina, prometni sustav:

Građevinska područja izdvojenih namjena 
- površine gospodarske i komunalne namjene:
T2 turističko naselje s pratećim sadržajima
R1 prostori za rekreaciju
Z1 zaštitno zelenilo
IS parkirališne površine
B1 prostupna cesta
M   maslinik

2. Uvjeti smještaja građevina turističkog  naselja T2

Članak 8.
(1) Na ukupno 14.971 m2 odnosno 39% od ukupne površine turističke zone uredit će se turističko naselje s 

pratećim sadržajima: T2_1  (10.067m2) – ETAPA 1 i  T2_2 (4.904m2) – ETAPA 2.
(2) Prema kriteriju iz PPU Općine Unešić dozvoljeno je najviše 40 postelja/ha što za planiranu turističku zonu 

od 3.81 ha iznosi 152 postelje.
(3)P lanirana izgradnja i uređivanje turističke zone s izgradnjom pratećih sadržaja ostvarivat će se u višegodišnjem 

razdoblju u tri zasebne etape. 

2. Uvjeti za rekreacijsku zonu –  R1
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Članak 9.
(1) Na ukupno 5.473 m2 odnosno 15% od ukupne površine turističke zone uredit će se prostori za rekreaciju: 

R1_1  (2.666m2) – ETAPA 1 i  R1_2 (2.807m2) – ETAPA 2.

3. Uvjeti za zaštitno zelenilo –  Z1

Članak 10.
(1)Na ukupno 6.477 m2 odnosno 17% od ukupne površine turističke zone urediti će se zelena površina: Z1_1 

(1.164 m2) – ETAPA 3, Z1_2 (1.030 + 2.756=3.786 m2) - ETAPA 2, Z1_3 (1.537 m2) – ETAPA 2.
 
4. Uvjeti za maslinik – M

Članak 11.
(1) U dvije ograde na ukupnoj površini od 2.852 m2 odnosno 5% od ukupne površine turističke zone (ETAPA 

3 – građevna čestica veličine 5.239 m2) planirano je osnivanje maslinika.

5. Način i uvjeti gradnje

Članak 12.
(1)Cjelokupni je prostor u granicama obuhvata Plana neizgrađen i komunalno- infrastrukturno neopremljen te 

ga je za potrebe života zone potrebno opremiti.

(2) Za potrebe turističke zone potrebno je izgraditi poseban cestovni priključak na zonu i premjestiti autobusno 
stajalište. 

(3) Turistička zona ima 3 ETAPE izgradnje čije su veličina i redosljed realizacije te stavljanja u funkciju prven-
stveno rezultat ocjene fi nancijske i organizacijske realnosti. Nema, međutim prepreke da se zona odmah cjelovito 
realizira i stavi u funkciju. 

5.1 Način i uvjeti gradnje – T2 turističko naselje s pratećim sadržajima

Članak 13.
(1) Na ukupno 14.971 m2 odnosno 39% od ukupne površine turističke zone uredit će se turističko naselje s 

pratećim sadržajima: T2_1  (10.067m2) – ETAPA 1 i  T2_2 (4.904m2) – ETAPA 2.

(2) Uz osnovne ugostiteljsko turističke sadržaje moguć je smještaj i drugih pratećih građevina i sadržaja kojima 
se dopunjuje turistička ponuda - ali u takvom obujmu da pretežiti dio zone ostane u osnovnoj namjeni:  društveno-
zabavnih, kulturnih, trgovačko-uslužnih, sportsko-rekreacijskih.

(3) Prateće se građevine mogu graditi na svim dijelovima građevne čestice, zasebno ili u sklopu smještajnih 
jedinica, ukoliko to ne priječe posebne odredbe, građevni, funkcionalni ili neki drugi razlozi.

(4) Smještaj građevina u okvirima građevne čestice, njihov međusobni raspored i veze, funkcionalna raščlanjenost 
i koncepcija volumena,  određen je funkcionalnom organizacijom i temeljnom urbanističko arhitektonskom zamisli. 
Sve udaljenosti građevina – od granica čestice, od prometnica (regulacijske linije), od susjednih građevina - moraju 
iznositi najmanje 3m. Ovo je prikazano na kartografskom prikazu 4.0 -  Način i uvjeti gradnje.

(5) Najveća je dozvoljena visina građevina unutar zone hotelskog naselja s pratećim sadržajima – T2: prizemlje 
(P) najviše visine 5 m do visine vijenca. Podrum se za potrebe tehničkog servisa (tehničke infrastrukture), specifi čnih 
pratećih funkcija i kao garaža/parkiralište može izgraditi kao više podzemnih etaža.

(6) Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice je 30% (Kig 0,3).

(7) Najmanje 20% površine građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. 

(8)Kako je navod plana “apartmansko  naselje autohtonog karaktera” to se arhitektonska artikulacija mora 
ravnati arhitektonskim naslijeđem kraja: oblicima, veličinom volumena, materijslom, tipologijom otvora, obradom 
površina pročelja i sl. 

(9)Funkcionalne veze unutar naselja ostvaruju se mrežom pješačkih prometnica koje se planiraju na način da 
rješenja isključe arhitektonske i urbanističke barijere. Planirana rješenja moraju omogućiti nesmetano kretanje 
osobama s posebnim potrebama (invalidne osobe, osobe s djecom u kolicima i sl.). Mreža pješačkih prometnica 
koristi se i za potrebe biciklističkog prometa te manjih vozila opskrbe i usluživanja gostiju.
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 (10) Zonom će se provesti potrebna mreža infrastrukture a građevinama svih namjena mora se osigurati 
priključak na: vodu, odvodnju, elektriku, plin, telekomunikacije.

5.2 Način i uvjeti gradnje – R1 prostori za rekreaciju

Članak 14.
(1) Na ukupno 5.473 m2 odnosno 15% od ukupne površine turističke zone uredit će se prostori za rekreaciju: 

R1_1  (2.666m2) – ETAPA 1 i  R1_2 (2.807m2) – ETAPA 2.

(2) U prostorima za rekreaciju grade se tzv. prateći objekti turističko-ugostiteljeske ponude: igrališta za 
raznovrsne sportove, boćalište i sl.

(3) U prostorima za rekreaciju ne mogu se graditi građevine arhitekture. Svi se pomoćni prostori (svlačionice, 
sanitarije i sl.) osigurani u smještajnim i javnim građevinama turističkog naselja.

(4) Prostorom za rekreaciju opremiti mrežom infrastrukture: voda, odvodnja, elektrika, 

(5) Unutar prostora za rekraciju može se planirati javna rasvjeta

5.3 Način i uvjeti gradnje – Z1 zaštitno zelenilo

Članak 15.
(1) Na ukupno 6.477 m2 odnosno 17% od ukupne površine turističke zone urediti će se zelena površina: Z1_1 

(1.164 m2) – ETAPA 3, Z1_2 (1.030 + 2.756=3.786 m2) - ETAPA 2, Z1_3 (1.537 m2) – ETAPA 2.
 
(2) Zelena površina, prvenstveno se razumije kao zaštitno zelenilo ali neke se dijelove te površine može urediti 

na perivojni način. 

(3) Unutar zelene površine ne mogu se graditi građevine. Na površini, unutar ETAPE 2 dozvoljena je izgradnja 
transparentne, poluotvorene parkovne sjenice.

(4) Sve zelene površine u funkciji zaštitnog zelenila zasaditi će se isključivo autohtonim vrstama. Za perivojni 
dio sloboda je izbora vrsta i načina obrade.  

(5) Zalijevanje zelene površine može se riješiti izgradnjom vodovodne mreže s priključnim hidrantima ili 
sustavom “kap po kap” .

(6) Unutar zelene površine može se provesti poziciona javna rasvjeta

5.4 Način i uvjeti gradnje – M maslinik

Članak 16.
(1) U dvije ograde na ukupnoj površini od 2.852 m2 odnosno 5% od ukupne površine turističke zone (ETAPA 

3 – građevna čestica veličine 5.239 m2) planirano je osnivanje maslinika.

(2) Planirani je maslinik uzorak autohtonog gospodarstva kojim se nadopunjuje “apartmansko naselje autohtonog 
karaktera” i u tom je smislu sastavnim dijelom turističke ponude turističke zone.

(3) U masliniku se mogu izgraditi najviše dva prizemna izložbeno-prodajna “kioska” svaki najveće neto površine 
od 20 m2 arhitekturno-građevinski oblikovana u skladu s lokalnom tradicijom.   

(4) Visina završene građevine – “kioska” najviše 4.0 m od uređenog okolnog zemljišta.

(5) Osim obveze osnivanja maslinika u zadanoj zoni od 2.852 m2 maslinik se može osnovati na cijeloj površini 
ETAPE 3.

(6)Masliniku se pristupa sa uređene pristupne ceste 

6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja javne,  komunalne i druge infrastrukture s 
pripadajućim objektima i površinama 
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Članak 17.
(1) Koridori, trase i površine, komunalne i druge infrastrukture u obuhvatu Plana planiraju se sukladno odred-

bama ovog Plana a detaljnije – položajno i tehnički - razrađuju projektno tehničkom dokumentacijom.
(2) Infrastrukturne građevine ne smiju prelaziti visinu od 6 m. Veća visina se dopušta ako je to tehničkim i 

tehnološkim razlozima nužno (antene i sl.).
(3) Trase javne, komunalne i druge infrastrukture treba voditi tako da se formiraju zajednički koridori za više 

vodova kako bi se zaobišle površine druge namjene.
(4) Prilikom izgradnje građevina javne, komunalne i druge infrastrukture moraju se provoditi propisane mjere 

zaštite okoliša: ozelenjivanje, sanacija padina i iskopa, izgradnja zaštitnih zidova i sl..

