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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 022-06/17-1/1

URBROJ: 2198/1-02-17-4

Zadar, 20. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 22. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10,
11/10, 4/12, 2/13 i 14/13), i članka 6. i 35. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni
glasnik Zadarske županije“ broj 20/09, 6/13, 14/13, 17/13, 23/16), Županijska skupština Zadarske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru Mandatnog povjerenstva

Županijske skupštine Zadarske županije

 

I.

U Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine Zadarske županije biraju se:

1. Željko Šoša, predsjednik
2. Nevenka Marinović, članica
3. Josip Tičić, član

II.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Ivo Gregov, dipl. iur.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 022-06/17-1/2

URBROJ: 2198/1-02-17-3

Zadar, 20. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 22. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10,
11/10, 4/12, 2/13, 14/13) i članka 11. i 36. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni
glasnik Zadarske županije“ broj 20/09, 6/13, 14/13, 17/13, 23/16), Županijska skupština Zadarske županije
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K A

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Županijske skupštine Zadarske županije

 

I.

U Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zadarske županije biraju se:

1. Marina Mihovilović Pajkin, predsjednica
2. Nikica Čalušić, potpredsjednik
3. Nataša Turbić, članica
4. Renata Sabljar Dračevac, članica.

II.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Željko Lončar
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/17-1/4

URBROJ: 2198/1-02-17-2

Zadar, 20. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 34. stavak 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, 33/01, 150/11, 144/12), članka
12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13,
14/13) i članka 12. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj 20/09, 6/13, 14/13, 17/13, 23/16), Županijska skupština Zadarske županije na konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 20. lipnja 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru predsjednika Županijske skupštine Zadarske županije

 

I.

Željko Lončar, bira se za predsjednika Županijske skupštine Zadarske županije.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Željko Lončar
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/17-1/5

URBROJ: 2198/1-02-17-4

Zadar, 20. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 34. stavak 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, 33/01, 150/11, 144/12), članka
12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13,
14/13) i članka 12. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj 20/09, 6/13, 14/13, 17/13, 23/16), Županijska skupština Zadarske županije na konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 20. lipnja 2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru potpredsjednice Županijske skupštine Zadarske županije

 

I.

Snježana Jurinić, bira se za potpredsjednicu Županijske skupštine Zadarske županije.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

PREDSJEDNIK

Željko Lončar
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/17-1/5

URBROJ: 2198/1-02-17-5

Zadar, 20. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 34. stavak 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, 33/01, 150/11 i 144/12), članka
12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13 i
14/13) i članka 12. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj 20/09,  6/13, 14/13, 17/13, 23/16), Županijska skupština Zadarske županije na konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 20. lipnja  2017. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru potpredsjednice Županijske skupštine Zadarske županije

 

I.

Renata Sabljar-Dračevac, bira se za potpredsjednicu Županijske skupštine Zadarske županije.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

PREDSJEDNIK

Željko Lončar
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ŽUPAN

KLASA: 023-04/12-01/18

URBROJ: 2198/1-01-17-46

Zadar, 21. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 27. stavka 3. točke 11. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“
broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) i članka 10. stavka 3. Statuta Javne ustanove Agencije za ruralni
razvoj Zadarske županije – AGRRA, KLASA:012-03/14-01/01, URBROJ:2198-1-94/3-14 od 28. veljače
2014. godine,  župan Zadarske županije dana 21. lipnja  2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća

Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

 

I.

Daniel Segarić razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za ruralni
razvoj Zadarske županije – AGRRA.

Ratko Čirjak i Jovita Pirović razrješuju se  dužnosti članova Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za
ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing
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ŽUPAN

KLASA: 023-04/12-01/18

URBROJ: 2198/1-01-17-47

Zadar, 21. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 27. stavka 3. točke 11. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“
broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) i članka 10. stavka 3. Statuta Javne ustanove Agencije za ruralni
razvoj Zadarske županije – AGRRA, KLASA:012-03/14-01/01, URBROJ:2198-1-94/3-14 od 28. veljače
2014. Godine,  župan Zadarske županije dana 21. lipnja 2017. godine, d o n o s i

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća

Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

 

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije –
AGRRA imenuju se:

1. Marica Babić, predsjednica
2. Dario Perković, član
3. Dalibor Barešić, član

II.

