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Broj 15

AKTI ŽUPANA

1. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova stručnog povjerenstva za koncesije u zdravstvu

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADNJE-ZADAR

2. Rješenje o obustavljanju postupka pokrenutog po zahtjevu Rosarie Ranj
3. Rješenje o obustavljanju postupka pokrenutog po zahtjevu Krstine-Rezike Maričić

AKTI OPĆINE STARIGRAD

4. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

AKTI OPĆINE PRIVLAKA

5. Odluka o izradi III. Izmjena i Dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Privlaka
6. Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Privlaka i dječjeg vrtića Sabunić od 1.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine
7. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2017. godinu
8. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima u
Općini Privlaka za 2017. godinu
9. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i rekreaciji na području Općine Privlaka za 2017.
godinu
10. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Privlaka za 2017. godinu
11. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe u
Općini Privlaka u 2017. g.
12. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
13. Prve izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu
14. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća OKD Artić za 2016. godinu
15. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sabunić i mjerilima za naplatu
usluga
16. Odluka o donaciji

https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/
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ŽUPAN

KLASA: 500-09/17-01/9

URBROJ: 2198/1-01-17-9

Zadar, 27. rujna 2017. godine 

 

Temeljem članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i članka 27. Statuta Zadarske
županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) župan Zadarske
županije dana 27. rujna 2017.  godine, d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

 

I.

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije u području zdravstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine  (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Zadaće Povjerenstva su:

- priprema potrebnih analiza i/ili studije opravdanosti davanja koncesije u području zdravstva u djelatnosti
opće/obiteljske medicine,

- priprema i izrada uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih
ponuda te kriterija za odabir ponude,

- pregled i ocjena pristiglih ponuda,

- utvrđivanje i obrazloženje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za
obavljanje javne zdravstvene službe ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije za
obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti s obrazloženjem tih
prijedloga,

- obavljanje svih ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije u području zdravstva.

III.

Povjerenstvo ima predsjednika i 4 člana.

IV.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Bernard Maruna, dipl. iur., predsjednik
2. Marta Hordov, univ.spec.oec., članica
3. Majda Korljan, dipl. oec., članica
4. sc. Franka Krajnović, članica.
5. Ines Vitaljić, prof., članica
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V.

Povjerenstvo prestaje s obavljanjem zadaća iz točke II. ovog Rješenja sklapanjem ugovora o koncesiji,
odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesija.

VI.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Zadar, Brne Krnarutića 13/I

KLASA: UP/I-361-03/13-11/18280

URBROJ: 2198/1-11/4-17-5-IF

Zadar, 15. rujna 2017. godine

 

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije u povodu zahtjeva
za donošenje rješenja o izvedenom stanju koji je podnijela Rosaria Ranj, Kukljica bb, Kukljica, temeljem
članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09) donosi:

 

R J E Š E NJ E

 

Obustavlja se postupak kojeg je zahtjevom pokrenula podnositeljica Rosaria Ranj, Kukljica bb, Kukljica,
radi izdavanja rješenja o izvedenom stanju za zgradu na k.č. 151/2 k.o. Kukljica.

 

O b r a z l o ž e nj e

Rosaria Ranj, Kukljica bb, Kukljica podnijela je dana 27. lipnja 2013. godine zahtjev za izdavanje rješenja o
izvedenom stanju za zgradu na k.č. 151/2 k.o. Kukljica.

Tijekom postupka je dostavljeno i priloženo spisu:

- Smrtni list na ime Rosaria Ranj, KLASA: 223-04/17-0003/1790, URBROJ: 2198-04-01-17-1 od 12. rujna
2017. godine kojeg je izdao Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Matični ured Zadar.

01. rujna 2017. godine ovo tijelo je po službenoj dužnosti zatražilo izvod iz matice umrlih (smrtni list) Ureda
državne uprave u Zadarskoj županiji, a koji je 12. rujna 2017. godine zaprimljen i priložen spisu ovog
predmeta. Uvidom u smrtni list Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji utvrđeno je kako je
podnositeljica Rosaria Ranj preminula 05. listopada 2016. godine. Do dana izdavanja ovog rješenja
nasljednici, odnosno pravni sljednici nisu se pojavili ili izjasnili o nastavku vođenja ovog postupka.

Kako je stranka preminula, nasljednici, odnosno pravni sljednici nisu poznati, a postupak izdavanja rješenja
o izvedenom stanju nije moguće nastaviti, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje temelji se na odredbi članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku. Upravna
pristojba prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama

plaćena je u iznosu 70,00 kuna.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u roku od 15 dana
od dana njegovog primitka. Žalba se predaje u pisanom obliku poštom ili usmeno na zapisnik, putem tijela
koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna.

 

Pomoćnik pročelnika:

Igor Bačić, dipl.ing.građ.

 

Dostaviti:

1. OGLASNA PLOČA, OVDJE
2. SLUŽBENI GLASNIK ZADARSKE ŽUPANIJE, (www.zadarska-zupanija.hr),
3. Evidencija, ovdje
4. U spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Zadar, Brne Krnarutića 13/I

KLASA: UP/I-361-03/13-11/16591

URBROJ: 2198/1-11/4-17-5-IF

Zadar, 15. rujna 2017. godine

 

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije u povodu zahtjeva
za  donošenje  rješenja o  izvedenom stanju koji je podnijela  Krstine- Rezika Maričić, Kukljica 48 B,
Kukljica, temeljem članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
donosi:

 

R J E Š E NJ E

 

Obustavlja se postupak kojeg je zahtjevom pokrenula podnositeljica Krstine-Rezika Maričić, Kukljica 48 B,
Kukljica, radi izdavanja rješenja o izvedenom stanju za zgradu na k.č. 231/2, 736/2, 735/8, 735/9  k.o.
Kukljica.                    

 

O b r a z l o ž e nje

Krstine Rezika Maričić, Kukljica 48 B, Kukljica podnijela je dana 26. lipnja 2013. godine zahtjev za    
izdavanje rješenja o izvedenom stanju za zgradu na k.č. 231/2, 736/2, 735/8, 735/9  k.o. Kukljica.

Tijekom postupka je dostavljeno i priloženo spisu:

- Smrtni list na ime Krstine- Rezika Maričić, KLASA: 223-04/17-0003/1791, URBROJ: 2198-04-01-17-1 od
12. rujna 2017. godine kojeg je izdao Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Matični ured Zadar.

01. rujna 2017. godine ovo tijelo je po službenoj dužnosti zatražilo izvod iz matice umrlih (smrtni list) Ureda
državne uprave u Zadarskoj županiji, a koji je 12. rujna 2017. godine zaprimljen i priložen spisu ovog
predmeta. Uvidom u smrtni list Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji utvrđeno je kako je
podnositeljica Krstine- Rezika Maričić preminula 27. ožujka 2017. godine. Do dana izdavanja ovog rješenja
nasljednici, odnosno pravni sljednici nisu se pojavili ili izjasnili o nastavku vođenja ovog postupka.

Kako je stranka preminula, nasljednici, odnosno pravni sljednici nisu poznati, a postupak izdavanja rješenja
o izvedenom stanju nije moguće nastaviti, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.         Ovo rješenje
temelji se na odredbi članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o općem upravnom  postupku. Upravna pristojba
prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u roku od 15 dana
od dana njegovog primitka. Žalba se predaje u pisanom obliku poštom ili usmeno na zapisnik, putem tijela
koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna.

 

Pomoćnik pročelnika:

Igor Bačić, dipl.ing.građ.