6.1.  Uvjeti gradnje prometne mreže 

Članak 18.
(1) Sa zapadne strane turističke zone položena je javna cesta (županijska cesta ŽC 6094 Trogir – Sitno - 

Unešić) s koje će se izgraditi poseban priključak tehničkih karakteristika u skladu s posebnim propisom. Na 
mjestu priključivanja danas je cesta proširena u funkciji autobusnog stajališta (bez zaštitne nadstrešnice). Kroz 
rekonstrukciju ceste a za potrebe priključka na turističku zonu jedno je stajalište potrebno premjestiti sjevernije od 
ulaza u zonu. Križanje s kojeg se prilazi nižerangiranoj cesti kojom se ide u naselje Koprno pa dalje u Ljubostinje 
izgradnjom priključka na turističku zonu neće se mijenjati. 

(2) Kroz turističku zonu provedena je pristupna prometnica s okretištem za autobus i vatrogasno vozilo širine 
1.1 + 5.25 + 1.1 m. Na tu su prometnicu priključena oba parkirališa i parkiralište za jedan turistički autobus. Cesti 
pripada 1.953 m2, odnosno 5% od ukupne površine turističke zone.

Članak 19.
(1)Minimalni tehnički uvjeti pristupne prometnice su:
 – širina ceste 7,45 m,
– kolnik - predviđen za dvije vozne trake, ukupne širine 5,25 m,
– širina vozne trake 2,62 m,
– nogostup se izvodi dvostrano - širina nogostupa iznosi najmanje 1,10 m,
– najveći uzdužni nagib: 8%,
– poprečni nagib: 2,5% (u pravcu) – 7,0% (u krivini),
– vodove javne i komunalne infrastrukture voditi:
• ispod nogostupa, odnosno, u dijelu zelenog koridora: voda, telefon, energetika i javna rasvjeta,
• sredinom ulice: kanalizacija/odvodnja,
• uz rub jedne vozne trake: oborinska odvodnja.

Članak 20.
1) Sve prometne površine (pješački prijelazi preko prometnica – rubnjaci - i ostali elementi) moraju biti izvedene 

bez arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno kretanje i osigura pristupačnost građevinama. Planirana 
rješenja, naime, moraju omogućiti nesmetano kretanje osobama s posebnim potrebama (invalidne osobe, osobe s 
djecom u kolicima i sl.). Mreža kolno-pješačkih prometnica koristi se i za potrebe biciklističkog prometa te manjih 
vozila opskrbe i usluživanja gostiju.

(2 )Mreža je pješačkih komunikacija različite širine, i raznovrsne površinske obrade. 

(3) Sve kolne površine moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 
100 kN kako bi se omogućio pristup i operativni rad vatrogasnim vozilima.

6.1.1.  Parkirališta i garaže - IS

Članak 21.
(1) Kapacitet parkirališta (parkirališna mjesta - PM) u ovom Planu određen je odredbama (standardom) plana 

šireg područja.
 • na 3 – 6 postelja / 1 PM 
(2) Potrebe za parkiralištima (na planiranih 63 korisnika u stambenim jedinicama, odnosno 300 korisnika 

ugostiteljskih usluga) riješene su dvama parkiralištima ukupnog kapaciteta 76 PM. Od toga invalidima (osobama 
s teškoćama u kretanju) pripada 4 PM. Parkiralištu pripada najmanje 1.626 m2 odnosno 4% od ukupne površine 
turističke zone. 

(3) Minimalna površina parkirališnog mjesta za osobna vozila iznosi – za okomito parkiranje na kolnik 2,3x5,0 
m a za autobus  3,0x15,0 m.

(4) Parkirališno mjesto (za osobe s teškoćama u kretanju) mora imati minimalnu površinu od 3,0 x 5,0 m, te 
mora biti vidljivo označen horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a smješta se najbliže pješačkoj površini ili 
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ulazu u građevinu - Članak 50., Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti  (NN 151/05 i 61/07).

(5) Uz pristupnu prometnicu osigurano je parkiralište za turistički autobus.

6.2.  Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže 
6.2.1  Elektroopskrbna mreža

Članak 22.
(1) Na osnovu kapaciteta pojedinih sadržaja, te primjenom elektroenergetskih normativa došlo se do procjene 

vršnog opterećenja zone:
Ukupno vršno opterećenje zone za sve 3 etape iznosi: Pv=100 kW. Za prvu etapu treba osigurati najmanje 70 

kW. 
(2) Planirane elektroenergetske potrebe zadovoljit će se priključkom na postojeću TS u radijusu od oko 600 m 

a dio će se sukcesivno namirivati iz vlastitih obnovljivih izvora (fotonaponski kolektori i sl.). 
(3 ) Mreža 0,4kV iz TS do planiranih objekata, kada im budu defi nirane lokacije i potrebne količine električne 

energije planirati će se i izvesti podzemno uz trup prometnice i prilaznog puta tipskim kabelima  XP00-A 4x150 
mm2, XP00-A 4x50 mm2, odnosno XP00-A 4x25 mm2. Kabeli za napajanje neposredno će se iz TS spojiti na 
glavnu razvodnu ploču unutar objekta (GRO) ili u planirani  kabelski razvodni ormar (KRO), odnosno kućni 
priključni ormar (KPMO). 

(4) Eventualnu TS izgraditi na otvorenom kao slobodnostojeću građevinu kojoj će se odrediti građevna čestica 
odgovarajuće veličine (7 x 6 m) i uvjeta kako ih bude zahtijevao distributer a u skladu s tekućim tehničkim stan-
dardima.

(5) Zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitanja stanja brojila te lakog pristupa težim teretnim 
vozilom  trafostanici se mora osigurati nesmetani kolni pristup, 

(6) Planiranu bilancu elektroenergetskih potreba moguće je značajno smanjiti građevinskom izvedbom - radika-
lnom uštedom energije, na razini tzv. pasivne kuće.  

6.2.2  Javna rasvjeta

Članak 23.
(1)  Za sve namjenske zone/građevne čestice u obuhvatu Plana planirati uspostavu sustava javne rasvjete. Javnom 

rasvjetom, prvenstveno  opremiti kolne i kolno pješačke prometnice te sve vrste šetnica i pješačkih površina. Na 
poseban su način javnom rasvjetom opremiti veće cjeline zelenih površina. 

(2)  Prostorni raspored, vrsta rasvjetnih tipova i druge funkcionalne i tehničke pojedinosti javne rasvjete rješavat 
će se u skladu s namjenom zone, njene unutrašnje funkcionalne strukture i zadanih tehničkih standarda.  

(3)  Javna rasvjeta (zapravo rasvjeta turističkog naselja) tipološki će se, najvećim dijelom ostvarivati kao en-
ergetski nezavisna (solarni čisti ekološki rasvjetni stupovi).   

6.2.3  Plinoopskrba

Članak 24.
(1) Do eventualnog ostvarenja opskrbe prirodnim plinom iz nacionalne magistralne mreže uspostaviti će se 

vlastita opskrba ukapljenim plinom izgradnjom plinske stanice – spremnika odgovarajućeg kapaciteta. 
(2) Plinska mreža polaže se podzemno. Zbog sigurnosnih razloga voditi računa o izboru trase, te potrebnim 

sigurnosnim udaljenostima.
(3) Smještaj uređaja, distribucijska mreža, traženi profi li cjevovoda i drugi relevantni uvjeti defi nirat će se 

tehničkim projektima u skladu s načelima i osnovnim odredbama ovog Plana.    

6.2.4  Obnovljivi izvori energije

Članak 25.
(1) Na ravnim ili nagnutim krovovima građevina, na krovovima nadstrešnica i na tlo, u okvirima svih namjen-

skih zona ovoga Plana, može se predvidjeti montaža solarnih kolektora i fotonaponskih ploča snage manje od 
200 kW. 

(2) Ukoliko se kolektori i fotonaponski elementi postavljaju na tlo smiju zauzimati do najviše 20% ukupne 
površine građevne čestice, a tlo ispod ovako postavljenih kolektora i panela mora biti ozelenjeno.

6.2.5  Vodoopskrba

Članak 26.
(1) Planirana turistička zona udaljena je od mogućeg vodoopskrbnog priključka (sjeverozapdna strana – Ko-

prno) manje od 1000 metara. Sve tehničke i radne parametre priključivanja zadat će mjerodavna komunalna tvrtka 
imajući u vidu iskazane potrebe turističke zone ali i druge potrebe šireg prostora.    
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(2) Struktura planirane potrošnje rekapitulira: stambene jedinice, ugostiteljstvo i posebno vanjsku hidrantsku 
mrežu.

(3)Planirana je 21 stambena jedinica - 63 postelje/korisnika: treba osigurati protok od 0.58 l/sec
(4)Planirano ugostiteljstvo razlikuje dvije vrste potrošnje: ugostiteljski pogon i potrebe zaposlenika.

Ugostiteljski pogon: 300 gostiju/dan s planiranom potrošnjom od 20l/d po gostu: treba osigurati protok od 
0.20 l/sec.

Turističko-ugostiteljski pogon: 15 zaposlenika u turnusu. s planiranom potrošnjom 100l/d po zaposleniku: treba 
osigurati protok od 0.20 l/sec.

 
(5) Ukupna dnevna potrebna količina vode iznosi oko 14 m3 (14.000 l/d) s vršnim opterećenjem od 1.00 l/sec. 

Na temelju planiranih dana poslovanja godišnja potrebna količina vode iznosi 1.392 m3.
(6)Posebno treba uzeti u račun količinu vode za manji bazen smješten unutar turističkog sklopa.   
(7)Unutarnja mreža vodoopskrbnih cjevovoda treba osigurati potrebne količine sanitarne i protupožarne vode 

te imati izgrađenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrežu. 
(8)Hidrante projektirati kao nadzemne i postavljati ih izvan prometnih površina. Najveća dozvoljena udaljenost 

između pojedinih hidranata je 80 m. Cjevovodi za potrebe protupožarne zaštite ne mogu imati profi l manji od 100 
mm. Potrebne količine vode za gašenje požara osiguravaju se u skladu s odredbama posebnog propisa.