Predsjednik i član Upravnog vijeća iz točke I. redni broj 1 i 2. ove Odluke imenuju se do isteka mandata
Upravnog vijeća imenovanog Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za
ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, KLASA:023-04/12-01/18, URBROJ:219871-01-14-23 od 6.
svibnja 2014. godine, dok se član pod rednim brojem 3. imenuje  do imenovanja predstavnika radnika u
Upravnom vijeću Ustanove, a najdulje do isteka mandata članova imenovanih Rješenjem iz ove točke.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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OPĆINA STARIGRAD, Trg Tome Marasovića 1, 23244, Starigrad Paklenica, OIB 52749374195, koju
zastupa općinski načelnik Krste Ramić, dipl. oec. (u daljem tekstu: Općina Starigrad)

i

KUZMAN MARASOVIĆ, Brine 4, 23244 Starigrad Paklenica, OIB: 46490617684 (u daljnjem tekstu:
Investitor )

 

sklapaju

 

UGOVOR

o financiranju izrade izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja

dijela ugostiteljsko-turističke zone

„Milovci-Grabovača“

 

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi s financiranjem izrade izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone „Milovci-Grabovača“ (dalje u tekstu: Plan),
odnosno snošenja troškova potrebnih za izradu Plana, sukladno članku 167. Zakona o prostornom uređenju
(Narodne novine 153/13).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je Investitor izrazio spremnost da će u cijelosti financirati izradu Plana;

- da je Investitor predložio za izrađivača Plana tvrtku Block-Projekt d.o.o., Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar,
OIB: 36135686629;

- da je Općinsko vijeće Općine Starigrad na 24. sjednici, 2. ožujka 2017. donijelo Odluku o izradi izmjene i
dopune Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone „Milovci-Grabovača (Službeni
glasnik Zadarske županije br. 6/17).

Članak 3.

Ugovorne su strane suglasne da izrađivač Plana bude tvrtka Block-Projekt d.o.o. iz Zadra.

Izrađivača Plana odabrao je i izravno plaća Investitor koji financira izradu Plana u cijelosti.

Investitor se obvezuje dostaviti Općini Starigrad ugovor sklopljen s izrađivačem Plana.

Investitor je odgovoran Općini Starigrad za rad izrađivača Plana te za poštivanje rokova dostave
dokumentacije utvrđene Odlukom o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela
ugostiteljsko-turističke zone „Milovci-Grabovača“.
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Block-Projekt d.o.o. se obvezuje dostavljati dopune materijala ili izvršiti izmjene materijala u rokovima koje
odredi Općina Starigrad.

Članak 4.

Ovim se ugovorom Investitor obvezuje bespovratno financirati troškove izrade Plana te predati izrađen Plan
Općini Starigrad bez zahtjeva za naknadom troškova izrade i sudjelovanja u postupku donošenja Plana.

Općina Starigrad  prihvaća bespovratno financiranje izrade Plana iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Obuhvat izmjene odnosi se na zonu T2e - prateći sadržaji: podrum i kušaonica a koja se nalazi u prostornoj
cjelini I. Izmjene će zahvatiti tekstualni i kartografski dio Plana.

U zoni označena T2e - prateći sadržaji: podrum i kušaonica a koja se nalazi u prostornoj cjelini I., površina
za građenje iznosi 828 m2 (s podrumom).  Razradom projektne dokumentacije ustanovilo se da određena
površina nije dovoljna, odnosno da forsiranje planirane građevine u zadanu površinu izazvat će nepotrebno
visoke troškove. Traži se proširenje površine za građenje sa sadašnjih 828 m2 na 1350 m2 koja će omogućiti
racionalniju izvedbu planirane građevine. Ovom izmjenom smanjit će se i utjecaj na krajobraz tako da će se
izbjeći i smanjiti nepotrebni iskopi.

Članak 6.

U slučaju da zbog promjene propisa, promjene okolnosti ili drugih razloga budu produženi rokovi utvrđeni
Odlukom o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela turističko-ugostiteljske zone
„Milovci-Grabovača“, ugovorne strane su suglasne da se rokovi donošenja Plana računaju prema tim novim
okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

Općina Starigrad se obvezuje provoditi aktivnosti utvrđene Odlukom o izradi izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone „Milovci-Grabovača“ tako da osigura što
kvalitetnije donošenje Plana.

Članak 7.