 

Dostaviti:

1. OGLASNA PLOČA, OVDJE
2. SLUŽBENI GLASNIK ZADARSKE ŽUPANIJE, (www.zadarska-zupanija.hr),
3. Evidencija, ovdje
4. U spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 920-11/17-01/01

URBROJ: 2198/09-1-17-1

U Starigrad Paklenici, 11. rujna 2017. godine

 

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i
174/ 04) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i
11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 3. sjednici održanoj 11. rujna 2017. godine, donijelo je 

 

ODLUKU

o imenovanju članova Općinskog povjerenstva

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

Članak 1.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Starigrad (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) imenuju se:

1. Mario Zubčić, za predsjednika,
2. Zlatko Marasović, za člana
3. Ante Koić, za člana
4. Zoran Vukić, za člana
5. Šime Bucić, za člana

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda.

Članak 4.

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

U slučaju potrebe za pomoć u radu Povjerenstvu se može pridružiti i vanjski član.

Č
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko vijeće

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine
Privlaka ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 14/09, 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka
na 3. sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi

III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE PRIVLAKA

 

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (Službeni
glasnik Zadarske Županije broj 04/04, 02/07, 16/11) (u daljnjem tekstu: Odluka).

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka izrađuje se i donosi u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17).

Članak 2.

Razlozi za izradu III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka

Pristupiti će se izradi i donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (u
daljnjem tekstu: Plan) a koje se odnose na:

(a) Usklađenje Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 156/13, 65/17)

(b) Usklađenje Plana s Izmjenama i dopunama prostornog plana Zadarske Županije (Službeni glasnik
Zadarske Županije broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14)

(c) Usklađenje komunalnih infrastrukturnih građevina sa stanjem u prostoru

(d) Izmjene tekstualnog dijela Plana (Odredbe za provođenje)

(e) Izmjene grafičkih priloga

- usklađenje građevinskih područja u kartografskim prikazima Plana na nove digitalne katastarske planove

Članak 3.
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Obuhvat izrade III. Izmjene i dopune Plana

Ova Izmjena i dopuna obuhvaća cjelokupno administrativno područje Općina Privlaka.

Izmjena i dopuna Plana obuhvaća tekstualni i kartografski dio Plana.

Članak 4.

Sažeta ocjena stanja u obuhvata izmjene i dopune Plana

Zakon o prostornom uređenju (NN 156/13, 65/17) propisuje obvezu usklađenja prostornih planova uređenja
gradova i općina s člankom 201. tog zakona (vidi članak 2., alineja (1) iz ove Odluke).

U suprotnome, neće biti moguće graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja ili vršiti
urbanu preobrazbu u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja.

Od donošenja II. Izmjene i dopune Plana 2011. godine donesena je Izmjena i dopuna Prostornog Plana
Zadarske Županije (Službeni glasnik Zadarske Županije 15/2014). Plan treba uskladiti s izmjenama nastalim
u Prostornom planu Zadarske Županije.

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta izmjene i dopune Plana

Cilj izrade izmjene i dopune Plana jest da se na prostoru Općine Privlaka omogući brža i jednostavnija
realizacija planiranih sadržaja i osigura kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih.

Članak 6.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima
kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjene i dopune Plana

Osobe iz članka 8. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i druge dokumente
propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju zahtjeve za izradu izmjene i
dopune Plana.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka. Uz dostavu Odluke
upućuju i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjene i
dopune Plana.

Tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim zahtjevima sukladno
Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje
svoje zahtjeve na obuhvatu izmjene i dopune Plana.

Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o izradi izmjene i
dopune Plana i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određene posebnim propisima ne dostave zahtjeve u
određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati
uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 7.

Način pribavljanja stručnih rješenja izmjene i dopune Plana

Za potrebe izrade izmjene i dopune Plana, Općina Privlaka će pribaviti u digitalnom obliku aktualnu verziju
nove katastarske izmjere za sve katastarske općine na području Općine Privlaka.

U izradi će se koristiti sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osigurava
Općina Privlaka.

Druga stručna rješenja nisu predviđena za izradu ove izmjene i dopune Plana.
Č
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Članak 8.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjene i
dopune Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjene i

dopune Plana

Za potrebe izmjene i dopune Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od kojih će
se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim propisima u
skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:

1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb
2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
4. Ministarstvo obrane, Zagreb
5. Hrvatske vode, VGO Split
6. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru
7. Vodovod doo, Zadar
8. Hrvatske ceste doo, Zadar
9. Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar

10. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
11. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne
12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga
13. Državni ured za upravljanje državnom imovinom Dežmanova 10, 10 000 Zagreb
14. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
15. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb - Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića

12, 23 000 Zadar
16. Hrvatske šume, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23 000 Zadar
17. Hrvatske ceste, tehnička ispostava Zadar, Stuba Narodnog lista bb, 23 000 Zadar
18. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb
19. Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23 000 Zadar
20. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša
21. PLINACRO d.o.o., Služba razvoja i investicija, Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
22. Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23 000 Zadar
23. Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23 000 Zadar
24. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23 000 Zadar
25. HEP - operator prijenosnog sustava doo, Sektor za izgradnju investicije, Kupska 4, 10 000 Zagreb
26. HEP - operator prijenosnog sustava doo, PRP Split , Ljudevita Posavskog 5, 21 000
27. Susjedne jedinice lokalne samouprave

Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive
podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djekokruga koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana.

Članak 9.

Planirani rok za izradu izmjene i dopune Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

Za izradu izmjene i dopune Plana planiraju se sljedeći rokovi:

(a) dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjene i dopune Plana u roku od 8 dana od stupanja na
snagu ove Odluke

(b) osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva iz članka 6. ove Odluke

(c) izrada Prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 60 dana od isteka roka iz prethodne alineje

(d) javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave

(e) javni uvid - u trajanju najmanje 15 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje
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(f) mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade
dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će definirani u objavi
Javne rasprave

(g) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje
davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili
dokumenta koji je od utjecaja na Plan

(h) izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za izdavanje pisanih prijedloga i
primjedbi na Plan

(i) izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj
raspravi

(j) Načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 10 dana od primitka nacrta konačnog prijedloga Plana
od izrađivača Plana i upućuje isti Županijskom Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije radi
pribavljanja mišljenja Zavoda o usklađenosti konačnog prijedloga izmjene i  dopune Plana s Prostornim
planom Zadarske županije - u roku od 30 dana od dana urednog podnesenog zahtjeva

(k) nositelj izrade dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na Plan

(l) nositelj izrade izmjene i dopune Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave          prije
upućivanja konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana predstavničkom tijelu na donošenje

(m) objava Odluke o donošenju izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja Odluke
objavljuje se u »Službenom glasniku Zadarske županije«

Članak 10.

Izvori financiranja izrade izmjene i dopune Plana

Sukladno čl. 63 Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu izmjene i dopune Plana osigurat će
Općina Privlaka.

Članak 11.

Druga pitanja značajna za izradu nacrta izmjene i dopune Plana

Tijekom izrade i donošenja izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru i građenje.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije
20, 10 000 Zagreb, i objavljuje se na Internet stranicama Ministarstva.

Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje objavljuje istu
na Internet stranicama Ministarstva.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Zadarske županije«

 

KLASA: 350-02/17-01/02

URBROJ: 2198/28-01-17-1

Privlaka, 25. srpnja 2017.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA
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Predsjednik

______________________________

Nikica Begonja
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Polugodišnje izvješće u PDF formatu

 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine “broj 92/94., 96/03., 87/08. i 136/12) i članka
30. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, 10/13 i 14/11), Općinsko vijeće
općine Privlaka na 5. (petoj) sjednici održanoj 14. rujna  2017.g. d o n o s i

 

ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE PRIVLAKA I DJEČJEG VRTIĆA SABUNIĆ OD  1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017.G.