(9)Na svim građevnim česticama unutar granica Plana moguće je uspostaviti tehnički sustav za prikupljanje 
kišnice. Kišnica se može prikupljati na razini tla i na razini krovova građevina. Za potrebe čuvanja prikupljene 
kišnice mogu se graditi podzemni spremnici. Pojedinosti ovog tehničkog sustava riješit će se projektnom doku-
mentacijom a u fazi ishođenja građevne dozvole.

6.2.6  Odvodnja otpadnih voda 

Članak 27.
(1)Planirana turistička zona nema mogućnosti priključivanja na izgrađeni sustav odvodnje stoga je potrebno 

predvidjeti izgradnju dostatno dimenzioniranog prečistača otpadne/sanitarne vode.
(2) Temeljem podataka iz izračuna vodoopskrbnih potreba ukupna dnevna količina otpadne/sanitarne vode 

iznosi oko 14 m3 (14.000 l/d).
(3) Pročišćena otpadna voda upuštati će se sustavom upojnih bunara u okolno zemljište.
(4) Sustav odvodnje otpadnih voda treba izgraditi u tehničkoj izvedbi kao razdjelni. 
(5) Oborinske vode sa prometnih površina prikupljat će se slivnicima. Podsustav oborinske odvodnje izgradit 

će se kao mreža gravitacijskog tipa. 
(6) Oborinsku vodu s parkirališta i pristupne ceste, prije upuštanja u tlo treba pročistiti u separatoru lakih 

tekućina.

(6) Planirane cjevovode u funkciji odvodnje treba polagati u koridorima javnih prometnih površina u drugom 
podzemnom sloju ali mogu se polagati i na drugi način koji odgovara organizaciji prostora i posebnim tehničkim 
uvjetima. Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti gravi-
tacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži.

(7) Potrebe turističke zone za “tehničkom vodom” – zalijevanje, pranje, djelomično ispiranje sanitarija i sl. 
zadovoljit će se uporabom krovne oborinske vode. 

(8) Uređaj za pročišćivanje sanitarnih otpadnih voda smješten je na sjevernoj strani građevne čestice prve etape 
izgradnje.

6.3.  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže 

Članak 28.
(1) Sve potrebe budućih korisnika, za govornim i širokopojasnim uslugama cijele urističke zone, ukoliko to 

bude tehnički moguće, osigurat će se spojem na najbliže postojeće TK čvorište. 

(2) Smještaj telekomunikacijskih uređaja i trase DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija) infrastruk-
ture unutar prostora obuhvata Plana odrediti će se nakon izrade osnovnog tehničkog rješenja i defi niranja vremenske 
dinamike građevinsko funkcionalne izgradnje zone i dobave priključka. 

(3) Trasa DTK je, u pravilu, planirana u pješačkim nogostupima ili zelenom pojasu, unutar koridora promet-
nica.

(4) Planirana DTK-kanalizacija će omogućiti polaganje kabela za semafore (informatiku, videonadzore, va-
trodojavu i dr.).
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(5)Područje obuhvata Plana dobro je pokriveno je mobilnom telefonijom. Planom se predviđa poboljšanje 
pokrivenosti pokretne mreže postavljanjem krovnih antenskih prihvata. 

7. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina 

Članak 29.
(1) U obuhvatu Plana nema uređenih javnih zelenih površina. Sve se uređene zelene površine nalaze unutar 

pojedinačnih građevnih čestica i koriste se u skladu s pravilima korištenja sadržaja u pojedinim namjenskim 
zonama.

8. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti 

Članak 30.
(1) Unutar obuhvata Plana nema kulturnih dobara - kulturno povijesnih spomenika.
 
9. Postupanje s otpadom 

Članak 31.
(1) Na svakoj građevnoj čestici unutar obuhvata Plana treba predvidjeti prostor za privremeno odlaganje 

komunalnog otpada – komunalno servisno dvorište. Rezervirani prostor mora biti dostupan vozilima komunalne 
tvrtke i građevinski na prikladan način zaklonjen pogledu.

(2) Korisnicima ugostiteljsko turističkih usluga uredno odlaganje komunalnog otpada omogućit će se prikladnim 
i ravnomjernim prostornim rasporedom košara za smeće i mobilnih kontejnera većeg volumena.

(3) Organizacijskim mjerama postupanja otpadom treba osigurati odvojeno sakupljanje otpada, posebno (even-
tualno) opasnog otpada.

(4) Sa cijelog područja ugostiteljsko turističke zone i luke nautičkog turizma otpad se odvozi na sanitarni 
deponij Šibenik – Bikarac. Sakupljanje i odvoz povjerava se odgovornoj tvrtci.

10. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 

Članak 32.
(1) Izdani akti kojima se dozvoljava gradnja, te sama gradnja i korištenje građevina, moraju primjenom mjera 

kojima se prijeći nepovoljan utjecaj na stanje okoliša, osigurati temeljne uvjete zaštite okoliša. 
(2) Ukoliko stanje okoliša, u cjelini ili pojedinim dijelovima, ne zadovoljava minimalno dopuštene uvjete - 

defi nirane tekućim propisima i standardima – u razumnom roku, mjerama sanacije, treba ga dovesti u granice 
prihvatljivosti. 

(3) Planirane djelatnosti ne smiju ni na koji način ugrožavati okoliš: bukom, svjetlošću, neugodnim mirisima, 
zagađenjem zraka, zagađenjem tla i podzemnih voda ili drugim načinima nepovoljna utjecaja. Utjecajima na okoliš 
ne smije se ugroziti kvaliteta života i rada u bližoj i daljoj okolici. 

Članak 33.
(1) Prostor unutar obuhvata urbanističkog plana dio je zone sanitarne zaštite izvorišta – PANTANA III zona. 

U skladu s tom činjenicom potrebno je primijeniti mjerodavni pravilnik (Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona 
sanitarne zaštite izvorišta, NN 66/11 i 47/13).

Navedena zona klasifi cirana je u tip “vodonosnika s pukotinsko-kavernoznom poroznosti” pa u tom smislu 
treba uvažiti da se zabranjuje:

 
– ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
– građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
– građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
– uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja 

količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su 
provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,

– građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
– izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
– skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema 

odredbama ovoga Pravilnika,
– građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti 

i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i
– upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.
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– skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zat-
varanja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrin-
javanje opasnog otpada,

– građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
– izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje 

i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
– podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.

Članak 34.
(1) U skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (“Narodne novine 156/08), 

odnosno Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (“Narodne novine”, broj 
145/04), unutar zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju (zona buke 1.), 

• najviše dopuštene ocjenske razine buke u zatvorenim boravišnim prostorijama mogu biti 30 dB(A) danju i 
25 dB (A) noću,

• najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru mogu biti 50 dB(A) danju i 40 dB (A) 
noću.

(2) U svrhu efi kasne zaštite od buke neophodno je sve postojeće građevine, prilikom obimnijih rekonstrukcija, 
uskladiti s ovim propisom.

Članak 35.
(1) Zaštita od požara temelji se na mjerodavnim zakonima, propisima i normama a provodi se u skladu s 

Procjenama ugroženosti od požara, Planovima zaštite od požara i kategorijama ugroženosti od požara građevina, 
građevinskih dijelova i otvorenih prostora, odgovarajućim ustrojem motriteljsko-dojavne službe te profesionalnim 
i dobrovoljnim vatrogastvom. 

Članak 36.
(1) Cjelokupni je širi prostor neizgrađen a sama je turistička zona položena uz županijsku cestu  i ima dobar 

pristup vatrogasnim vozilima. Granične, zapuštene poljoprivredne površine zarasle u “makiju” unekoliko povećavaju 
opasnosti od prenošenja požara.  

Članak 37.
(1) Unutar području obuhvata Plana nije dozvoljeno čuvanje i skladištenje eksplozivnih i zapaljivih tvari.

Članak 38.
(1) Unutar području obuhvata Plana planirana je vodoopskrbna mreža položena najvećim dijelom uz trup pro-

metnica ili slobodno po građevnoj čestici. Na vodovodnoj mreži planirano je postavljanje protupožarnih hidranata 
na razmacima propisanim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (“Narodne novine”, broj 8/06). 

Članak 39.
(1) U cilju zaštite od požara, kroz rješenja i odredbe Plana, te, projektno tehničku dokumentaciju potrebno je:

• planirati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne službe,
• planirati potrebne količine vode za gašenje požara,
• prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže planirati vanjsku hidrantsku mrežu, 
• u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina 

najmanje 4,0 m, ili građevine moraju biti odvojene požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 120 minuta, 
• izlazne putove iz građevina projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2006. 

god).

Članak 40.
(1) Zahvati u prostoru koji su sadržajem ovog Plana podliježu obvezi pridržavanja posebnih propisa iz područja 

zaštite od prirodnih i drugih nesreća, te sklanjanja, a naročito: 

• Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), 
• Zakon o unutarnjim poslovima (NN 19/91. - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00, 

53/00, 129/00, 32/02) - od članka 24b. do članka 24ž., 
• Zakon o policiji (NN 129/00), Članak 134.,
• Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97),
• Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), 
• Pravilnik o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni 
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objekti (NN 2/91), 
• Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08), 
• Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06). 

Članak 41.
(1)Mjere zaštite zasnivaju se na temeljnoj koncepciji funkcionalno prostorne organizacije, pri čemu je organizaci-

ja i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zaštite, a što se posebno ističe u ovim  elementima:

• planiranom načinu gradnje i gustoći izgrađenosti,
• planiranom visinom građevina,
• mjerama sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš,
• uvjetom projektiranja konstruktivnog sklopa građevine zavisno od stupnja ugroženosti od potresa,
• uvjetom projektiranja građevine zavisno od stupnja ugroženosti od požara.
 