Općina Starigrad se obvezuje u postupku donošenja Plana:

- dostaviti Odluku o izradi Plana tijelima i osobama određenima posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju radi dostavljanja zahtjeva;

- obavijestiti javnost o izradi Plana;

- utvrditi prijedlog Plana za javnu raspravu;

- objaviti javnu raspravu o prijedlogu Plana;

- dostaviti posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi;

- organizirati javno izlaganje za vrijeme trajanja javnog uvida u prijedlog Plana;

- pripremiti izvješće o javnoj raspravi u suradnji s odgovornim voditeljem izrađivača Plana, nakon što
odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradi mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj
raspravi;

- surađivati s izrađivačem Plana pri izradi nacrta konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi;

- razmotriti i utvrditi konačni prijedlog Plana;
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- dostaviti sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi;

- uputiti konačni prijedlog Plana na donošenje Općinskom vijeću Općine Starigrad.

Članak 8.

Općina Starigrad ne preuzima nikakve obveze u odnosu prema sredstvima koja ulaže Investitor u pogledu
konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će se ponajprije voditi da se
Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom
uređenju.

Članak 9.

Sklapanjem ovog ugovora Općina Starigrad ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu
Plana, kao ni obvezu priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Članak 10.

Općina Starigrad ne snosi odgovornost za produženje rokova za koje je odgovoran izrađivač Plana koji je
sklopio ugovor s Investitorom.

Općina Starigrad ima pravo jednostrano raskinuti ovaj ugovor ako izrađivač Plana ni nakon dva dostavljena
pisana upozorenja ne dostavi traženu dokumentaciju ili ne izvrši zatraženu promjenu dokumentacije potrebne
za donošenje Plana.

Općina Starigrad neće snositi nikakvu materijalnu odgovornost zbog raskida ovoga ugovora u slučaju iz
stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.

Općina Starigrad ne snosi materijalnu odgovornost prema Investitoru  ako Općinsko vijeće Općine Starigrad
ne donese Odluku o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke
zone „Milovci-Grabovača“.

Članak 12.

U slučaju spora iz ovog ugovora, ugovorne strane će se prethodno pokušati nagoditi, a u protivnome
ugovaraju nadležnost suda u Zadru.

Članak 13.

Ovaj će ugovor biti objavljen u Službenom glasniku Zadarske županije.

Članak 14.

Ovaj se ugovor sklapa u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih, od kojih 3 (tri) zadržava Općina, a 2 (dva)
primjerka zadržava Investitor.

 

KLASA: 350-03/17-01/03

URBROJ: 2198/09-2-17-5

Starigrad Paklenica, 8. svibnja 2017.

 

 

Za INVESTIRORA                                                                            Za OPĆINU STARIGRAD
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Za INVESTIRORA                                                                            Za OPĆINU STARIGRAD

 

________________________                                                           _______________________

Kuzman Marasović                                                                            Krste Ramić, dipl. oec., načelnik
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPćINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2198/09-1-17-7

Starigrad Paklenica, 12. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 18/13, 19/13 i 137/15), članka 31. Statuta Općine
Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 4/13, 7/13 i 11/13) te članka 16. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br. 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2017., donijelo je

 

O D L U K U

o izboru i sastavu Mandatne komisije

 

I.

Bira se Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Starigrad koja ima ukupno tri člana: predsjednika i dva
člana.

II.

Za predsjednika Mandatne komisije bira se MARIJANA MILOVAC

Za članove Mandatne komisije biraju se:

1. MARINA VUKIĆ
2. DRAGAN BUCIĆ

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Damir Valčić, mag. iur.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2198/09-1-17-8

Starigrad Paklenica, 12. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 19/13 i 137/15), članka 31. Statuta Općine
Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 4/13, 7/13 i 11/13) te članka 17. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br. 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja  2017., donijelo je

 

O D L U K U

o izboru i sastavu Komisije za izbor i imenovanje

 

I.

Bira se Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Starigrad koja ima ukupno tri člana:
predsjednika i dva člana.

II.

Za predsjednika Komisije za izbor i imenovanje bira se TOMISLAV RAMIć

Za članove Komisije za izbor i imenovanje biraju se:

1. ANTE JUKIĆ
2. ZLATKO MARASOVIĆ

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Marko Marasović, dipl.ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2198/09-1-17-9

Starigrad Paklenica, 12. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 18/13, 19/13 i 137/15), članka 31. Statuta Općine
Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 4/13, 7/13 i 11/13) te članka 10. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br. 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana  12. lipnja  2017., donijelo je

 

O D L U K U

o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

 

I.

MARKO MARASOVIĆ, dipl. ing., bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Marko Marasović, dipl. ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2198/09-1-17-10

Starigrad Paklenica, 12. lipnja 2017. godine

 

Na temelju èlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 18/13, 19/13 i 137/15), èlanka 31. Statuta Općine
Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 4/13, 7/13 i 11/13) te èlanka 10. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br. 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana  12. lipnja  2017., donijelo je

 

O D L U K U

o izboru 1. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

 

I.