 

SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA  PRORAČUNA  I  POSEBNI  DIO POLUGODIŠNJEG
IZVJEŠĆA PRORAČUNA

Opći dio Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Privlaka za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2017. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
  
 PLAN ZA 2017. OSTVARENJE do 30. lipnja 2017.
PRIHODI POSLOVANJA 10.241.130,00 5.983.203,48
RASHODI POSLOVANJA 8.655.130,00 3.235.585,66
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK 1.586.000,00 2.747.617,82
RASHODI ZA NABAVKU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.592.000,00 131.647,85

RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK - 592.000,00 - 131.647,85
   
B. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE  
   
VIŠAK PRIHODA IZ 2016.G. 2.176.000,00 6.246.547,79
- MANJAK PRIHODA POSLOVANJA- VRTIĆ - 1.820,73
- MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -
VRTIĆ - 7.788,23

   
C. RAČUN FINANCIRANJA  
   
 PLAN ZA 2017. OSTVARENJE 2017.
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU 170.000,00 66.000,00

NETO FINANCIRANJE - 170.00,00 - 66.00,00
   
D. REZULTAT POSLOVANJA  
   
- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2.747.617,82
- VIŠAK PRIHODA IZ 2016.G. 6.236.938,83
- UKUPNO VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 8.984.556,65

https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/images/glasnici/2017/15/6/Polugodisnje_izvjesce_u_PDF_formatu.pdf


02. 10. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 15 od 02.10.2017. -- Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Privlaka i …

2/23

- MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - 131.647,85
   
- RAČUN FINANCIRANJA-FINANCIJSKA IMOVINA - 66.000,00
- REZULTAT POSLOVANJA 30.06.2017.G. 8.786.908,80

Posebni dio Polugodišnjeg izvješća o izvršenju  proračuna Općine Privlaka  za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja  2017.g. po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj,  programskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja sastavni je dio ove Odluke.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Privlaka u prvom polugodištu 2017.g. nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

2. KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

 Proračunska zaliha Proračuna Općine Privlaka  nije korištena tijekom prvog polugodišta 2017.g.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Privlaka tijekom prvog polugodišta 2017.  godine nije imala danih jamstava i izdataka po danim
jamstvima.

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA

4.1. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka  Općine Privlaka za prvo polugodište 2017.g.- od 01. siječnja
do 30. lipnja 2017.g.

Za razdoblje od 01.01. 2017. do 30.06. 2017.g. prihodi su ostvareni u iznosu od 5.983.203,48 kn.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza  ostvareni su u iznosu od 3.595.162,99 kn i odnose se  na:

- porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 917.081,45 kn;

- poreza na imovinu koji je ostvaren u iznosu od 2.657.941,58 kn;

- poreza na robe i usluge (porez na potrošnju, porez na tvrtku) koji je ostvaren u iznosu od 20.139,96 kn.

Pomoći

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 44.986,85 kn i odnos se na pomoć iz državnog proračuna i za
predškolski odgoj u iznosu od 960,00 kn i Općinu 39.097,56 kn, županijski proračun 4.929,29 kn.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 131.443,97 kn i odnose se na:

- prihod od financijske imovine koji je ostvaren u iznosu od 870,85 kn i odnose se na kamate na kratkoročne
depozite u poslovnoj banci;

- prihod od nefinancijske imovine (naknada za koncesijska odobrenja, iznajmljivanja imovine) koji je
ostvaren u iznosu od 130.573,12 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 2.209.985,06 kn i odnose se na:

- prihodi od upravnih administrativnih pristojbi koji su ostvareni u iznosu od 475.517,40 kn;
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- prohodi po posebnim propisima koji su ostvaren u iznosu od 240.492,91kn;

- prihod od komunalnih doprinosa i naknada koji je ostvaren u iznosu od 1.493.974,75 kn.

Prihodi od donacija

Prihodi od donacija - Vrtić ostvareni su u iznosu od 761,25 kn;

Prihodi na temelju ugovornih obveza -Vrtić ostvareni su u iznosu od 863,36 kn.

4.2. Struktura ostvarenja rashoda i izdataka Općine Privlaka za prvo polugodište g.

- od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.g.

Ciljevi koji su postavljeni kroz rashode Proračuna Općine Privlaka za 2017.g. sadrže pripreme zajedno sa
Gradom Ninom, Općinom Vir i Općinom Vrsi na izgradnji kanalizacije koji će se financirati iz sredstava EU-
a, gospodarska zona „Sabunike“, projekti uređenja mjesta za poboljšanje turističke ponude jer je turizam
jedna od glavnih gospodarskih grana u Općini Privlaka.

Rashodi poslovanja Općine Privlaka za prvo polugodište  2017.g. iznose 3.235.585,66 kn.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 131.647,85 kn.

Izdaci za financijsku imovinu  koji se odnose na studentske kredite iznose 66.000,00 kn.

Rashodi za plaće zaposlenika ostvareni su u iznosu od  655.786,38 kn.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 4.500,00 kn.

Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 74.800,38 kn.

Naknade troškova zaposlenima  ostvareni su u iznosu od 14.375,84 kn.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 197.482,28 kn.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.673.816,55 kn.

Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 156.536,99 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 7.819,34 kn. 

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 84.049,40 kn, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 62.485,50 kn, a odnose se na
pomoći obiteljima u novcu, financiranje učeničkih pokaza, porodiljne  naknade.

Tekuće donacije-  ostvareni su u iznosu od 303.933,00 kn i odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama
u kulturi, športu, ostale udruge .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 131.647,85 kn.  Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine sadrže: ostali građevinski objekti  u iznosu od  64.761,38  kn;  oprema u iznosu od
24.500,47 kn; nematerijalna proizvedena imovina (projekti) u iznosu od 42.386,00  kn.

Izdaci za financijsku imovinu koji se odnose na studentske kredite ostvareni su u iznosu od

66.000,00 kn.

1. RASPORED VIŠKA PRIHODA

Rezultat poslovanja za Prvo polugodište 2017.g. je 8.786.908,80 kn raspoređuje se za drugo polugodište
2017.g.

Š
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2. ZAVRŠNE ODREDBE

Polugodišnji obračun proračuna općine Privlaka od 01. siječnja do 30. lipnja  za 2017.g. stupa na snagu
osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

KLASA: 400-04/17-01/01

URBROJ: 2198/28-01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017.g.                 

 

OPĆINA PRIVLAKA OPĆINSKO VIJEĆE

P r e d s j e d  n i k :

Nikica Begonja
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Prve Izmjene i dopune proračuna u PDF formatu

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine
Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 10/13 i 14/11), Općinsko vijeće općine Privlaka
na 5. (petoj) sjednici održanoj 14. rujna 2017.g. d o n o s i

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA

ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

U Proračunu Općine Privlaka za 2017. godinu usvojenom na 16. (šesnaestoj) sjednici Općinskog vijeća
općine Privlaka održanoj 08. prosinca 2016. godine članak 1. mijenja se i glasi:

BILANCA PRIHODA I IZDATAKA  
    

 PRORAČUN ZA
2017.G. POVEĆANJE/SMANJENJE NOVI PLAN ZA

2017.G.
    
UKUPNO PRIHODI 10.241.130,00 +809.500,00 11.050.630,00
VIŠAK PRIHODA
PRETHODNE
GODINE 2016

2.176.000,00 +1.177.503,54 3.353.503,54

UKUPNO PRIHODI 12.417.130,00 +1.987.003,54 14.404.133,54
RASHODI/IZDACI 12.417.130,00 +1.987.003,54 14.404.133,54

Članak 2.

U članku 1. prihodi i izdaci Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Privlaka za 2017.godinu povećavaju
se odnosno smanjuju  prema posebnom dijelu Prvih izmjena i dopuna proračuna  za 2017. godinu koji je
sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune proračuna Općine Privlaka za 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2017.g.