Članak 42.
(1)Građevine se moraju graditi na način da pristupni kolni putovi oko građevina ostanu prohodni, što je 

osigurano propisanim minimalnim udaljenostima od prometnica i susjednih građevina. Domet ruševina računa 
se prema obrascu:

R = 0,5 H ili H/2
R = domet ruševina
H = visina objekta (od srednje kote terena do vijenca, u metrima)

(2) Prema članku 22. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom 
planiranju i uređivanju prostora (“Narodne novine”, broj  29/83, 36/85 i 42/86) ukupna izgrađenost zemljišta u 
obuhvatu ne smije prijeći 40%. 

(3) Sustav prometnica u ovom Planu je tako postavljen i dimenzioniran da se osigura potrebna protočnost vozila 
i brza dostupnost ulazno-izlaznih prometnica s neophodnim zaobilaznim brzim cestama.

Članak 43.
(1) Zaštita stanovništva od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti provodi se gradnjom, odnosno uređivanjem 

postojećih objekata za zaštitu a čija će se vrsta, otpornost i kapacitet određivati temeljem Plana zaštite i spašavanja 
za Općinu Unešić.

(2) Vlasnici ugostiteljsko turističkog kompleksa, odnosno korisnici koncesije obvezni su uspostaviti i održavati  
odgovarajući sustav uzbunjivanja i obavješćivanja korisnika i osoblja te osigurati prijem priopćenja nadležnog 
centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

(3) Planirajući smještaj novih građevina voditi računa o gustoći izgrađenosti zemljišta i međusobnoj udaljenosti 
objekata te položaju i rasporedu neizgrađenih površina za potrebe sklanjanja i evakuacije.

 
(4) Evakuacijske putove planirati tako da u mogućim nesrećama ostane prohodan evakuacijski pravac. Također, 

potrebno je osigurati nesmetan prolaz žurnim službama.

(5)  Prema Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi 
skloništa i drugi objekti za zaštitu, (NN 2/91) u okviru objekata turističkih naselja ne grade se skloništa.

Članak 44.
(1) Do izrade nove seizmičke karte Šibensko-kninske županije, protupotresno projektiranje provodi se u skladu 

s postojećim seizmičkim kartama. Prema nacionalnoj seizmičkoj klasifi kaciji za područje u obuhvatu Plana (grad 
Šibenik) treba uzeti vjerojatnost potresa intenziteta do VII° MCS (MSK 64) skale - za povratni period 500 go-
dina. To je potres koji može izazvati lakše do srednje teške posljedice. U slučaju jačeg potresa može se očekivati 
i nemogućnost opskrbe vodom radi oštećenja vodovodne mreže. 

(2) Da bi se spriječilo teže posljedice zahtijeva se projektirati građevine otporne na očekivanu jačinu potresa 
Za sve nove građevine potrebno je proračunom dokazati stabilnost i otpornost na potres.   

(3) Tehnička rješenja građevina, osim zahtjeva za stabilnost i potresnu otpornost moraju uvažiti i sve druge 
utjecaje koji bi mogli utjecati na bitne zahtjeve za građevinu.

11. Mjere provedbe plana 
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Članak 45.
(1) Lokacijskom, odnosno, građevinskom dozvolom, a u skladu s odredbama Plana, formirat će se nove građevne 

čestice. 
 

 građevna  etape  m2      %
 čestica realizacije  
 1  ETAPA 1 16.139 42 
 2  ETAPA 2 14.715 38 
 3  ETAPA 3 5.239 14   
 4  ETAPA 1* 1.193 6 
   ukupno m2 38.086                                                         
 

* pristupna cesta s okretištem i parkiralištem autobusa

(2) ETAPA 1 obuhvaća građevnu česticu 1 (16.139 m2 – 89%) i građevnu česticu 4 (1.193m2 – 11%) što ukupno 
iznosi 18.132 m2, odnosno u sumi 48% od ukupne površine planom obuhvaćenog prostora.

Članak 46.
(1)Pri projektiranju građevina, javnih i internih prometnih i slobodnih površina potrebno je postupati u skladu s 

propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-
arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti. 

12. Završna odredba

Članak 47.
Ovaj Urbanistički plan uređenja turističke zone Koprno T2 stupa na snagu osmog dana od dana objave u  

„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 350-02/15-01/13
Urbroj:  2182/07-15-01-1
Unešić, 22. prosinca 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Božić, v. r. 

 ____________________

22
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“, broj 94/13) i članka 34. Statuta 
Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, br. 10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka), 
Općinsko vijeće Općine Unešić, na 14. sjednici, od  24. 
veljače 2016. godine, donosi

ZA K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom Općine Unešić 
za 2015. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Unešić za 2015. 
godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 351-01/16-01/14
Ur. br: 2182/07-16-01-1
Unešić,  24. veljače 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Božić, v. r. 
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1. UVOD

Općina Unešić je izdvojena teritorijalna i geografska cjelina u Šibensko-kninskoj županiji,površine 187,45 
km2.  

Gospodarenje otpadom provodi se na području Općine Unešić koja se sastoji od 16 naselja: Cera, Čvrljevo, 
Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Utore, Gornje Vinovo, Koprno, Ljubostinje, 
Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić i Visoka, u kojima prema popisu stanovništva iz 2011. 
godine živi 1.686 stanovnika.

Sva samostalna naselja u Općini Unešić nalaze se na cestovno udaljena od općinsko središta 5-15 km. Općina 
Unešić područje je od posebne državne skrbi zbog planinsko-brdskog karaktera, depopulacije i nedavnog strada-
vanja u Domovinskom ratu.

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Unešić prihvaćen je od strane Općinskog vijeća Općine Unešić dana 
04. travnja 2013. godine, u skladu s Zakonom o otpadu  („Narodne novine“ br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 
60/08, 87/09). i objavljen u Službenom vjesniku br.06/13.

      Uslugu organiziranog sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima 
na području Općine Unešić,  vrši „GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. „ Drniš te otpad deponira na odlagalište otpada 
„Žitnić“,  jer Općina Unešić ne posjeduje svoje odlagalište

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 Općine Unešić
• 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 UNEŠIĆ

 Prostornim planom uređenja općine Unešić predviđeno je da se postupanje s otpadom na području Općine 
Unešić vrši  na način da se sav komunalni otpad  prikuplja, sortira  i odvozi na CGO “Bikarac . Međutim, navedenu 
uslugu trenutno vrši tvrtka „Gradska čistoća“ d.o.o. Drniš te sav prikupljeni otpad, zajedno sa otpadom s prostora 
Grada Drniša i Općine Ružić odlaže na privremeno odlagalište otpada „Žitnić“. Prostornim planom također je 
predviđeno odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada u za to predviđenim spremnicima, tzv. „zeleni otoci“, što 
je 2014.godine i ostvareno za cijelo područje Općine Unešić i njezinih 16 sela.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE UNEŠIĆ

 Plan gospodarenja otpadom za Općinu Unešić prihvaćen je od strane Općinskog vijeća Općine Unešić dana 
04. travnja 2013. godine, u skladu s Zakonom o otpadu  („Narodne novine“, br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 
60/08, 87/09), a objavljen je u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,  br. 06/13.

 
     Plan gospodarenja otpadom sadrži : 

 Ulogu lokalnih samouprava
 Institucionalni okvir
 Osnovni podaci – Općina Unešić
 Pregled postojećeg stanja
 Ciljeve gospodarenja otpadom 
 Mjere za postizanje ciljeva
 Popis otpadom onečišćenog  okoliša i neuređenih odlagališta
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Ciljevi cjelovitog gospodarenja otpadom su , u najvećoj mogućoj mjeri:
 smanjivanje količine otpada koji nastaje;
 smanjivanje količine otpada koji se odlaže na odlagališta tijekom primarnog odvajanja korisnog otpada;
 smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu
 smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i  ljudsko zdravlje;
 gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja;
 energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije

Mjere za izbjegavanja nastanka i smanjenje količine otpada
1. Opće mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenja količine generiranog otpada
- Opće mjere za izbjegavanja nastanka i smanjenja količina generiranog otpada u potrošnji

2. Posebne mjere za izbjegavanje nastanka i smanjenja količine generiranog otpada

- Edukacija i informiranje
- Unaprjeđivanje sustava odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada
- Donošenje plana gospodarenja otpadom i striktna primjena zakonske regulative

3. Mjere odvojenog sakupljanja i uporabe otpada
- Izdvajanje otpada na mjestu nastanka 
- Odvojeno sakupljanje otpada u domaćinstvima
- Odvojeno prikupljanje glomaznog kućnog otpada
    Plan gospodarenja otpadom općine Unešić izrađen je sukladno Zakonu o otpadu te je sukladno članku 174. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom na snazi do isteka roka koji je donesen u dijelu koji nije u suprotnosti 
sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE 
UNEŠIĆ, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Uslugu organiziranog sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima na 
području Općine Unešić  vrši „GRADSKA ČISTOĆA  d.o.o. „  Drniš te otpad deponira na odlagalište otpada„Žitnić“,  
jer općina Unešić ne posjeduje svoje odlagalište

Komunalni otpad iz kućanstava prikuplja se u 165 kontejnera zapremnine 1100 litara te 25 malih kanti,  a koji 
su zatvorenog tipa te onemogućavaju rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa. Također na području Unešića od 
01.01.2015.god. u svih 16 sela postavljeni  su „zeleni otoci“ na javnim površinama čime je omogućeno odvojeno 
prikupljanje otpada , a postavljeni su s obzirom na gustoću naseljenosti pojedinog mjesta.

  Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se u zimskim mjesecima tri puta mjesečno (otprilike svakih 
10 dana) , a u ljetnim mjesecima 4 puta mjesečno, specijalnim vozilom (auto smećar) zatvorenog tipa, zapremnine 
14 m3, koji u jednom danu obavi krug po cijeloj Općini Unešić.

U naseljima: Čvrljevo, Gornje Planjane, Gornje Utore, Koprno, Mirlović Zagora, Nevest, Unešić i Visoka u 
blizini mjesnih groblja postavljeni su veliki kontejneri (8 komada) od 7000 l otvorenog tipa koji se prazne  po 
pozivu, odnosno kad se napune. 