MARINA VUKIĆ, dipl. oec., bira se za 1. potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Starigrad

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Marko Marasović, dipl. ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2198/09-1-17-11

Starigrad Paklenica, 12. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 18/13, 19/13 i 137/15), članka 31. Statuta Općine
Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 4/13, 7/13 i 11/13) te članka 10. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br. 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad
na konstituirajućoj sjednici održanoj dana  12. lipnja  2017., donijelo je

 

O D L U K U

o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

 

I.

JOLE PETRIČEVIĆ, bira se za 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Starigrad

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Marko Marasović, dipl. ing.
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Na temelju članka 37. Stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim luakama („Narodne novine“ broj
158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 34/04, 63/08, u daljnjem tekstu: Uredba) Općinski načelnik
Općine Povljana dana 02. veljače 2017. godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Povljana za 2017. godinu     

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Povljana za 2017. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva potrebna za redovno
upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru
(„Narodne novine broj 36/04, 63/08) koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine
Povljana te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2017. godini.

 

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM I SREDSTVA ZA REDOVNO
UPAVLJANJE

Članak 2.

U smislu Plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju
pomorskog dobra u općoj uporabi.

Općina Povljana redovito upravlja pomorskim dobrom na svojem području:

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih
oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim
sunčanju, popravljanje ograda na ulaz u mor i sl.), dohranjivanje plaža sa dovozom šljunka, šljunčane mase i
drugog materijala na načina da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem
i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa na plažama i
sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljeno koncesijsko odobrenje za obavljanje određene
djelatnosti na morskog obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se korisnik koncesijskog
odobrenja.
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Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Općine Povljana provodi komunalni redar.

Članak 3.

U 2017. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi na održavanju pomorskog dobra: 

1. gradnja pristupne ceste rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom ukupno predviđeno sredstava
10.000,00 kn

1. nabava nove opreme za plaže – košarice za smeće, ukrasne vaze, klupe i sl. ukupno predviđeno sredstava
20.000,00 kn

2. građevinsko-obrtnički radovi na održavanju obalnog pojasa, plaža, obalnih puteva, objekata i uređaja na
plažama, podvodnih dijelova, te ostalih elemenata (sunačlišta, staza, stubišta, ograda, obalnih zidova,
potpornih zidova, sanitarnih objekata i sl.), postava mreže u moru ukupno predviđeno sredstava 30.000,00 kn

3. dohranjivanje plaža šljunkom, te čišćenje nanosa sa premještanjem ukupno predviđeno sredstava   

4. čišćenje plaža sa odvozom smeća ukupno predviđeno sredstava 30.000,00 kn

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se utrošiti 5.000,00 kn.

Članak 4.

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u članku 3. Plana koristit će se
sredstva ostvarena iz naknada prikupljenih za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz
članka 7. plana i kapitalnih pomoći.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 95.000,00  kuna.

 

I. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA

Članak 5.

Na pomorskom dobru na području Općine Povljana mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom, koje
su navedene u prilogu - na pomorskom dobru, i to:

unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- prijevoz putnika

- iznajmljivanje plovila

morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, skuter, dječji skuter do 2 kW, sandolina, pedalina i sl.),

- ugostiteljstvo (kiosk, motažni objekti do 12 m2, pripadajuća terasa objekta),

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke,  komercijalne, zabavne i športske
priredbe, snimanje komercijalnog program i športske priredbe, snimanje komecijalnog programa i
reklamiranja, slikanje, fotografiranje

- organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca

Članak 6.
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Na području Općine Povljana imamo definirano ovim Planom tri  plaže za koje se izdaju koncescijska
odobrenja, i to: I. plaža Perilo, II.  plaža Mali Dubrovnik i III. plaža Dubrovnik, a na istima se mogu
obavljati djelatnosti  iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, razvrstane u tri skupine: 

            - iznajmljivanje sredstava,

            - ugostiteljstvo,

            - komercijalno rekreacijski sadržaji

 

I. MIKROLOKACIJE

Članak 7.

Popis djelatnosti i mikrolakacije za obavljanje djelatnosti iz članka 6. Plana naznačene su u Prilogu 1.  koji
su sastavni dijelovi ovog Plana.

