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ŽUPAN

KLASA: 500-09/17-1/6

URBROJ: 2198/1-01-17-16

Zadar, 12. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 39.a Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke
opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine, broj: 61/11, 128/12, 124/15 i 8/16) i članka
27. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, broj: 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13 i
14/13), župan Zadarske županije dana 12. listopada 2017. godine, d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

 

I.

Dom zdravlja Zadarske županije određuje se za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi (koordinaciju
djelatnosti palijativne skrbi i mobilnog palijativnog tima) na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području
Zadarske županije.

II.

Zadaća ustanove je osigurati minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za
obavljanje zdravstvene djelatnosti palijativne skrbi, koordinirati svim aktivnostima vezanim za organizaciju
palijativne skrbi na području Zadarske županije te provoditi sve postupke utvrđene člankom 96. Odluke o
osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
(Narodne novine, broj: 56/17).

III.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 612-05/17-01/15

URBROJ: 2198/1-01-17-1

Zadar, 25. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 24.
stavak 2. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj: 110/15), te članka 28. Statuta Zadarske županije
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 15/09, 7/10, 11/10-isp., 4/12, 2/13, 14/13), župan Zadarske
županije dana 25. listopada 2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I.

U Muzejsko vijeće Narodnog muzeja Zadar, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

mr. sc. Nensi Segarić, Put Gazića 14b, Zadar
Meri Barać, dipl. tur. komunikolog, Ivana Duknovića 39, Zadar
Ivana Žorž, dipl. ing. arh, Miroslava Krleže 92, Zadar

II.

Članovi Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja imenuju se na vrijeme od četiri godine, počevši od 25.
studenoga 2017. godine.

III.

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

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Brne Krnarutića 13/1, Zadar

KLASA: UP/I-361-03/13-11/21911

UR. BROJ: 2198/1-11/1-17-5-MBJ

Zadar, 17. listopada 2017. godine

 

Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, na temelju
odredbe čl. 39. st 2. Zakona o općem upravnom postupku („NN“ 47/09) i čl. 8. st. 1 Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama („NN“, br. 86/12, 143/13 i 65/17) rješavajući po zahtjevu Slavice Šango,
OIB 84397856623, Zadarska 14, Nin, u predmetu izdavanja rješenja o izvedenom stanju za zgradu izgrađenu
na k.č. 2004 k.o. Nin-Zaton, po službenoj dužnosti d o n o s i:

 

RJEŠENJE

 

Obustavlja se postupak pokrenut na zahtjev podnositeljice Slavice Šango, Zadarska 14, Nin, radi izdavanja
rješenja o izvedenom stanju za zgradu na k.č. 2004 k.o. Nin-Zaton.

 

Obrazloženje

Slavica Šango, Zadarska 14, Nin, podnijela je dana 30. lipnja 2013. godine zahtjev za izdavanje rješenja o
izvedenom stanju za zgradu (garaža i šupa) na k.č. 2004 k.o. Nin-Zaton prema odredbama Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“, br. 86/12).

Tijekom postupka je utvrđeno da je podnositeljica zahtjeva preminula.

Temeljem čl. 39. Zakona o općem upravnom postupku („NN“, br. 47/09) kada u tijeku postupka stranka
umre ili pravna osoba prestane postojati, postupak se može nastaviti ili obustaviti, ovisno o naravi upravne
stvari koja je predmet postupka.

O obustavi postupka donosi se rješenje koje se dostavlja nasljednicima, odnosno pravnim sljednicima. Kada
nasljednici, odnosno pravni sljednici nisu poznati, rješenje će se objaviti u službenom glasilu.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je podnositeljica preminula tijekom postupka, a kako nasljednici nisu
poznati te se nisu odazvali, to je odlučeno kao u izreci ovoga rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
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Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike
Hrvatske, u roku od 15 dana od dana njegova 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
kn.

 

Samostalna upravna referentica za

prostorno uređenje i gradnju

Maja Bjelan, dip. iur

 

Dostaviti:

1. Na mrežnu stranicu Zadarske županije - 8 dana

2. Pismohrana

3. Evidencija
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 Polugodišnji izvještaj u PDF formatu

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 36/12 i 15/15),
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13), te
članka 30. Statuta Općine Novigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 08/13) Općinsko vijeće
Općine Novigrad na 4. sjednici održanoj 13. rujna 2017. godine, donijelo je

 

Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine

Novigrad za razdoblje od 01.01. – 30.06.2017. godine

 

Članak 1.

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Novigrad za razdoblje od 01. siječnja 2017.
do 30. lipnja 2017. godine.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Novigrad za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
godine sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske
klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

Klasa: 400-01/17-01/04

Ur.broj: 2198/08-17-1

Novigrad, 13.09.2017.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Predsjednik općinskog vijeća

Antonio Sinovčić

 

 

Š Ž Ć Ž Š

https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/images/glasnici/2017/17/Polugodisnji_izvjestaj_u_PDF_formatu.pdf
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IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.g Općina Novigrad nije se zaduživala na tržištu kapitala.

Stanje obveza za kredite na dan 30.06.2017.g.

- kratkoročni kredit 74.848,99 kn, rok dospijeća je 01.09.2017.g.

- dugoročni kredit - 3.591.575,93 kn (kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka  KLASA: 402-01/13-
01/76 ,URBROJ:2198/08-13-7 OD 18.prosinca 2013 godine).

 

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Stavak 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene
namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za
njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti.

U izvještajnom razdoblju Općina nije koristila sredstva proračunske zalihe, odnosno svi rashodi su
predviđeni Planom proračuna odnosno njegovim izmjenama.