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA 
NA PODRUČJU UNEŠIĆ

 
Tvrtka ili 
naziv 

Područje sa kojeg je 
otpad skupljen 
(općina/grad) 

Broj stanovnika 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv 
otpada 

Ukupno sakupljeno 
(preuzeto u tekućoj 
godini) 
tona 

„Gradska 
čistoća 
d.o.o.“,Drniš 

Općina Unešić 1.686 200301 Miješani 
komunalni 
otpad 

198,00 t 

Na području Općine Unešić nema odlagališta.

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH 
OTPADOM

Na području Općine Unešić nema odlagališta
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8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
Na području Općina Unešić postoji 39 „divljih odlagališta“

Redni    Naziv divljeg Procijenjena  Najzastupljenija  Divlje
broj  odlagališta količina otpada  vrste odbačenog otpada odlagalište 
  u m3     uklonjeno
     DA/NE
1. „Baričevići – Utore Gornje“ 8,0 m3 građevinski otpadi 
     miješani komunalni otpad NE
2. „Jurići – Planjane Gornje“  43 m3 građevinski otpad, 
     i miješani komunalni otpad NE
3.  „Planjane Gornje – Sveti Ivan“ 138 m3 Materijal iz iskopa NE
4. „Planjane Gornje – osnovna škola“ 188 m3 Materijal iz iskopa NE
5. „Vinovo Gornje – Sveti Marko“  272 m3 Materijal iz iskopa NE
6. „Gotovci –Ivići“ 435 m3 Kameni materijal iz iskopa NE
7.  „Ivići – Kulušići“ 222 m3 Građevinski materijal NE
8. „Utore Gornje – Grabarje“ 108 m3 Materijal iz iskopa NE
9. „Nevest – Šegina glavica“ 644 m3 Građevinski 
     i miješani komunalni otpad NE
10. „Nevest –Tarnoga“ 15 m3 Kameni materijal iz iskopa NE
11.  Križanje „Nevest – Cera“ 508 m3 Kameni materijal iz iskopa NE
12. „O.Š. Nevest“ 261 m3 Kameni materijal iz iskopa NE
13. „Uz prugu“ 1 362m3 Kameni materijal iz iskopa NE
14.  „Cera – Sunare“ 1362m3 Materijal iz iskopa NE
15. „Vitura- Koprno(kod pruge) 103 m3 Građevinski otpad,
     materijal iz iskopa NE
16. Ljubostinje kod škole 553 m3 Kameni materijal iz iskopa NE
17. „Ljubostinje- Kose“ 20 m3 Materijal iz iskopa NE
18. „Ljubostinje- Doci“ 9 m3 Materijal iz iskopa NE
19. „Put Bogočina“ 667 m3 Materijal iz iskopa NE
20. „Kod groblja“ 725 m3 Građevinski otpad NE
21.  „Iznad polja“ 44 m3 Materijal iz iskopa NE
22. „Kod samostana“ 1 371 m3 Materijal iz iskopa NE
23. „Grudinari“ 290 m3 Materijal iz iskopa NE
24.  „Iznad Čulara“ 187m3 Materijal iz iskopa NE
25. „Maleši“ 2 440 m3 Materijal iz iskopa NE
26. „Nakići Dulibe“ 577 m3 Materijal iz iskopa NE
27. „Nakići – iznad kuće“ 234 m3 Građevinski materijal NE
28. „Nakići – Radonić“ 2 005 m3 Građevinski materijal NE
29. „Iznad  Grudinara“ Nema podataka Mješoviti otpad NE
30. „Bubanj – Visoka“ Nema podataka Mješoviti otpad NE
31. „Gravište- Parati“ Nema podataka Mješoviti otpad NE
32. Grgačina-Vatačina(put za Močiće)  Nema podataka Mješoviti otpad NE
33. „Rovanji – Cera “ Nema podataka Mješoviti otpad NE
34.  „Koprno- Osoje“  Nema podataka Mješoviti otpad NE
35. „Koprno – Krši“ Nema podataka Mješoviti otpad NE
36. „Kaića glavica Ljubostinje“ 11 m3 Kameni materijal iz iskopa NE
37. „Kod Puždrine ograde“ 124 m3 Materijal iz iskopa NE
38. „Nakića gromila“ 715 m3 Materijal iz iskopa NE

Naziv uklonjenog 
divljeg odlagališta 

Troškovi uklanjanja 
otpada u kunama 

Financiranje iz 
proračuna JLS 

Financiranje iz 
sredstava 
FZOEU 

Drugi način 
financiranja 
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U 2015. godini Općina Unešić zbog nedostatka fi nancijskih sredstava nije uspjela sanirati nijedno divlje 
odlagalište.

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OT-
PADA 

Smanjenje količine otpada na mjestu nastanka i smanjenje opisanih svojstava otpada kao i izbor proizvoda i 
materijala koji imaju veću trajnost najviše ovisi o ponašanju građana. Stoga je važno da se građani na ispravan 
način informiraju o načelima gospodarenja otpadom. Općina Unešić će iz vlastitog  Proračuna fi nancirati i na 
odgovarajući način osigurati provedbu izobrazno-informatičkih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svom 
području,  te će u sklopu mrežne stanice pružati informacije o gospodarenju otpadom na svom području, oglašavati 
postojanje, lokaciju i uporabu „zelenih otoka“,  te ostalih objekata za prihvat otpada na području općine Unešić. 
Građani će trebati shvatiti da su aktivni sudionici stvaranja otpada i da svojim doprinosom pravilnom gospodarenju 
otpadom rješavaju svoj problem i problem budućih naraštaja.

10.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I    POSEBNIM KATEGO-
RIJAMA OTPADA

 U svrhu sprječavanja nastanka otpada, te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red 
prvenstva gospodarenjem otpadom:

 smanjivanje količine otpada koji nastaje;
 smanjivanje količine otpada koji se odlaže na odlagališta tijekom primarnog odvajanja korisnog otpada;
 smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu
 smanjivanje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i  ljudsko zdravlje;
 gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja;
 energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije

      Na području Općine Unešić ne postoji opasni otpad niti postoji posebno organizirani tretman opasnih vrsta 
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

Odvoz miješani komunalnog otpada od 01.10.2014.god. vrši „Gradska čistoća d.o.o“, Drniš te sav komunalni 
otpad odvozi na privremeno odlagalište „Žitnić“, gdje svoj otpad odlaže Grad Drniš te Općina Ružić . Na području 
Općine Unešić od početka 2015. god. nalaze se „zeleni otoci“ u svih 16 sela općine na kojima je moguće selektirano 
prikupljati papir, staklo, plastiku i metal.

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 

Utrošena financijska 
sredstva 

Izvor financijskih sredstava 

1. Nabavka komunalne 
opreme – 
kontejnera za 
sakupljanje 
komunalnog 
miješanog i 
odvojenog otpada  
(tekstil) 

106.687,00 kuna FZOEU – 85.350,00 kuna 

Općina Unešić – 21.337,00  
kuna 

2. Nabavka novog 
specijalnog 
komunalnog vozila 
 

1.315.235,00 kuna FZOEU – 1.046.331,59 kuna 
 
Općina Unešić - 268.903,41 
kuna 
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13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

14. ZAKLJUČAK

Za cjelovito provođenje Plana gospodarenjem 
otpadom potrebna su velika fi nancijska i materijalna 
sredstva, kao i ljudski resursi te suradnja s tijelima 
područne (regionalne) uprave, odnosno prilagođavanje 
dinamici ostvarivanja programa gospodarenja otpadom 
koji se provodi na razini Županije. Veći dio ciljeva 
koji je bio određen u 2015. god. je i  izvršen. Općina 
Unešić poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila 
količina miješanog komunalnog otpada, te kako bi se 
što više otpada odvojilo i recikliralo, te predano radi na 
implementaciji  Plana gospodarenja otpadom, na svom 
području. U tu svrhu uvedene su određene mjere kao npr. 
nabavka novog specijalnog komunalnog vozila, nabavka 
dodatnih 25 komada novih kontejnera za prikupljanje 
mješovitog komunalnog otpada , kao i nabavka 4 ko-
mada kontejnera za prikupljanje tekstila.

KLASA: 351-01/16-01/14
URBROJ:2182/07-16-01-6
Unešić, 24. veljače 2016.

OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK
Živko Bulat, v.r.

 ____________________

23
Na temelju članka 35b. Stavka 1. Zakona o lokal-

noj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 i 137/15) i članka 34. 
Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ br. 10/09 i 05/13 – Statutarna Odluka), 
Općinsko vijeće Općine Unešić, na 14. sjednici, od 24. 
veljače 2016. godine, donosi

Redni 
broj 

Predviđeno PGO za 2015. g Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Edukacija stanovništva djelomično 

2. Smanjenje miješanog komunalnog otpada djelomično 

3. Zeleni otoci Da 

4. Uklanjanje otpada s lokacije odbačenog otpada Ne 

5. Nabava dodatnih posuda za sakupljanje 
miješanog komunalnog otpada i kontejnera za 
tekstil 

Da 

7. 
 
 

Nabavka novog specijalnog komunalnog vozila Da 

 
ZA K LJ U Č A K 

o prihvaćanju  Izvješća o radu načelnika
Općine Unešić za razdoblje 

od 01. srpnja do 31. prosinca
   2015. godine

I. Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine 
Unešić koje se odnosi na razdoblje    od 01. srpnja do 
31. prosinca 2015. godine.

II. Izvješće iz točke I. Ovog zaključka prilaže se 
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

III. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 022-05/16-01/14
Ur. br: 2182/07-16-01-2
Unešić,  24. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE UNEŠIĆ

PREDSJEDNIK
Ante Božić, v. r. 