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjm koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na mikrolokaciji
koja nije naznačena u Prilogu 1. odnosno općinski načelnik može naknadno dopuniti Plan, koji se potom
dostavlja nadležnom tijelu Zadarske županije, radi izdavanja dopune potvrde o usklađenosti sa županijskim
godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom.

 

I. IZDAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Članak 8.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na način i u postupku propisanom
Uredbom.

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će
izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

Vijeće će odbiti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji ima nepodmirenih
obveza prema Općini Povljana.

Članak 9.

Komunalni redar Općine Povljana dužan je vršiti nadzor nad korištenjem pomorskog dobra.

Ukoliko utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom odnosno da je u
suprotnosti s izdanim koncesijskim odobrenjem, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti Lučku
kapetaniju Ispostava Pag, druga nadležna tijela te Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Povljana.

 

I. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“ .

 

KLASA:342-01/17-01/3

URBROJ:2198/25-30-17-1
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Povljana, 02. veljače 2017.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Pogorilić

 

 

PLAŽA  „PERILO“  -  k.č.br. 745/5

  djelatnost                                                                                  mikrolokacija (1) 

- iznajmljivanje sredstava osim skutera, dječjih skutera,

  podmornica i sredstava za vuču s opremom.......................

- ugostiteljstvo i trgovina – štand i ambulanta prodaja...........

- komercijalno-rekreacijski sadržaji osim jumpinga,

  aqua parka i drugih morskih sadržaja................................

- obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka plivanja.....................

- organizacija ronilačkih izleta / obuka ronilaca.....................

 

PLAŽA  „MALI DUBROVNIK“ – k.č.br. 1849/5

  djelatnost                                                                                     mikrolokacija (2) 

- iznajmljivanje sredstava – daska za jedrenje,           

  sandolina, pedalina i slično................................................

- komercijalno-rekreacijski sadržaji-suncobrani, ležaljke........

 

PLAŽA  „DUBROVNIK“ – k.č.br. 1844

  djelatnost                                                                                      mikrolokacija (3)

- iznajmljivanje sredstava – daska za jedrenje,sandolina,

   pedalina,skutera i slično...................................................

- ugostiteljstvo i trgovina – štand i ambulanta prodaja...........

- komercijalno-rekreacijski sadržaji - jumpinga,

  aqua parka i drugih morskih sadržaja.................................

- obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka plivanja......................

- organizacija ronilačkih izleta / obuka ronilaca......................
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RIVA – k.č.br. 1257/1, 1834, 1579, 1581, 1582/1, 1584

- obuka jedrenja i veslanja i sl...............................................             mikrolokacija (4)

- obuka plivanja ...................................................................

- organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca..........................

- iznajmljivanje brodica.........................................................

- organizacija turističkih izleta................................................
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 17/09, 23/09 i
07/10), načelnika Općine Povljana donosi

 

PRAVILNIK

o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Općine Povljana

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidenije ugovora koje je Općina Povljana zaključila
s pravnim i fizičkim osobam u okviru poslova iz samoupravnog djelokruga.

Članak 2.

Općina Povljana vodi evidenciju ugovora iz članka 1. Ovoga Pravilnika u evidenciji ugovora Općine
Povljana (u nastavku teksta:evidencije ugovora) na Obrascu 1 koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Evidencija ugovora vodi se za razdoblje jedne kalendarske godine, u elektroničkom obliku, u pisarnici
općine a provedbu evidencije sklopljenih ugovora kroz obrazac kontrolira pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Povljana.

Članak 3.

Evidencija ugovora sadržava slijedeće podatke:

1. Redni broj ugovora
2. Datum, klasu i urudžbeni broj
3. pravnu ili fizičku osobu s kojom je zaključen ugovor i osobni identifikacijski broj
4. predmet ugovora
5. rok važenja ugovora
6. naziv ustrojstvene jedinice (na koju se ugovor odnosi)
7. datum dostave ugovora ustrojstvenoj jedinic
8. mjesto arhiviranja ugovora
9. vrijeme čuvanja

10. napomena.

Podaci iz ugovora unose se u evidenciju ugovora na slijedeći način:

1. Ustrojstvena jedinica (upravni odjel, služba, odsjek, i sl.) iz čijeg je spisa predmeta nastao u ugovor,
obvezna je isti dostaviti u pisarnicu najkasnije u roku tri dana o dana potpisivanja ugovora, a nadležni
službenik će ugovor evidentirati u evidenciji ugovora istog dana kada je ugovor zaprimljen

2. kada pravna ili fizička osoba neposredno ili putem pošte dostaviti pisarnici ugovor, nadležni službenik će
isti zaprimiti sukladno Uredbi o uredskom poslovanju („NN“ br. 7/09), te će ugovor isti dan evidentirati u
evidenciji ugovora.