 

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur.broj: 2198/28-01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/images/glasnici/2017/15/7/Prve_Izmjene_i_dopune_proracuna_u_PDF_formatu.pdf
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P r e d s j e d n i k:

Nikica Begonja
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Na temelju članka 23. Zakona o udrugama („NN“ broj 88/01, i 11/02) te članka 30. Statuta Općine Privlaka
(Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, 14/11 i 10/13) Općinsko vijeće općine Privlaka na 5. (petoj)
sjednici, održanoj 14. rujna 2017.g. donosi

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u civilnom društvu i

ostalim društvenim djelatnostima u Općini Privlaka

za 2017. godinu

 

I.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama  utvrđuje
aktivnosti, poslove i djelatnost od značaja za Općinu Privlaka, koji se odnosi na razvoj civilnog društva kroz
udruživanja građana, osigurava uvjete za njihovo materijalno i prostorno djelovanje. Program se potiče
pružanjem javnih usluga građanima kroz udruge s raspoređenim financijskim sredstvima:

- Turistička zajednica općine Privlaka 110.000,00 kn
- Udruga vinara općine Privlaka 10.000,00 kn
- Udruga slijepih Zadarske županije 3.000,00 kn
- Stožer civilne zaštite 10.000,00 kn
- DVD Privlaka 250.000,00 kn
- Gorska služba spašavanja 5.000,00 kn
- Gradsko društvo crkvenog križa Zadar 10.000,00 kn
- Udruga „Šijavoga“ 10.000,00 kn
- Udruga žena „Privlački leut“ 10.000,00 kn
- Ostale udruge 20.000,00 kn
- Pokroviteljska manifestacija 70.000,00 kn

Ukupna sredstva osigurana u Prvim izmjenama i dopunama proračunu Općine Privlaka za 2017. godinu za
financiranje javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima iznose 508.000,00 kn.

U cilju praćenja korištenja sredstava Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim
djelatnostima  na području Općine Privlaka za 2017. godinu  korisnici Programa obvezni su Općinskom
vijeću Općine Privlaka dostaviti godišnje izvješće o ostvarenju javnih potreba u civilnom društvu i ostalim
društvenim djelatnostima i dokumentaciju o utrošenim sredstvima .

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima u
Općini Privlaka za 2017. godinu stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije a
primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

Klasa: 400-06/16 -01/03

Ur.broj: 2198/28- 01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017.g.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

P r e d s j e d n i k :

Nikica Begonja
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj
14/09, 14/11 i 10/13) Općinsko vijeće općine Privlaka na 5. (petoj) sjednici održanoj 14. rujna 2017.g.
donosi

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u športu i rekreaciji na području

Općine Privlaka za 2017. godinu

 

I.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u športu i rekreaciji u općini Privlaka potiče  rad športskih
klubova kroz program tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, trening, organiziranje i provođenje
športskih natjecanja i aktivnosti, te briga o održavanju športskih objekata.

Športski klubovi financiraju se iz Proračuna Općine Privlaka na način da se osiguravaju sredstva za  osnovno
funkcioniranje klubova, a prema programima samih klubova. Sredstva predviđena za športske klubove u
Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Privlaka za 2017. godini planiraju se kako slijedi:

- Košarkaški klub „Sabunjar“ 15.000,00 kn

- Nogometni klub „Sabunjar“ 290.000,00 kn

- Nogometni klub „Sabunjar“ - veterani 30.000,00 kn

- Šahovski klub Sv. Vid 45.000,00 kn

- ŠRD Morski konjic 10.000,00 kn

- ostale udruge u športu 10.000,00 kn

II.

Sredstva predviđena za financiranje održavanja športskih objekata planiraju se u Prvim izmjenama i
dopunama proračuna Općine Privlaka za 2017. u iznosu od 400.000,00 kn.

U cilju praćenja korištenja sredstava Programa javnih potreba u športu na području Općine Privlaka za 2017.
godinu korisnici Programa obvezni su Općinskom vijeću Općine Privlaka dostaviti godišnje izvješće o
ostvarenju javnih potreba u športu i dokumentaciju o utrošenim sredstvima .

III.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u športu na području Općine Privlaka za 2017. godinu
stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuju se od 01. siječnja
2017. godine.

 

Klasa: 620-01/16-01/02

Ur.broj: 2198/28-01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017.g.
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P r e d s j e d n i k :   

Nikica Begonja
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Na temelju članka 19., i 35. stavak 1. točka 2., a u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 7. Zakona
o socijalnoj skrbi („NN“ broj 57/11) i članka 30. Statuta Općine Privlaka službeni glasnik Zadarske
županije“ broj 14/09, 14/11 i 10/13) Općinsko vijeće općine Privlaka na 5. (petoj) sjednici održanoj 14. rujna
2017.g. d o n o s i

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba socijalne skrbi u

Općini Privlaka za 2017.g.

 

I.

Općina Privlaka Prvim izmjenama i dopunama programa javnih potreba socijalne skrbi za 2017. godinu
pomaže podmirivanju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one
same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti, te pomoć Udruženjima građana i društvenim
organizacijama koje u svom programu naročito njeguju slične aktivnosti.

Financijska sredstva za Program javnih potreba socijalne skrbi Općina Privlaka planira u Prvim izmjenama i
dopunama proračuna za 2017. godinu u iznosu od 536.220,00 kn.

Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Privlaka za 2017. godinu financirat će se slijedeći oblici
pomoći građanima i obiteljima:

- jednokratna novčana pomoć građanima i obiteljima 121.220,00 kn
- jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 69.000,00 kn
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 100.000,00 kn
- stipendije studentima 150.000,00 kn
- tekuće donacije građanima 20.000,00 kn
- sufinanciranje nabavke udžbenika 70.000,00 kn
- pomoć sportašima amaterima 6.000,00 kn

Prvim izmjenama i dopunama programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Privlaka za  2017. godinu
financirat će se slijedeća Udruženja građana i društvenih organizacija koje u svom programu njeguju
socijalne aktivnosti:

- DDK aktiv Privlaka 20.000,00 kn

II.

Socijalno ugroženim građanima i obiteljima na području Općine Privlaka pruža se jednokratna novčana
pomoć u novcu sukladno Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć .

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete roditeljima koji imaju prebivalište na području Općine
Privlaka isplaćuje se sukladno Odluci općinskog vijeća o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno
dijete.

Učenicima srednjih škola sa područja Općine Privlaka koji postižu odličan uspjeh tijekom školovanja,
učenicima koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji plaćaju se troškovi učeničkih pokaza autobusnih karti, a
sukladno odluci Općinskog načelnika.
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Stipendije se isplaćuju studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju putem provedenih natječaja  za isplatu
stipendija, a natječaj se provodi krajem kalendarske godine.

U suradnji sa Općinom Privlaka DDK Aktiv Privlaka tijekom godine organizira akcije dobrovoljnog
darivanja krvi, vrši animaciju građana za ovaj humanitarni čin.

III.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Privlaka za 2017. godinu stupaju na
snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuju se od 01. siječnja 2017. godine.

 

KLASA: 550-01/16-01/03

URBROJ: 2198/28-01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

P r e d s j e d n i k :

Nikica Begonja
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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07) i
članka 30. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske Županije broj 14/09, 14/11 i 10/13) Općinsko
vijeće Općine Privlaka na 5. (petoj) sjednici održanoj 14. rujna 2017.g. donosi

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA PREDŠKOLSKOG

I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I NAOBRAZBE U OPĆINI PRIVLAKA U 2017.G.

 

I.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđuju oblik,
opseg i kvalitetu djelatnosti na području Općine Privlaka, koji se ostvaruje kroz društveno organizirani
predškolski odgoj u Dječjem vrtiću „Sabunić“ čiji je osnivač Općina Privlaka.

II.

Njega, briga i odgoj djece predškolskog uzrasta provodi se u namjenskim prostorijama Osnovne škole
Privlaka.

III.