 ____________________
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2. OPĆINSKI NAČELNIK

2
Na temelju članka 48. 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), članka 47.  Statuta Općine Unešić 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
10/09 i 5/13.), članka 32. i 33. Zakona o udrugama 
(“Narodne novine”, broj 74/14), a u svezi s člankom 
1. Zakona o fi nancijskom poslovanju i računovodstvu 
neprofi tnih organizacija (“Narodne novine”, broj 121/14) 
i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: 
Uredba (“Narodne novine”, broj 26/15), Načelnik 
Općine Unešić, dana 18. ožujka 2016. godine, donosi

P R A V I L N I K
o fi nanciranju projekata, programa 

i manifestacija od interesa za opće dobro 
koje provode udruge na području Općine 

Unešić

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i 

postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna 
Općine udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju 
javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta 
defi niranih strateškim i planskim dokumentima Općine 
Unešić (u daljnjem tekstu: Općina).

 Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 
udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu 
na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u 
skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, 
odnosno partneri.

Članak 2.
 Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, 

odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama 
odobravaju fi nancijska sredstva proračuna Općine za:

• provedbu programa i projekata kojima se 
ispunjavaju ciljevi i prioriteti defi nirani Statutom te 
strateškim i planskim dokumentima Općine,

• provedbu programa javnih potreba utvrđenih 
posebnim zakonom,

• obavljanje određene javne ovlasti na području 
Općine povjerene posebnim zakonom,

• pružanje socijalnih usluga na području Općine 
temeljem posebnog propisa,

• sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika 
fi nanciranja za provedbu programa i projekata ugovorenih 
iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za 
udruge s područja Općine,

• podršku institucionalnom i organizacijskom 
razvoju udruga s područja Općine,

• donacije i sponzorstva i
• druge oblike i namjene dodjele financijskih 

sredstava iz proračuna Općine.

Članak 3.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su 

usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti 
ga, vremenski su ograničeni i imaju defi nirane troškove 
i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu 
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih 
aktivnosti čiji su struktura i trajanje fl eksibilniji. Mogu 
biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti 
koje provode organizacije civilnog društva i neprofi tne 
organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na 
području Općine i razvoja Općine općenito. Mogu biti 
sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, 
gastronomske i druge.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE 
OSIGURAVA OPĆINE 

Defi niranje prioritetnih područja fi nanciranja

Članak 4.
Nadležno upravno tijelo Općine će, u postupku 

donošenja Proračuna Općine, prije raspisivanja  javnoga 
poziva za  dodjelu fi nancijskih sredstava udrugama, u 
okviru svoga djelokruga utvrditi prioritete fi nanciranja 
koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva defi niranih 
u Statutu i drugim općim aktima kao i u razvojnim 
dokumentima Općine te će, u okviru svojih mogućnosti, 
u proračunu Općine osigurati fi nancijska sredstva za 
njihovo fi nanciranje.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja 
fi nanciranja

Članak 5.
 Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima 

dodjele sredstava za fi nanciranje programa i projekata 
u pojedinim područjima (športa, kulture, tehničke 
kulture, udruga građana, udruga sudionika i stradalnika 
Domovinskoga rata, udruga koje skrbe o starijim i 
nemoćnim osobama,  humanitarno – karitativnim 
udrugama i sl), nadležnan je Jedinstveni upravni odjel 
Općine.

Članak 6.
Zadaće upravnog tijela iz prethodnog članka 

Pravilnika, u postupku pripreme i provedbe  javnog 
poziva za dodjelu fi nancijskih sredstava udrugama su: 

• predložiti prioritete i programska područja 
natječaja, 

• predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete 
prijave,

• predložiti natječajnu dokumentaciju,
• javna objava i provedba poziva, 
• utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog 

povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za 
procjenu projekata i programa, 
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• razmotriti ocjene projekata i prijedloge za 
fi nanciranje na temelju kriterija iz natječaja,

• utvrditi prijedlog odluke o fi nanciranju projekata 
i programa udruga,

• organizirati stručno praćenje provedbe projekata 
fi nanciranih na temelju natječaja i

• pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima 
natječaja Uredu za udruge.

Okvir za dodjelu fi nancijskih sredstava i kapaciteti 
za provedbu javnog poziva.

Članak 7.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih 

sredstava planiranih u proračunu Općine, namijenjen 
za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu 
putem javnog poziva  udrugama, Općina će unaprijed 
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih 
sredstava udrugama po objavljenom javnom pozivu, 
koji obuhvaća: 

• ukupan iznos fi nancijskih sredstava, 
• iznose predviđene za pojedina programska 

područja (djelatnosti) ako će se javni poziv  raspisivati 
za više programskih područja, 

Članak 8.
Općina će putem nadležnog upravnog tijela osigurati 

organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu 
osnovnih standarda fi nanciranja, ugovaranja i praćenja 
provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata 
iz svog djelokruga.

Članak 9.
 Nadležno upravno tijelo će, prije objave javnog 

poziva izraditi obrasce natječajne dokumentacije 
temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe 
ili projekte.

 
Članak 10.

Općina će pri fi nanciranju programa i projekata 
primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe 
fi nanciranja, odnosno praćenja i vrednovanja fi nanciranja 
i izvještavanja, defi nirane Uredbom.

Načelnik Općine će, na prijedlog nadležnog upravnog 
tijela Općine posebnim aktom, na odgovarajući način, 
urediti postupak odobravanja nefi nancijske podrške 
udrugama u pravima, pokretninama i nekretninama, 
sukladno važećim aktima Općine.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 11.
Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje 

programa i projekata udrugama, potencijalnim 
korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

• da imaju registrirano sjedište na području Općine 
ili registriranu podružnicu na području Općine;

•  su upisani u odgovarajući Registar;
•  su uredno ispunili obveze i svih ranije sklopljenih 

ugovora o fi nanciranju iz proračuna Općine;

• nemaju  dugovanja prema proračunu Općine;
• su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili 

druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje 
dobiti (organizacije civilnoga društva);

• su se svojim Statutom opredjelili za obavljanje 
djelatnosti i aktivnosti koje su predmet fi nanciranja i 
kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti 
s Ustavom i zakonom;

• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te 
drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu 
Općine;

• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za 
zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni 
postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili 
kaznena djela defi nirana Uredbom;

• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete 
i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, 
programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno 
pružanje socijalnih usluga;

Članak 12.
Općina neće financirati programe i projekte 

organizacija koji se fi nanciraju po posebnim propisima, 
vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog 
društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim 
Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim 
pozivom.

 Općina neće iz proračuna Općine fi nancirati aktivnosti 
udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim 
propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

I V.  P O S T U P C I  F I N A N C I R A N J A  I 
UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja javnog 
poziva

Članak 13.
Općina će, u roku od 30 dana od usvajanja općinskog 

proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i 
na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnji plan 
raspisivanja javnih poziva za fi nanciranje svih oblika 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge.

Godišnji plan raspisivanja poziva sadrži podatke 
o davatelju fi nancijskih sredstava, nazivu područja, 
planiranom vremenu objave poziva, ukupnoj vrijednosti 
poziva, planiranom datumu završetka poziva te druge 
potrebne podatke.

 Javni poziv

Članak 14.
Financiranje svih programa i projekata od interesa 

za opće dobro provodi se putem javnog poziva, čime se 
osigurava transparentnost dodjele fi nancijskih sredstava 
i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja 
kvalifi ciranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih 
programa i projekata te se šira javnost obavještava o 
prioritetnim područjima djelovanja.
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Javni poziv za predlaganje projekata, programa i 
manifestacija od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području Općine, raspisuje Općinski 
načenik.

Članak 15.
Financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju 

se bez objavljivanja natječaja/javnog poziva, odnosno 
izravno, samo u iznimnim slučajevima: 

• kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja 
financijskih sredstava da u suradnji s udrugama 
žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće 
provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je 
moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih 
fi nancijskih sredstava,

• kada se fi nancijska sredstva dodjeljuju udruzi 
ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u 
području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje 
se fi nancijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina 
organizacija operativno sposobna za rad na području 
djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se 
fi nancirane aktivnosti provode,

• kada se fi nancijska sredstva dodjeljuju udruzi 
kojoj su zakonom, drugim propisom  ili aktom  
dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.),

• kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem 
radu sudjeluju predstavnici nadležnog Upravnog odjela 
Općine, jednokratno dodjeljuju fi nancijska sredstva 
do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje nisu mogle biti 
planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako 
dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava 
planiranih u proračunu za fi nanciranje svih programa i 
projekata udruga.

Članak 16.
U slučajevima kada se fi nancijska sredstva dodjeljuju 

bez raspisivanja javnog poziva, Općina i Korisnik 
sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli 
sredstava kojim će se defi nirati na koje će se konkretne 
aktivnosti sredstva proračuna Općina utrošiti te poštivati 
osnovne standarde fi nanciranja vezane uz planiranje 
fi nancijskih sredstava, ugovaranje, praćenje fi nanciranja, 
javno objavljivanje i izvještavanje.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva

Članak 17.
Dokumentaciju za provedbu javnoga poziva na 

prijedlog nadležnog upravnog tijela, utvrđuje Načelnik 
općine u sklopu donošenja odluke o načinu raspodjele 
raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju 
programa i projekata koje u određenom području 
provode udruge. 

Obvezna dokumentacija po javnome pozivu 
obuhvaća:

1. tekst natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa ili projekta: 
3.1.obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. obrazac proračuna programa ili projekta,
4. popis priloga koji se prilažu prijavi,
5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa 

ili projekta,

6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 
fi nanciranja,

7. obrazac ugovora o o fi nanciranju programa ili 
projekta,

8. obrasce za izvještavanje: 
8.1.obrazac opisnog izvještaja provedbe programa 

ili projekta,
8.2.obrazac financijskog izvještaja provedbe 

programa ili projekta, 

Članak 18.
Ovisno o vrsti javnoga poziva, dokumentaciju za 

prijavu programa ili projekta može činiti i:
1. obrazac iz jave o par tnerstvu,  kada je 

primjenjivo,
2. obrazac životopisa voditelja programa ili 

projekta,
3. obrazac izjave o programima ili projektima 

udruge fi nanciranim iz javnih  izvora,
4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u 

opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat 
s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u 
provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 19.
Pripremu dokumentacije po javnom pozivu provodi 

Jedinstveni upravni odjel, sukladno odredbama ovog 
Pravilnika i Pravilnika o unutarnjem redu Općine. 