Članak 4.

Evidencija ugovora vodi se:

1. uredno i razumljivo

2. na način koji ne dozvoljava brisanje evidentiranih podataka
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3. na način koji omogućava uvid u podatke po kronološkom redu

Članak 5.

Nakon upisa ugovora u evidenciji ugovora za proteklu godinu, vrši se zaključivanje evidencije ugovora ze
proteklu godinu.

Članak 6.

Evidencija ugovora sukladno ovom Pravilniku i ugovori na temelju kojih se vrši upis, čuvaju se sukladno
odredbama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registaturnog gradiva Općine Povljana.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 011/17-01/1

URBROJ: 2198/25-30-17-1

Povljana, 02. siječnja 2017.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Pogorilić
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II, 46.

23233 PRIVLAKA

Privlaka, 07. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u l okalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br 86/0 8.), članka 44. Statuta općine Privlaka («Službeni glasnik zadarske
Županije» broj :14/09 ), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10) i članka 11. Odluke o ustrojstvu Općinske uprave općine Privlaka
(«Službeni glasnik zadarske Županije» broj: 20/10 ) donosim

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Privlaka

 

I) UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

- unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog djela,

- nazivi radnih mjesta,

- opis poslova pojedinih radnih mjesta,

 - stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, potreban broj izvršitelja i

 - druga pitanja od značenja za rad i radne odnose u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Privlaka (u
daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) .

 

II) UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe
općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određeni
zakonom i drugim propisima posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti
od važnosti za razvitak Općine, poslovi iz područja financija, računovodstva, stručno administrativni,
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savjetodavni i tehnički poslovi bitni za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na
Općinu Privlaka.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog Pravilnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Odlukom o ustrojstvu
Općinske uprave ustrojene su:

a) služba za opće poslove

b) služba za proračun i financije i razrez općinskih poreza

c) služba za komunalne poslove, infrastrukturu , prostorno i urbanističko planiranje

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja,

- društvenih djelatnosti,

- gospodarstva,

- financija,

- komunalno stambenih djelatnosti,

- zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,

- prometa i veza,

- imovinsko pravnih odnosa,

- upravljanja nekretninama na području općine,

- kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost op ćine kao
jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen zakonom, drugim
propisima, Statutom te općima aktima općine Privlaka. Jedinstveni upravni odjel odgovoran je općinskom
načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstve ni upravni odjel samostalan je u granicama utvrđenim
zakonom i općim aktima općine.

Članak 4.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za
izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati načelnika općine o stanju u odgovarajućim
područjima iz nadležnosti Odjela.

Članak 5.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu općine Privlaka.

 

III) NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI
Članak 6.
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Članak 6.

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se sljedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim
uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:

Redni broj: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija:I.

Potkategorija: Glavni rukovoditelj

Klasifikacijski rang: 1

Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Stručno znanje:

magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera*
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim 20

propisima;

Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za 10

rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela;

Prati i izvršava zakonske propise za rad Općinske uprave 10

Vodi pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim upravnim 10

tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale službe Općinske

Uprave

Provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu te 10
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prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela;

Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, 5

tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama.

Upravlja postupkom javne nabave; 5

Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća; 5

Brine o zakonitom radu općinskog vijeća; općinskog Načelnika i općinskih 5

Službi

Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom 5

osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju

imovine i sredstava za rad

Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti 5

Prati propise od značaja za poslove radnog mjesta; 5

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika 5

*Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto
pročelnika jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke
odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

 

SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE I RAZREZ OPĆINSKIH POREZA

 

Redni broj: 2

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.

Potkategorija: Stručni suradnik

Klasifikacijski rang: 8

Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
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Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Stručno znanje:

prvostupnik ekonomskog, računovodstvenog ili drugog odgovarajućeg smjera
najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Vodi izradu proračuna i drugih radnji vezanih uz proračun i evidencije iz 10

područja proračunskog knjigovodstva

Vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije 10

Vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge propisane evidencije 10

Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa 10

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti 10

Surađuje na pripremi koncepata  općih i pojedinačnih akata 10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i  službama jedinica 10

lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vodi i čuva dokumentaciju iz svog djelokruga 5

Vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske 10

postupke za njihovu pravovremenu naplatu

Prati i izvršava sve zakonske propise iz podru čja financija, računovodstva i 10

knjigovodstva

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika 5
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Redni broj: 3

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.  