Za Prve izmjene i dopune programa  javnih potreba predškolskog odgoja i naobrazbe u Proračunu Općine
Privlaka za 2017. godinu planiraju se slijedeća sredstva:

- plaće zaposlenika 385.480,00 kn
- doprinosi na plaće 66.520,00 kn
- ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kn
- rashodi za materijal i energiju 48.000,00 kn
- rashodi za usluge 10.000,00 kn
- nabavka dugotrajne imovine 5.967,50 kn

Ukupna sredstva za javne potrebe predškolskog odgoja i naobrazbe za 2017. godinu planiraju se u
ukupnom iznosu od 523.967,50  kn.

Osigurana sredstva isplaćivat će se na žiro račun Dječjeg vrtića „Sabunić“ mjesečno.

IV.

Za Osnovnu školu Privlaka Općina Privlaka u Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017.g. planira
tekuću donaciju za popravak WC-a školske zgrade u iznosu od 30.000,00 kn.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju u  Općini
Privlaka za 2017. godinu stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije a
primjenjuju se od 01. siječnja 2017. godine.

 

Klasa: 400-06/16 -01/02
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Ur.broj: 2198/28- 01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

P r e d s j e d n i k :

Nikica Begonja
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i
153/13) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11 i 10/13)
Općinsko Vijeće Općine Privlaka na svojoj 5. (petoj) sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine
prihvatilo je

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Prvim izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture  određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2017. g. na području Općine Privlaka za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA I PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I NOGOSTUPA
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
6. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
7. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
8. ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA
9. ODRŽAVANJE LUKA I OBALNOG POJASA

10. VATROGASTVO

Prvim izmjenama i dopunama programa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

1. Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnosti.
2. Iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje programa, sa naznakom izvora financija.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se slijedeći izvori sredstva:

BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA PLAN

   
64131 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA 30.000,00
   
61341 POREZ NA PROMET NEKRETNINA 680.000,00
64132 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 5.250,00
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA 15.000,00
64214 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 7.000,00
642141 NAKNADA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA 150.000,00
64219 NAKNADE ZA OSTALE KONCESIJE 10.000,00
64299 NAKNADA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA 300.000,00
65141 BORAVIŠNA PRISTOJBA 200.000,00
651490 NAKNADA ZA KORIŠ. JAVNIH POVRŠINA 200.000,00
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65221 VODNI DOPRINOS 150.000,00
65229 NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE 200.000,00
652693 PRIHODI OD LEGALIZACIJE ZEMLJIŠTA 200.000,00
6526 OSTALI PRIHODI 110.000,00
65311 KOMUNALNI DOPRINOS 848.750,00
65321 KOMUNALNA NAKNADA 800.000,00
92211 VIŠAK PRIHODA IZ PTETHODNE GODINE 795.000,00
   
 UKUPNO 4.351.000,00

Članak 3.

U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. Prvih izmjena i dopuna programa
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Privlaka obuhvaća:

 

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijevaju se troškovi - održavanja sustava odvodnje atmosferskih
voda – čišćenje i popravci slivnika, odvodnih kanala i drugih uređaja za odvodnju atmosferskih voda kod
kojih se veći sustavi nalaze u predjelu Mostina, Skoblari, Gornje i Donje selo, Put potoka, Kurtići, Donje i
Gornje Sebačevo, Begonjići, Batalaža, Sabunike, Škrapavac, Bilotinjak, Loznica, Grbići – odvojak, Buvići,
Glavanci te manji sustavi na ostalim lokacijama.

Planirana sredstva za odvodnju atmosferskih voda iznose 110.000,00 kn.

Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda podrazumijeva se: - održavanje kanalizacijskog sustava
Sabunike.

Planirana sredstva za odvodnju i pročišćavanje otpadnih iznose 60.000,00 kn.

 

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz
komunalnog otpada skupljenih sa javne površine na odlagališta gdje je to predviđeno (troškovi čišćenja,
pometanje i pranja javnih površina i sakupljanje otpada s javnih površina, tj. zelenih površina, pješačkih
staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta, plaža i javnih prometnih površina, osim
javnih cesta i dr.).

Planirana sredstva za održavanje čistoće iz stavka 1. i 2. iznose 315.000,00 kn.

 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod redovnim održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje zelenih javnih površina, pješačkih
zona, pješačkih staza, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje
prolaze kroz naselja, bojanje popravak i zamjena košarica za smeće, čišćenje i održavanje autobusnih stanica,
nabavka sadnog materijala za parkove i šetnice te održavanje postojećih sadnica, redovito košenje trave,
popravak asfaltnog plašta javnih površina, obnova urušenih ogradnih zidova, obnova bunara te održavanje
javnih klupa i dr. U održavanje javnih površina uključeni su rashodi za radnu odjeću komunalnih djelatnika i
gorivo za službeni automobil, održavanje opreme.

Planirana sredstva za održavanje javnih površina iznose 1.387.000,00 kn.
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4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I NOGOSTUPA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta i nogostupa podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u
smislu posebnih propisa (održavanje asfaltnog plašta, prometne oznake, tamponiranje seoskih putova,
zamjena rubnjaka, prskanje protiv korova, održavanje elemenata i opreme cesta i nogostupa i dr.) te površina
za kretanje pješaka uz prometne površine.

Planirana sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa iznose 350.000,00 kn.

 

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
za rasvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje

i nerazvrstane ceste, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih
stupova javne rasvjete, zamjene žarulja, grla, prigušnica, zaštitnih stakala razvodnih ormarića, osigurača,
dotrajalih ožičenja, zamjena dotrajalih armatura novim uključujući potrebne ovjesne elemente, kablove te
ostali potrošni materijal i slično što je definirano Ugovorom o komunalnoj djelatnosti za održavanje javne
rasvjete na području Općine Privlaka. Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi
isporučene električne energije za javnu rasvjetu.

Planirana sredstva za održavanje javne rasvjete:

- Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete 170.000,00
- Materijal za redovno održavanje javne rasvjete 50.000,00
- Električna energija-javna rasvjeta 450.000,00
- Božićno ukrašavanje - usluge 10.000,00
- Božićno ukrašavanje - materijal 15.000,00
UKUPNO 695.000,00

 

6. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Pod pojmom obavljanja usluga deratizacije i dezinsekcije podrazumijeva se:

Obavljanje dvije (2) deratizacije (uništavanje miševa i štakora) tijekom proljeća i jeseni antikoagularnim
rodenticidima u svim zaseocima Općine Privlaka.

obavljanje tri (3) dezinsekcije (uništavanje insekata) tijekom proljeća i ljeta (larvicidna i adulticidna) u svim
zaseocima Općine Privlaka.

U slučaju izvanrednih situacija potrebno je provesti dodatne akcije deratizacije i dezinsekcije.

Pod veterinarskim uslugama, podrazumijevaju se usluge uklanjanja lešina i prikupljanja bijesnih životinja te
usluga uklanjanja pasa lutalica.

Planirana sredstva za deratizaciju i dezinsekciju iznose 99.000,00 kn. Planirana sredstva za
veterinarske usluge iznose 15.000,00 kn.

 

7. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
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Pod ovom točkom podrazumijeva se održavanje postojeće vodovodne infrastrukture i ostali zahvati na
rekonstrukciji vodovodne mreže.

Planirana sredstva za održavanje vodovodne mreže iznose 760.000,00 kn.

 

8. ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA

Pod ovom točkom podrazumijeva se održavanje postojeće infrastrukture na športskim objektima te športski
objekti na području Općine Privlaka. Sportski objekti na području Općine Privlaka su: nogometni stadion
Sabunike, nogometno igralište Loznica.

Planirana sredstva za održavanje športskih objekata iznose 100.000,00 kn.

 

9. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA I OBALNOG POJASA (PLAŽA)

Pod ovom stavkom podrazumijeva se održavanje luka, lučica i privezišta, sanacija obalnog pojasa, tekuće
održavanje plaža te materijal za održavanje plaža i obalnog pojasa.