 
Članak 20.

 Obrasci koji su sastavni dio javnoga poziva 
popunjavaju se putem računala, te se šalju u papirnatom 
i (ako je to natječajem definirano), elektroničkom 
obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne 
obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene 
za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim 
pečatom udruge.

 Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje 
se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u 
pisarnici Općine, uz napomenu (“Ne otvaraj – naziv 
natječaja), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku 
dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu 
dokumentacije u papirnatom obliku.

Objava javnog poziva

Članak 21.
Javni poziv s cjelokupnom traženom dokumentacijom 

objavljuje se na: oglasnoj ploči Općine, mrežnim  
stranicama Općine, a obavijest o objavljenom javnom 
pozivu objavljuje se u dnevnom glasilu.

Rokovi za provedbu javnog poziva

Članak 22.
Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta ili 

programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma 
objave.

Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, 
donošenja odluke o fi nanciranju projekata ili programa 



Stranica 114 - Broj 4     SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE     Ponedjeljak, 21. ožujka 2016. 

i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  
projekti ili programi prihvaćeni za fi nanciranje mora biti 
dovršeno u roku od 60 dana, računajući od zadnjeg dana  
za dostavu  prijava programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta javnoga 
poziva

Članak 23.
Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, 

povjerenstvo nadležnog upravnog tijela Općine pristupit 
će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) 
uvjeta javnoga poziva, a sukladno odredbama Uredbe 
i ovog Pravilnika.

Članak 24.
U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta 

natječaja provjerava se:

• je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u 
zadanome roku

• je li  dostavljena sva obvezna popratna 
dokumentacija 

• jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni 
obrasci te

• jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 25.
Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta javnoga 

poziva ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka 
roka za podnošenje prijava na javni poziv, nakon čega 
predsjednik/ca povjerenstva donosi odluku o tome koje 
se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno 
ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja 
propisanih uvjeta javnoga poziva.

Članak 26.
Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne 

ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti 
obaviještene u roku od najviše 8 dana od dana donošenja 
odluke, nakon čega imaju narednih 8 osam dana od 
dana primitka obavijesti podnijeti prigovor Općinskom 
načelniku, koji će u roku od 8 osam dana od primitka 
prigovora o njemu odlučiti.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Općinskog 
načelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, 
a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti 
odbijena.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i 
javna objava rezultata

Članak 27.
Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno 

procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati 
predstavnici Općine, znanstvenih i stručnih institucija, 
nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog 
društva. Povjerenstvo ima predsjednika i četiri (4) člana 
povjerenstva.

Članove povjerenstva imenuje Načelnik Općine.

Članak 28.
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje 

prijave koje su ispunile formalne uvjete javnoga poziva 
sukladno kriterijima propisanim uputama za prijavitelje 
te daje prijedlog za odobravanje fi nancijskih sredstava 
za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve 
činjenice odlučuje Načelnik Općine Unešić.

Članak 29.
Nakon donošenja odluke o programima ili projektima 

kojima su odobrena fi nancijska sredstva, Općina će javno 
objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, 
programima ili projektima kojima su odobrena sredstva 
i iznosima odobrenih sredstava fi nanciranja.

Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke 
o dodjeli fi nancijskih sredstava obavijestiti udruge čiji 
projekti ili programi nisu prihvaćeni za fi nanciranje 
o razlozima ne financiranja njihova projekta ili 
programa.

Prigovor na odluku o dodjeli fi nancijskih sredstava

Članak 30.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska 

sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od 
dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima javnoga 
poziva  omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili 
projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o 
osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. 

Članak 31.
Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom 

o dodjeli fi nancijskih sredstava omogućiti pravo na 
prigovor. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o 
visini dodijeljenih sredstava.

Članak 32.
 Prigovori se podnose nadležnom upravnom tijelu 

u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave 
pisane obavijesti o rezultatima javnoga poziva, a odluku 
po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi 
Načelnik Općine.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana 
od dana primitka prigovora.

Postupak dodjele fi nancijskih sredstava udrugama je 
akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se 
na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi 
kao pravnom lijeku u upravnom postupku.

Odluka  Načelnika Općine kojom je odlučeno o 
prigovoru je konačna. 

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili 
projekata 

Članak 33.
 Sa svim udrugama kojima su odobrena fi nancijska 

sredstva Općine će potpisati ugovor o financiranju 
programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana 
donošenja odluke o fi nanciranju.
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U slučaju da je odobreno samo djelomično fi nanciranje 
programa ili projekta, nadležno upravno tijelo Općine 
ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna 
programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu 
programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak 
je potrebno  okončati prije potpisivanja ugovora. 
Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio 
ugovora.

Prilikom pregovaranja Općine će prioritet fi nanciranja 
staviti na aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti 
ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine.

Članak 34.
 Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti 

isti za sve korisnike u okviru jednog javnog poziva, i 
posebnog dijela.

Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose 
na ugovore o dodjeli fi nancijskih sredstava udrugama 
iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio 
ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe i drugih 
pozitivnih propisa RH i Općine.

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o 
dodjeli bespovratnih fi nancijskih sredstava udrugama 
utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka 
i fi nancijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob 
interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/
korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje 
projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, 
provedbeni rok programa ili projekta, produženje, 
odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, 
rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i 
kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i 
financijske provjere, konačni iznos financiranja od 
strane davatelja financijskih sredstava, te povrat 
sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje 
povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili 
nenamjenski utrošenih sredstava.

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog 
ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili 
projekta, iznos fi nanciranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i fi nanciranih projekata, 
programa i manifestacija i vrednovanje provedenih 
natječaja

Članak 35.
Općina će u suradnji s korisnikom fi nanciranja, 

s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja 
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za 
uložena sredstva pratiti provedbu fi nanciranih programa 
ili projekata udruga, sukladno Zakonu o proračunu, 
Zakonu o udrugama, Zakonu o fi skalnoj odgovornosti, 
Zakona o fi nancijskom poslovanju i računovodstvu 
neprofi tnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i 
drugim pozitivnim propisima. 

Općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog 
javnog  poziva i sukladno tome planirati buduće aktivnosti 
u pojedinom prioritetnom području fi nanciranja.

Članak 36.
Praćenje će se provoditi temeljem opisnih i 

fi nancijskih izvješća korisnika sredstava i po potrebi 
terenskom provjerom kod korisnika. 

Članak 37.
Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na 

propisanim obrascima i u propisanim rokovima su 
opisno i fi nancijsko izvješće. 

Članak 38.
Uz opisna izvješća Općina može tražiti i popratne 

materijale kao što su isječci iz novina, video zapisi, 
fotografi je i dr.

 U fi nancijskom izvještaju navode se cjelokupni 
troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno 
o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se 
dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz 
sredstava Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili 
ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te 
dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili 
izvoda sa žiro računa).

Radi utvrđivanja vjerodostojnosti financijskih 
izvještaja Općina može zatražiti nadzor istih od strane 
ovlaštenih državnih tijela.

Članak 39.
Vrednovanje provedenog projekta i/ili programa i/ili 

manifestacije u pravilu provodi i sam korisnik fi nancijskih 
sredstava dodatnim analizama rezultata projekta i/ili 
programa i/ili manifestacije (samovrednovanje, anketni 
upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog fi nanciranja

Članak 40.
Bez obzira na kvalitetu predloženog projekta ili 

programa ili manifestacije Općina neće dati fi nancijska 
sredstva za aktivnosti koje se već fi nanciraju iz nekog 
javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u 
pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, 
u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o 
koordiniranom sufi nanciranju iz više različitih izvora. 

V.  PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI 
FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 41.
 Odobrena fi nancijska sredstva fi nacijske potpore 

korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 
programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog 
Proračunom i Ugovorom. 

 
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako 

su korištena isključivo za fi nanciranje prihvatljivih i 
opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog 
ugovorom.

 Svako odstupanje od proračuna bez pismenog 
odobrenja nadležnog upravnog odjela Općine smatrat 
će se nenamjenskim trošenjem sredstava.



Stranica 116 - Broj 4     SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE     Ponedjeljak, 21. ožujka 2016. 

Prihvatljivi troškovi

Članak 42.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik 

fi nanciranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:

• nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa 
ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se 
odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova 
vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja 
završnog izvještaja,

• moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom 
proračunu projekta ili programa,

• nužni su za provođenje programa ili projekta koji 
je predmetom dodjele fi nancijskih sredstava,

• mogu biti identifi cirani i provjereni i koji su 
računovodstveno evidentirani kod korisnika fi nanciranja 
prema važećim propisima o računovodstvu neprofi tnih 
organizacija.

Članak 43.
U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog 

članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o 
javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju slijedeći izravni 
troškovi udruge i njezinih partnera:

• troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili 
projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te 
porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima 
vezanim uz plaću,

• putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike 
i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, 

• troškovi smještaja, u iznimnim slučajevima, kada 
je utvrđeno da se u slučaju višednevnih i međunarodnih 
programa dio tih troškova može priznati kao prihvatljivi 
trošak,

• troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i 
materijala (novih ili rabljenih)  namijenjenih  isključivo 
za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom 
da su u skladu s tržišnim cijenama;

• troškovi potrošne robe,
• troškovi podugovaranja,
• troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva 

ugovora uključujući troškove financijskih usluga 
(informiranje, vrednovanje konkretno povezano s 
projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Članak 44.
Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti 

i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: 
energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, 
pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s 
provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 30% 
ukupnog odobrenog iznosa fi nanciranja iz proračuna 
Općine.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 45.
Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u 

proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne 
izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije 

navedeno u ugovoru o dodjeli fi nancijskih sredstava, 
doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufi nanciranje 
od strane udruge.  