Potkategorija: Viši referent  

Klasifikacijski rang: 9

Naziv: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE  

Stručno znanje:

prvostupnik ekonomskog, računovodstvenog ili drugog odgovarajućeg smjera
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Pomaže pri izradi nacrta proračuna Općine, rebalansa proračuna i nacrtima 10

odluka o privremenom financiranju

Brine se o naplati – ostvarivanju prihoda i rashodima proračuna, te izradi 10

kompenzacije i cesija

Pomaže pri izradi zaključnih računa proračuna, te izradi periodičkih i 10

statističkih izvješća

Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa 10

Brine se o primjeni pozitivnih propisa koji se odnose na financije i 10

računovodstvo
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Vodi evidenciju o proračunskim transferima i daje informacije u svezi istih 10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i  službama jedinica        

lokalne i područne (regionalne) samouprave 10

Knjiži stanja i promjene proračunskih sredstava  5

Vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske 10

postupke za njihovu pravovremenu naplatu

Prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i 10

knjigovodstva

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika 5

 

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

 

Redni broj: 4

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.

Potkategorija: Referent

Klasifikacijski rang: 11

Naziv: ADMINISTRATIVNI REFERENT

Stručno znanje:

srednja stručna sprema,
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Vodi administrativne poslove, urudžbeni zapisnik (prijem i slanje pošte) te 20



30. 06. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/17 od 29.06.2017. -- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privl…

8/13

brine o arhivskoj građi.

Vodi brigu o Uredu Načelnika 20

Vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, radnih tijela i drugo 10

Prati propise iz oblasti svog radnog mjesta. 10

Surađuje na pripremi koncepata općih i pojedinačnih akata 10

Vodi blagajničko poslovanje 10

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti;        5

Koordinira i vodi poslove informiranja i suradnje s medijima  5

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica  5

lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika  5

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU , PROSTORNO I URBANISTIČKO
PLANIRANJE

 

Redni broj: 5

Kategorija: III.

Potkategorija: Referent

Klasifikacijski rang: 11

Naziv: REFERENT – KOMUNALNI REFERENT

Stručno znanje:

srednja stručna sprema
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu
vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja: 1
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OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Brine se o provođenju odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog 10

Gospodarstva i komunalnog redarstva

Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti 10

Prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade te vodi 10

cjelovitu evidenciju

Vodi i brine se o stanju evidencije pravnih i fizičkih osoba za potrebe 10

upravnog odjela

Sudjeluje u izradi programa i smjernica iz oblasti komunalnog gospodarstva 10

Temeljem uočenog stanja predlaže  mjere u cilju unapređenja života 10

stanovnika općine i otklanjanja komunalnih problema

Priprema i prati izvršenje programa gradnje i održavanja objekata komunalne 10

infrastrukture iz svoje nadležnosti te radi naloge za njihovo održavanje

Vodi evidenciju komunalnih objekata i predlaže radnje za njihovo 5

održavanje i obnavljanje

Vodi postupak obračuna i naplate komunalnog doprinosa, 5

Brine se o izradi stručne dokumentacije iz svog područja rada 5

Praćenje i koordinacija rada trgovačkih društava kojih je Općina osnivač ili 5

suvlasnik,

Organizira  i sudjeluje u izradi prostorno planske i programske 5
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dokumentacije iz područja prostornog uređenja

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika 5

Redni broj: 6

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.  

Potkategorija: Referent  

Klasifikacijski rang: 12

Naziv: REFERENT - KOMUNALNI REDAR  

Stručno znanje:

srednja stručna sprema
najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Provodi odluke i druge akte iz oblasti komunalnog Gospodarstva i 20

komunalnog redarstva

Vodi brigu o održavanju objekata u vlasništvu Općine 10

Prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade te 10

sudjeluje u izradi cjelovite evidencije

Vodi i brine se o stanju evidencije pravnih i fizičkih osoba za potrebe 10

upravnog odjela
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Naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka 10

Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života 10

stanovnika općine

Organizira i vodi održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te 10

održavanje druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti,

Vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i  predlaže mjere za 10

njihovo uređenje i održavanje

Uređenje naselja i stanovanja  te briga o zaštiti i unapređenju prirodnog 5

okoliša

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika 5

Redni broj: 7

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: IV.  

Potkategorija: Namještenik II potkategorije razina 1.  