Planirana sredstva za održavanje luka i lučica, plaža i obalnog pojasa iznose 340.000,00 kn.

 

10. OSTALE USLUGE KOMUNALNOG PODUZEĆA ARTIĆ

Pod ovom stavkom podrazumijevaju se usluge Komunalnog poduzeća Artić  koje  pruža kod održavanja svih
manifestacija tijekom godine.

Planirana sredstva za ove usluge iznose 50.000,00 kn.

Članak 4.

Komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na
određena odlagališta i odvoz kućnog otpada obavlja komunalno poduzeće „Čistoća“ d.o.o. Zadar sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima.

Planirana sredstva za odvoz kućnog otpada i čišćenje divljih deponija iznose 70.000,00 kn.

Članak 5.

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda u dijelu koji se odnosi na čišćenje i popravci slivnika,
odvodnih kanala i drugih uređaja za odvodnju atmosferskih voda obavlja OKP „Artić“ d.o.o. sukladno odluci
o komunalnim djelatnostima.

Komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu čišćenja javnih površina obavlja OKP „Artić“ d.o.o.
sukladno odluci o komunalnim djelatnostima.

Komunalnu djelatnost održavanja javnih površina obavlja OKP „Artić“ d.o.o. sukladno odluci o komunalnim
djelatnostima.

Komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta, osim održavanja u dijelu koji se odnosi na asfaltiranje,
obavlja OKP „Artić“ d.o.o. sukladno odluci o komunalnim djelatnostima.

Komunalnu djelatnost održavanja športskih objekata obavlja OKP „Artić“ d.o.o. sukladno odluci o
komunalnim djelatnostima.
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Komunalnu djelatnost održavanja lučica, obalnog pojasa (plaža) obavlja OKP „Artić“ d.o.o. sukladno odluci
o komunalnim djelatnostima.

SPECIFIKACIJA POSLOVA IZ ČLANKA 5.:

1. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda:

1.1. Čišćenje odvodnih kanala Mostina, Skoblari, Gornje i Donje selo, Put potoka, Kurtići, Donje i Gornje
Sebačevo, Begonjići, Batalaža, Sabunike, Škrapavac, Bilotinjak, Loznica, Grbići – odvojak, Buvići,
Glavanci tijekom cijele godine

1.2. Popravci slivnika i drugih uređaja za odvodnju atmosferskih voda tijekom cijele godine

2. Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina:

2.1. Svaki dan - Put Jamurina - Ulica Ivana Pavla II - Trg Kolište - Ulica Alojzija Stepinca

2.2. Jednom tjedno - Punta - Loznica - Ulica I., II, III, IV I V Sabunike - Put Skoblara

2.3. Jednom mjesečno - Park kod škole - Park Sabunike (šumica) - Put Bilotinjka - Stanina-Škrapavac -
Mletak - Glavanci - Gornje Sebačevo - Donje Sebačevo - Batalaža - Glavica - Ulica Don Marka Kršlovića -
Put Šangića - Put Sv. Vida

3. Održavanje javnih površina

3.1. Košnja 3 puta godišnje:

- Ivana Pavla II 3800 m

- Alojzija Stepinca 2500 m

- Put Jamurina 300 m

- Put Skoblara 1000 m

- Sabunike (Ulica I, II, II, IV, V, VI i VII) 2450 m

- Mletak 2300 m

- Glavanci 3100 m

- Gornje Sebačevo 1650 m

- Donje Sebačevo 1800 m

- Batalaža 1850 m

- Mostina 2000 m

3.2. Uređenje zelenih površina (sadnja i okopavanje)

*Parkovi:  
- Park kod škole 3 puta godišnje
- Park Šumica (sabunike)  
*cvijeti otočići:  
- Sabunike 5 otočića 6 puta godišnje
- Glavanci 2 otočića 6 puta godišnje
- Škrapavac 2 otočića 6 puta godišnje
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- Mletak 1 otočić 6 puta godišnje
- Batalaža 3 otočića 6 puta godišnje
- Mostina 2 otočića 6 puta godišnje
- Glavica 2 otočića 6 puta godišnje
- Loznica 4 otočića 6 puta godišnje
- kod pošte 2 otočića 6 puta godišnje
- Punta 2 otočića 6 puta godišnje
- Skoblari 2 otočića 6 puta godišnje

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

4.1. Proširenje, nasipavanje tamponom, planiranje, ravnanje: - Put Bilotinjka 860 m

- Stanina – Škrapavac 420 m - Vukovac 730 m

- Sv. Kata 1020 m

- Sv. Kata –Progon 1880 m - Grudine 540 m

- Sv. Barbara – Begonjići 1000 m - Begonjići –Kurtići 700 m

- Rasovica 950 m

- Rasovica – Kršlovići 1130 m

- Škorinica 1100 m - Gaj 2200 m

- Busje 3800 m

4.2. Košnja 3 puta godišnje:

- Put Bilotinjka 860 m

- Stanina – Škrapavac 420 m

- Vukovac 730 m

- Kata 1020 m

- Kata – Progon 1880 m

- Grudine 540 m

- Barbara-Begonjići 1000 m

- Begonjići –Kurtići 700 m

- Rasovica 950 m

- Rasovica – Kršlovići 1130 m

- Škorinica 1100 m – Gaj 2200 m

- Busje 3800 m

- Sabunike (Ulica I, II, III,IV, V, VI i VII) 2450 m

- Mletak (sve ulice)
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- Glavanci (sve ulice)

- Gornje Sebačevo(sve ulice)

- Donje Sebačevo (sve ulice)

- Batalaža (sve ulice)

5. Održavanje športskih objekata

5.1. Održavanje nogometnog terena Sabunike: navodnjavanje, košnja, tijekom cijele godine

5.2. Održavanje svlačionica na nogometnom stadionu tijekom cijele godine

5.3. Održavanje sportskog terena Loznica tijekom cijele godine

6. Održavanja lučica, obalnog pojasa (plaža)

6.1. Sanacija uslijed oštećenja (betoniranje, uređenje privezišta) na slijedećim lokacijama: Selo, Punta,
Loznica, Mostina, Batalaža, Mletak, Škrapavac, Glavanci, Sabunike, Vrilo.

6.2. Održavanje obalnog pojasa – uređenje plaža: čišćenje tijekom turističke sezone, a održavanje rukohvata
za invalide, nasipavanje tampona, sanacija sunčališta prije početka turističke sezone.

Članak 6.

Ove Prve izmjene i dopune  programa održavanja  komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“ a primjenjuju se od 01. siječnja 2017.g.

 

KLASA: 363-01/16-01/05

URBROJ: 2198/28-01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017.g.

 

OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikica Begonja

 



02. 10. 2017. Službeni glasnik Zadarske županije broj 15 od 02.10.2017. -- Prve izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 201…

1/4

 

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i
153/13) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11 i 10/13),
Općinsko Vijeće Općine Privlaka na svojoj 5. (petoj) sjednici održanoj dana 14. rujna 2017.g. prihvatilo je

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Prvim izmjenama i dopunama programa gradnje komunalne infrastrukture određuje se izgradnja objekata i
uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2017. godinu:

- nerazvrstane ceste

- elektrifikacija

- vodovod i odvodnja

- izrada projektne dokumentacije

- priprema i planiranje

- otkup zemljišta

- nabavka opreme za komunalnu infrastrukturu

Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:

a) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, sa naznakom izvora financiranja;

b) Opis i opseg poslova za gradnju sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa, sa naznakom financiranja:

KONTO PREDVIDLJIVI IZVORI SREDSTAVA IZMJENE PLANA
61341 porez na promet nekretnina 1.370.000,00
6531 Komunalni doprinos 1.050.000,00
92211 Višak prihoda poslovanja iz 2016. 2.130.500,00
 SVEUKUPNO POTREBNA SREDSTVA 4.550.500,00

 

I. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta:
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a. Asfaltiranje ulice put Mletka – proširenje 1 m – 257 m

b. Asfaltiranje ulice braće Seljan –193m

c. Asfaltiranje odvojka – Mletačkih pomoraca – 130 m

d. Asfaltiranje puta kroz Rivine i Progon – 840 m

e. Asfaltiranje ulice Sabunike 0 – 320 m

f. Asfaltiranje ulice Sabunike 3 – odvojak 1. – 32m

g. Asfaltiranje ulice Sabunike 3 – odvojak 2. – 31m

h. Asfaltiranje ulice Sabunike 4 – odvojak 1. – 41m

i. Asfaltiranje ulice Put Mletka – 370 m

j. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i nogostupa, po ukazanoj potrebi.