 
Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili 

programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu 
se smatrati kao sufi nanciranje u proračunu projekta ili 
programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. 
Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose 
u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 46.
 Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, 

doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik 
sufi nanciranja. 

 Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta 
angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost 
volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama 
organizacije koje služe za određivanje plaća zaposlenika) 
koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog 
iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima 
provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati 
samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti 
volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 47.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa 

smatraju se:
• dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 

dugova;
• dospjele kamate;
• stavke koje se već fi nanciraju iz javnih izvora;
• kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to 

nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada 
se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere 
najkasnije po završetku projekta/programa;

• gubitci na tečajnim razlikama;
• zajmovi trećim stranama;
• troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića 

(osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje 
s nadležnim upravnim odjelom Općine dio tih troškova 
može priznati kao prihvatljiv trošak);

• troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih 
i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima 
kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim 
odjelom Općine dio tih troškova može priznati kao 
prihvatljiv trošak),

Modeli plaćanja

Članak 48.
Općina će svakim pojedinačnim natječajem defi nirati 

model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno 
ovom Pravilniku i ostalim važećim aktima Općine.

Udio sufi nanciranja programa ili projekta

Članak 49.
Općina će svakim pojedinačnim javnim pozivom 

defi nirati obvezu i minimalni postotak sufi nanciranja 
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provedbe projekta ili programa od strane korisnika 
fi nanciranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA 

Članak 50.
Sva fi nancijska sredstva koje Općina dodjeluje putem 

javnog poziva odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će 
se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, 
što će se defi nirati samim natječajem. 

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH 
S R E D S TAVA I  I S P L ATA O D O B R E N I H 
SREDSTAVA

Članak 51.
Visina sredstava koje će svaki korisnik fi nancijskih 

sredstava ostvariti iz proračuna Općine bit će defi nirana 
kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom, u skladu 
s Kriterijima za svako pojedino područje raspisano 
Javnim pozivom. 

V I I I .  O B V E Z A D O K U M E N T I R A N J A 
PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS 
FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 
strane korisnika fi nanciranja

Članak 52.
 Korisnik fi nanciranja je u obvezi voditi precizne 

i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili 
programa koristeći odgovarajuće računovodstvene 
sustave sukladno  propisima o računovodstvu neprofi tnih 
organizacija. 

Članak 53.
Korisnik fi nanciranja je obvezan omogućiti davatelju 

financijskih sredstava, inspektorima proračunskog 
nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim 
revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da 
provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola 
na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po 
potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije 
za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale 
dokumente relevantne za financiranje projekta ili 
programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne 
isplate. 

Članak 54.
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti 

proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima 
koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta 
izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim 
u važećim propisima za zaštitu fi nancijskih interesa 
Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. 
Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup 
osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih 
sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim 
revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi 
mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili 
projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima 

te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz 
tehničko i fi nancijsko upravljanje projektom/programom, 
te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad. 

Članak 55.
Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, 

dokumenti koje je korisnik fi nanciranja dužan dati na 
raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

• popis  č lanova i  podatke o  uplaćenim 
članarinama;

• računovodstvenu evidenciju (kompjuterski 
ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava 
udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih 
lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih 
računovodstvenih podataka;

• dokaze o postupcima nabave poput natječajne 
dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i 
izvještaja o procjenama;

• dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata;

• dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih 
izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući 
aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na 
seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući 
relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, 
potvrde,), itd.;

• dokaze o primitku roba, poput potvrda o 
isporučenoj robi dobavljača;

• dokaze o završetku radova, poput potvrda o 
prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

• dokaze o kupnji, poput računa i priznanica;
• dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, 

potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju 
podugovarača;

• putne naloge i izvješća s puta a za  troškove goriva  
putni radni list;

• evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, 
poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike 
koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno 
vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne 
osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, doprinosa 
za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, neto primanja i 
dr. 

Konačan iznos fi nanciranja od strane Općine 

Članak 56.
Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti 

korisniku fi nanciranja ne može biti veći od najvišeg 
iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru 
čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši 
procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu 
proračuna programa ili projekta.

Ako se projekt ili program ne provodi ili se 
neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, 
Općina će smanjiti bespovratna sredstva prvobitno 
predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta 
ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru što će 
se regulirati dopunom Ugovora.
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Povrat sredstava

Članak 57.
Općina će od Korisnika financiranja u pisanom 

obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog 
programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik 
fi nanciranja: 

• nije realizirao program ili projekt utvrđen 
proračunom i ugovorom,

• nije utrošio sva odobrena sredstva,
• sredstva nije koristio namjenski,
• iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u 

propisanom roku.

Članak 58.
Korisnik fi nanciranja će Općini, najkasnije u roku 

od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama 
davatelja fi nancijskih sredstava da to učini, vratiti sve 
iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao 
i sva neutrošena sredstva, te nenamjenski utrošena 
sredstva.

Ako  korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila 
Općina, Općina će povećati dospjele iznose dodavanjem 
zatezne kamate.

Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju fi nancijskih 
sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem 
koje korisnik fi nanciranja ima prema Općini. To neće 
utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o 
plaćanju u ratama. 

Članak 59.
 U slučaju kada korisnik fi nanciranja nije vratio 

sredstva sukladno  odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, 
Općina će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je 
korisnik fi nanciranja sukladno uvjetima javnoga poziva 
dostavio prije potpisivanja ugovora, a ukoliko takva 
naplata ne bude moguća sudskim putem će zatražiti 
povrat sredstava. 

Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, 
vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja 
konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.

Članak 60.
U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati 

sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da prijave 
toga prijavitelja koje pristignu  na javni poziv u naredne 
dvije (2) godine, ne uzme u razmatranje.  

IX.  ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 61.
Korisnik fi nanciranja ne smije sudjelovati u izbornoj 

ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili 
kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, 
koaliciji ili kandidatu niti prikupljati fi nancijska sredstva 
za fi nanciranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata 
za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 62.
Na sadržaj natječajne dokumentacije vezane za 

financiranje udruga sredstvima  proračuna Općine 
koji nije uređen ovim Pravilnikom primjenjivat će se 
neposredne odredbe Uredbe i drugih odgovarajućih 
propisa.

Članak 63.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 

nadležan za pripremu dokumentacije po javnnom 
pozivu da pripremi prijedlog natječajne dokumentacije 
defi nirane ovim Pravilnikom.

Članak 64.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije”.

KLASA:402-08/16-01/1
URBROJ:2182/07-16-1
Unešić, 18. ožujka 2016.

OPĆINA UNEŠIĆ

NAČELNIK
Živko Bulat, v.r. 

 ____________________

3
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima 

i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11), 
načelnik Općine Unešić, donosi

PLAN 
prijma u službu za 2016. godinu

I.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Unešić za 2016. godinu.

II.
Plan prijma u službu sadrži stvarno stanje popunjenosti 

radnih mjesta na dan donošenja Plana,  potreban broj 
za prijam službenika i namještenika na neodređeno 
vrijeme te broj polaznika stručnog osposobljavanja bez 
zasnivanja radnog odnosa u  2016. godini. 

II.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Unešić („Službeni vjesnik 
Šibensko-Kninske županije“, broj: 11/10 i 13/15), 
predviđena su četiri (4) radna mjesta, od kojih su  
popunjena tri (3) radna mjesta:

- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 radno 
mjesto

- referent  računovodstveno-fi nancijskih poslova – 1 
radno mjesto 

- referent - administrativni tajnik – 1 radno mjesto. 
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III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić 

u tekućoj godini, sukladno predviđenim fi nancijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Unešić za 2016. godinu 
ne planira se popunjavanje slobodnog službeničkog 
radnog mjesta. 

U okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja, 
u 2016. godini planira se primiti dvije (2) osobe sa 
srednjom stručnom spremom koje su na evidenciji 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi stručnog 
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 

IV.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Unešić za 2016. godinu stupa na snagu danom 
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“, a objavit će se i na internetskoj stranici Općine 
Unešić www.opcinaunesic.hr.

KLASA: 100-01/16-1/01
URBROJ: 2182/07-16-01
Unešić, 10. ožujka 2016.

OPĆINA UNEŠIĆ

NAČELNIK
Živko Bulat, v.r. 

 ____________________

4
Na temelju članka 16. Odluke o raspolaganju i 

upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Unešić 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 
12/11) Općinski načelnik Općine Unešić donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva

za provedbu natječaja za prodaju
 nekretnina u vlasništvu Općine Unešić

1. U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Unešić, imenuju se:

- Vjekoslav Višić, predsjednik
- Ivica Abramac, član
- Jere Bulat, član
- Dinko Milić, član
- Ivan Vukić, član

2. Povjerenstvo iz točke 1. ovog Rješenja ima 
zadatak da u skladu s objavljenim natječajem prikupi 
pristigle pisane ponude na natječaj, da nakon isteka 
roka za podnošenje ponuda otvori pristigle ponude i 
utvrdi njihovu pravovremenost i potpunost, predloži 
utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju 
nekretnina izloženih na prodaju, sastavi Zapisnik o 
otvaranju ponuda i dostavi ga Općinskom načelniku.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od 
dana objave  u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije“.

KLASA: 940-02/16-01/02
URBROJ: 2182/07-16-01-1
Unešić, 10. ožujka 2016.  

OPĆINA UNEŠIĆ

NAČELNIK
Živko Bulat, v.r. 

 ____________________
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Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Glavni urednik: Ante Alfi rev, dipl. iur.,  tel. 022/460-719, fax: 022/460-761

www.sibensko-kninska-zupanija.hr 
Tisak: ALFA-2 d.o.o. 