Klasifikacijski rang: 13

Naziv: KOMUNALNI IZVIDNIK  

Stručno znanje:

Osnovna škola
najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja: 2

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %
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Provodi održavanje objekata u vlasništvu Općine 40

Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života 10

stanovnika općine

Provodi dnevna izviđanja o stanju u prostoru, komunalnoj opremi i ostaloj 20

Infrastrukturi

Provodi prikupljanje podataka za potrebe komunalne službe 10

Brine se o zelenim i ostalim javnim površinama 10

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika 10

Redni broj: 8

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: IV.  

Potkategorija: Namještenik II potkategorije, razina 2.  

Klasifikacijski rang: 13

Naziv: SPREMAČICA  

Stručno znanje:

niža stručna sprema / osnovna škola
najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta %

Obavlja poslove čišćenja ureda, sanitarnih prostorija, zajedničkih i drugih
prostorija u zgradi Općine i drugih prostorija u vlasništvu Općine te prostora 
ispred navedenih zgrada po nalogu Općinskog načelnika i pročelnika.

90
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  Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika 10

IV) ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu rasporedit će se na radna mjesta
utvrđena ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Privlaka od dana 22. siječnja 2014. godine, KLASA 119-01/14-01/01, URBROJ: 2198/28-1/3-
10-1 ''Službeni glasnik zadarske županije“ broj: 03/14).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave se u "Službenom glasniku zadarske Županije“

 

KLASA: 119-01/17-01/02

URBROJ: 2198/28-02-17-1

Privlaka,  07. lipnja 2017. godine.

 

OPĆINA PRIVLAKA

Načelnik:

Gašpar Begonja, dipl. ing.
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Općinsko vijeće Općine Novigrad na konstituirajučoj sjednici održanoj dana 12. Lipnja 2017.g temeljem
članka 38. Zakona o lokalnoj i podrućnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15 ), članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Novigrad ( Službeni  glasnik Zadarske županije 14/09 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad
(Službeni glasnik Zadarske županije 08/13) donosi:

 

ODLUKU

O izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Novigrad

 

Članak 1.

Osniva se Mandatna komisija kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Novigrad

Članak 2.

U Mandatu komisiju biraju se:

1. Martina Viduka, predsjednik
2. Blaženka Zubčić, član
3. Krešimir Pedić, član

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske
županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

 

Klasa: 021-05/17-01/04

Ur.broj: 2198/08-17-3

Novigrad, 12.06.2017.

 

Predsjednik

Antonio Sinovčić
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Općinsko vijeće Općine Novigrad na konstituirajučoj sjednici održanoj dana 12. Lipnja 2017.g temeljem
ćlanka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15 ), članka 7. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije 14/09) i članka 30. Statuta Općine Novigrad (Službeni
glasnik Zadarske županije 08/13) donosi:

 

ODLUKU

O izboru Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Novigrad

 

Članak 1.

Osniva se Komisija za izbor i imenovanja kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Novigrad

Članak 2.

U Komisiju za izbor i imenovanja  biraju se:

1. Ante Kokić, predsjednik
2. Blaženka Zubčić, član
3. Martina Viduka, član

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske
županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

 

Klasa: 021-05/17-01/04

Ur.broj: 2198/08-17-4

Novigrad, 12.06.2017.

 

Predsjednik

Antonio Sinovčić

 



30. 06. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/17 od 29.06.2017. -- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad

1/1

 

 

Općinsko vijeće Općine Novigrad na konstituirajučoj sjednici održanoj dana 12. Lipnja 2017.g temeljem
članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15 ), članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Novigrad ( Službeni  glasnik Zadarske županije 14/09 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad (
Službeni glasnik Zadarske županije 08/13 ) donosi:

 

ODLUKU

O izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad

 

Članak 1.

Antonio Sinovčić bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske
županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

 

Klasa: 021-05/17-01/04

Ur.broj: 2198/08-17-5

Novigrad, 12.06.2017.

 

Predsjednik

Antonio Sinovčić
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Općinsko vijeće Općine Novigrad na konstituirajučoj sjednici održanoj dana 12. Lipnja 2017.g temeljem
članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15 ), članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Novigrad ( Službeni  glasnik Zadarske županije 14/09 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad
(Službeni glasnik Zadarske županije 08/13) donosi:

 

ODLUKU

O izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad

 

Članak 1.

Nenad Baraba bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske
županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

 

Klasa: 021-05/17-01/04

Ur.broj: 2198/08-17-6

Novigrad, 12.06.2017.

 

Predsjednik

Antonio Sinovčić
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