Sveukupna potrebna sredstva 1.300.000,00 kn

 

II. ELEKTRIFIKACIJA

Članak 4.

a) Javna rasvjeta

- nabava 20 rasvjetnih tijela za proširenje mreže vanjske rasvjete.

- Ulica kneza Mislava 5 rasvjetnih stupova s kabelom

- Cvijetna ulica, 3 rasvjetna stupa s kabelom

- Ulica Jurja Dalmatinca, 3 rasvjetna stupa s kabelom

- Ulica Fausta Vrančića, 3 rasvjetna stupa s kabelom

- Ul. Braće Seljan, 4 rasvjetna stupa sa kabelom

- Ul. Marka Pola, 5 rasvjetnih stupova sa kabelom

- Napraviti proširenje Vanjske rasvjete na mjestima gdje se ukaže potreba, samim razvojem mjesta.

Sveukupna potrebna sredstva 400.000,00 kn

 

III. ODVODNJA OTPADNIH VODA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Članak 5.

a) Sustav odvodnje otpadnih voda

- Izgradnja dijela mreže sustava odvodnje otpadnih voda – financiranje projektne dokumentacije

Ukupna potrebna sredstva 250.000,00 kn

b) Izgradnja vodovodne mreže
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- Izgradnja novih vodovodnih ogranaka te magistralnog cjevovoda.

Ukupna potrebna sredstva 165.000,00 kn

Potrebna sredstva 415.000,00 kn

 

IV. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 6.

Potrebno je pristupiti izradi slijedeće projektne dokumentacije:

- Projekt poduzetničke zone,

Ukupna potrebna sredstva 90.000,00 kn

- Ostali projekti (projektna dokumentacija za ostale projekte - Sukladno Programu mjera za unaprjeđenje stanja
u prostoru Općine Privlaka nužno je izraditi Urbanističke planove uređenja, idejne projekte, te Elaborate
granica pomorskog dobra)

 Ukupna potrebna sredstva 300.000,00 kn
- Dokumenti prostornog uređenja Ukupno potrebna sredstva 77.500,00 kn

 Sveukupna potrebna sredstva 467.500,00 kn

 

V. PRIPREMA I PLANIRANJE

Članak 7.

- Geodetsko katastarske usluge Ukupna potrebna sredstva 80.000,00 kn
- Dokumenti pripreme, planiranja i razvoja Ukupna potrebna sredstva 150.000,00 kn
 Sveukupna potrebna sredstva 230.000,00 kn

 

VI. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 8.

- Poslovna zona Sabunike Ukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn
- Reciklažno dvorište Ukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn
- Dječji vrtić Ukupno potrebna sredstva 1.000.000,00 kn
- CGO Biljane Donje - sufinanciranje Ukupna potrebna sredstva 280.000,00 kn
- Centar sabunike Ukupno potrebna sredstva 100.000,00 kn
  
 Sveukupna potrebna sredstva 1.580.000,00 kn

 

VII. OTKUP ZEMLJIŠTA

Članak 9.
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Sukladno razvoju mjesta potreban je interventan otkup zemljišta kako bi se izgradila parkirališta i tržnica,
putovi, odnosno objekti druge namjene koji bi bili u funkciji komunalne infrastrukture.

Sveukupna potrebna sredstva 100.000,00 kn

 

VIII. NABAVKA OPREME

Članak 10.

- Sukladno razvoju turizma na području Općine potrebno je postaviti vertikalnu i horizontalnu (Smeđu
turističku i bijelu) signalizaciju na za to predviđene lokacije. Na signalizaciji se nalazi prostor za oglašavanje
poslovnih subjekata sukladno odluci o komunalnom redu i odluci o reklamiranju na području Općine.

Ukupna potrebna sredstva 15.000,00 kn

- Nabava štandova za davanje u najam javnih površina

Ukupna potrebna sredstva 18.000,00 kn

- Nabava ostale opreme za uređenje, opremanje i održavanje

Ukupna potrebna sredstva 20.000,00 kn

- Nabava sportske opreme

Ukupna potrebna sredstva 5.000,00 kn

Sveukupna potrebna sredstva 58.000,00 kn

 

IX. I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ove Prve izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Privlaka stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije», a primjenjivat će se od 1. siječnja
2017. godine.

 

KLASA: 363-01/16-01/ 04

URBROJ: 2198/28-01-17-2

Privlaka, 14. rujna 2017. godine

 

OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Nikica Begonja
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Na temelju Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 109/07) i 30. Statuta Općine Privlaka (”Službeni glasnik
Zadarske županije” broj 14/09, 14/11 i 10/13), Općinsko Vijeće Općine Privlaka na 5. sjednici održanoj dana
1. rujna 2017. godine donosi

 

O D L U K U

 

Članak 1.

Prihvaća se financijsko izvješće OKD Artić za 2016. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

Klasa: 400-05/17-01/04

Urbroj: 2198/28-01-17-1

Privlaka, 14. rujna 2017.g.

 

OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko Vijeće

Predsjednik

Nikica Begonja
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Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 8i 94/13) i članka 25.
Statuta Dječjeg vrtića Sabunić, Općinsko vijeće općine Privlaka na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna
2017.g. donosi

 

ODLUKU

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sabunić i mjerilima za naplatu

usluga

 

I OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ''Sabunić'' (u daljnjem
tekstu: Vrtić) čiji je osnivač Općina Privlaka i mjerila za naplatu usluga Vrtića od roditelja korisnika – usluga.

 

II NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

Članak 2.

Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu:
predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

- U Vrtiću se ostvaruje redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima.

- Program predškole.

Članak 3.

U redovni program mogu se upisati djeca od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu.
Programi se ostvaruju u odgojnoj skupini čiji je kapacitet utvrđen Državnim pedagoškim standardom

Članak 4.

 

Prednost pri upisu u redoviti program imaju:

- djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata direktan upis
- djeca s teškoćama u razvoju direktan upis
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu direktan upis
- djeca koja žive u izuzetno teškim socijalnim i
zdravstvenim prilikama direktan upis

- djeca roditelja s invaliditetom prema postotku invaliditeta 10%=1 bod
- djeca zaposlenih roditelja svaki zaposleni roditelj 5 bodova
- djeca samohranog zaposlenog roditelja 10 bodova
- djeca čija su oba roditelja na redovnom školovanju 10 bodova
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- djeca iz obitelji s troje ili više djece 1 bod za svako malodobno dijete
- djeca iz udomiteljskih oobitelji, bez roditelja ili bez
odgovarajuće roditeljske skrbi 5 boda

- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 2 boda

Roditelj je dužan dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata, potvrdu o sudjelovanju u domovinskom ratu ili preslika
iskaznice hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdane od strane nadležnog Ministarstva

- za djecu s teškoćama u razvoju, preporuku ili rješenje ovlaštene službe za djecu s teškoćama u razvoju,
medicinska dokumentacija sukladno propisima iz područja socijalne skrbi

- za djecu koja žive u izuzetno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama, rješenje Centra za socijalnu skrb o
socijalnom statusu, liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti
roditelja djeteta

- za djecu roditelja s invaliditetom, presliku rješenja o utvrđenoj visini tjelesnog oštećenja roditelja

- za djecu zaposlenih roditelja, potvrdu hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja; za
umirovljenike – rješenje o mirovini; rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti

- za djecu samohranog zaposlenog roditelja, potvrdu poslodavca o zaposlenju; preslika prijave HZMO i
HZZO-u na novozaposlene, pravomoćna presuda o razvodu braka, izvadak iz matice rođenih roditelja; smrtni
list za preminulog roditelja

- za djecu iz obitelji s troje ili više djece, rodni listovi, izvadci iz matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, preslika rješenja o
udomiteljstvu, skrbništvu, razvodu braka ili smrtni list roditelja ili potvrda o rođenju djeteta (za samohranog
roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)

- za dijete čija su oba roditelja na redovnom školovanju, potvrda o statusu redovitog studenta/učenika

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu, rješenje o pravu na dječji doplatak

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz članka 4. zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova, utvrđuje se lista
prioriteta na koju se redom stavljaju zahtjevi podnositelja/ica od većeg broja bodova do najmanjeg.

Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo za upis djece Vrtića na
temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i
uvjetima koje Vrtić može ponuditi.

Članak 5.

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti kao ni
podnositi dokumentacija koja se podnosi u svrhu ostvarivanja prednosti.

Postupak upisa

Članak 6.

Pravo na upis u program dječjeg vrtića Sabunić imaju djeca s prebivalištem na području Općine Privlaka, a
ako ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih općina.

Djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području Općine Privlaka plaćaju punu ekonomsku cijenu
programa.

Članak 7.
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Upis djece u program Vrtića provodi se prema Planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno
vijeće Vrtića uz suglasnost Osnivača.

Članak 8.

U skladu s planom upisa Vrtić svake godine objavljuje Oglas za upis djece radi ostvarivanja programa
predškolskog odgoja.

Oglas za upis objavljuje se na oglasnoj ploči u objektu Vrtića te na Web stranici Vrtića.

Oglas sadrži podatke o:

- roku za podnošenje zahtjeva, mjestu podnošenja zahtjeva i trajanje oglasa

- popisu osnovne dokumentacije koju je potrebno priložiti i naznaku dodatne,

- roku i mjestu objavljivanja rezultata upisa i načinu ostvarivanja prava roditelja djece u postupku upisa

Članak 9.

Uz zahtjev za upis (izdaje ga Vrtić) roditelj odnosno skrbnik djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj) obvezno
prilaže:

1. rodni list ili izvod iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta ili pisanu privolu roditelja da
Vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

2. uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja

3. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u vrtić

4. potvrdu o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na
pomoć, dokumentaciju o razvojnom statusu djeteta i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri
upisu. Ako su sva djeca upisana navedena dokumentacija nije potrebna.

Članak 10.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje
upravno vijeće Vrtića.

Vrtić je dužan po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis objaviti rezultate upisa na oglasnoj ploči: o
prihvaćenim zahtjevima za upis djece, o odbijenim zahtjevima za upis djece,o slobodnim kapacitetima Vrtića 
nakon utvrđenih rezultata upisa.

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svojeg djeteta može
izjaviti žalbu upravnom vijeću predškolske ustanove u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Upravno vijeće rješava o žalbi u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu te o svojoj odluci izvještava
roditelja, odnosno skrbnika djeteta.

Članak 11.

Roditelj odnosno skrbnik dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem u roku od mjesec dana
od dana urednog predanog zahtjeva, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine.

Članak 12.

Djeca upisana u Vrtić slijedom javnog oglasa, odnosno donijetog rješenja započinju ostvarivati program od 1.
rujna tekuće godine

Članak 13.
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Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom
djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju Pravilnikom o upisu  kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

 

III MJERILA ZA NAPLATU USLUGA PREDŠKOLSKIH USTANOVA OD RODITELJA -
KORISNIKA USLUGA

Članak 14.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska mjesečna cijena programa Vrtića za
kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg
broja korisnika usluga Vrtića za kalendarsku godinu.

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 15.

Iznos sudjelovanja roditelja djece u ekonomskoj cijeni redovitih programa iznosi 600.00 kuna i primjenjuje se
od 1. rujna 2017. god.

Članak 16.

Mjesečni iznos uplate roditelja za ostvarivanje redovitog programa je fiksan i ne ovisi o broju dana koje je
dijete provelo u Vrtiću.

Članak 17.

Pravo na olakšice i oslobađanja od plaćanja smještaja djece u Vrtiću imaju:

1. Djeca poginulih, umrlih i nestalih branitelja te djeca invalida Domovinskog rata plaća 50% od iznosa
sudjelovanja u cijeni programa. Za dokaz je potrebno rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s
podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe invaliditetom i postotku invalidnosti

2. Drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa. Treće
i svako daljnje dijete iste obitelji u Vrtiću oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa;

3. Za dane odsustva djeteta iz Vrtića do 30 dana zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga (što roditelj-
korisnik treba pravovremeno dokazati pisanom potvrdom ili izjavom), iznosi dnevnog sudjelovanja u punoj
mjesečnoj cijeni usluga Vrtića smanjuju se za po 20%.

Članak 18.

Pravo na olakšice imaju djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Privlake.

Članak 19.

Radi ostvarivanja prava na olakšica i oslobađanja od plaćanja smještaja potrebno je podnijeti zahtjev
Upravnom vijeću Vrtića. Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev obavezno priložiti tražene dokaze u roku od
15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.

Zahtjevi korisnika za koje se utvrdi da ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovom Odlukom odbijaju se.

Zahtjevi uz koje nije priložena potrebna dokumentacija navedena u članku 17. odbacit će se kao nepotpuni.

Rokovi plaćanja

Članak 20.
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Vrtić i roditelj-staratelj sklapaju ugovor o neposrednim pravima i obvezama u skladu sa odredbama ove
Odluke i općih akata Vrtića.

Članak 21.

Utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa koji njihovo dijete ostvaruje u Vrtiću roditelj je dužan
uplatiti na žiroračun Vrtića najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu zasecu za prethodni mjesec.

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine, načina i uvjetima
plaćanja učešća roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića (''Službeni glasnik Zadarske županije'' 14/09).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se od 1. rujna 2017. godine, a objavit će se
 „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 400-05/17-01/10

URBROJ: 2198/28-01-17-1

Privlaka, 14. rujna 2017.g.

 

Općinsko vijeće

P r e d s j e d n i k:

Nikica Begonja
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Na temelju članka 19., i 35. stavak 1. točka 2., a u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, članka 7. Zakona
o socijalnoj skrbi („NN“ broj 57/11) i članka 30. Statuta Općine Privlaka „Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj 14/09, 14/11 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Privlaka na 5. (petoj) sjednici održanoj 14. rujna
2017.g. d o n o s i

 

O D L U K U

 

1. Uslijed jakog nevremena 11. rujna 2017. g. koje je pogodilo Zadarsku županiju stradala je, u velikim
razmjerima, obiteljska kuća Josipe Užarević iz Briševa koja radi kao medicinska sestra u ambulanti opće
medicine u Privlaci.

2. Općinsko vijeće Općine Privlaka zbog izuzetno teškog stanja nastalog uslijed nevremena, donira obitelji
Užarević iz Briševa 15.000,00 kn pomoći. 

3. Sredstva iz stavka 2. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Privlaka za 2017. godinu na poziciji
156.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske
županije“.

 

KLASA: 551-06/17-01-05

URBROJ: 2198/28-01-17-1

Privlaka, 14. rujna 2017.g.

 

OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Nikica Begonja
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