 

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Novigrad nije davala jamstva, niti je imala izdatke po danim jamstvima.

 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1. Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvareni su u iznosu od
3.028.507,29 kn.

 

1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja iznose 2.994.236,99 kn što je 52.63% od plana.

Prihodi od poreza iznose 1.344.397,42 kn, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
iznose 800.814,34 kn, prihodi od imovine 195.984,76 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i
pristojbi po posebnim propisima i naknada 634.849,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih
usluga i prihodi od donacija 17.091,47 kn, te ostali prihodi 1.100,00 kn.

 

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 34.270,30 kn što je 20.16% od plana.

 

2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 3.596.246,22 kn.  Od toga se na rashode
poslovanja odnosi 2.800.120,76 kn, što je 52.63 % od plana, a za nabavu nefinancijske imovine
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449.261,71 kn što je 9,32% od plana.

 

2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi su ostvareni u iznosu od 2.800.120,76 kn što je za 52,63 % od planiranih. Rashodi za zaposlene su
iznosili 632.782,85 kn što je 53,30% od planiranih. Osim plaća Jedinstvenog upravnog odjela u troškove
plaća prikazani su i troškovi plaće korisnika Knjižnice i čitaonice Novigrad te plaće vježbenika čiji je rad u
100% iznosu financiran od starne HZZ-a. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 1.611.318,01 kn kn što je
85,37 % od planiranih, financijski rashodi iznose 88.263,01 kn, subvencije 27.966,37 kn, naknade građanima
i kućanstvima 18.450,00 kn te ostali rashodi 421.250,52 kn.

 

2.2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 449.261,71 kn i od toga za građevinske objekte 332.504,81 kn,
postojenja i oprema 14.256,90 kn, knjižna građa (nabava knjižne građe proračunski korisnik Knjižnica i
čitaonica Novigrad), rashodi za projektnu dokumentaciju 96.500,00 kn.

 

2.3 Rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 346.863,75 kn
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Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15) i temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije
broj 08/13) i članka 44. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije
broj 14/09) Općinsko vijeće Općine Novigrad na svojoj 4. sjednici održanoj 13.09.2017. donosi:

 

ODLUKU

O sanaciji zgrada u povijesnoj jezgri Novigrada koje predstavljaju opasnost zbog

neodržavanja

 

Članak 1.

Zgrada koja zbog neriješenih imovinskih odnosa, neodržavanja, oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova
svojim izgledom nagrđuje opći izgled ulice i naselja, mora se urediti u roku od 12. mjeseci od utvrđivanja
neispravnosti, po čemu će biti pismeno obaviješteni. Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih
dijelova predstavlja javnu opasnost za odvijanje prometa pješaka vozila ili susjednih zgrada, sanaciji zgrade
vlasnik mora pristupiti odmah.

Ukoliko vlasnik ne pristupi sanaciji u roku od 15 dana od pisane obavijesti, Općina Novigrad će pristupiti
sanaciji na trošak vlasnika. Odluku o obvezi sanaciji građevinskih dijelova zgrade Donosi Općinsko vijeće
posebnom odlukom. U koliko se zgrada naslanja na susjednu zgradu te zbog ne održavanja čini štetu
(prokišnjava) ili zbog neodržavanja predstavlja izvor štetočina, zmija i sl. popravljanu ili čišćenju zgrada
vlasnik mora pristupiti odmah a najkasnije u roku od 15 dana od obavijesti komunalne službe. Ukoliko
vlasnik ne pristupi sanaciji u predviđenom roku, Općina Novigrad će pristupiti sanaciji sama ili posredstvom
susjednog vlasnika ali na trošak stvarnog vlasnika.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku  Zadarske
županije.

 

Klasa: 612-01/17-01/19

Ur.broj: 2198/08-17-1

Novigrad, 13.09.2017.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Predsjednik Općinskog vijeća

Antonio Sinovčić
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Temelju članka 5., stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta ZSN), članka 30. Statuta Općine
Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije 08/13), Općinsko vijeće Općine Novigrad na 4. sjednici
održanoj 13. rujna 2017. godine donosi

 

ODLUKU

o imenovanju vršiteljice dužnosti pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine

Novigrad na određeno vrijeme

 

Članak 1.

Željka Kokić, Ive Tijardovića 13, Zadar, službenik visoke stručne spreme (diplomirani ekonomist), s ukupno
16 godina radnog staža, koliko iznosi i radni staž u struci, s položenim državnim stručnim ispitom, imenuje
se za vršiteljicu dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad, na određeno vrijeme do
izbora pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad javnim natječajem.

Članak 2.

Imenovani vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad iz točke I. ovog
Rješenja, dužan je započeti s radom 15.09.2017. godine, a danom početka rada počinje ostvarivati prava iz
službe na radnom mjestu na koje je imenovan.

Članak 3.

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad
imenovanom kandidatu iz članka 1. izdat će se dana 15.09.2017. godine.

Članak 4.

Načelnik Općine Novigrad obvezuje raspisati natječaj za imenovanje novog pročelnika.

Članak 5.

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

 

Klasa: 080-03/17-01/01

Ur.broj: 2198/08-17-1

Novigrad, 13.09.2017.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Predsjednik Općinskog vijeća

Antonio Sinovčić
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik  

KLASA: 030-01/13-01/04

URBROJ: 2198/09-2-17-3

Starigrad Paklenica, 3. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11), članka 46. Statuta općine Starigrad (“Službeni glasnik
zadarske županije”, broj 04/13, 07/13 i 11/13) i članka 30. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10 i 125/14), Općinski načelnik Općine
Starigrad dana 3. listopada 2017. godine donosi

 

II. Izmjene i dopune

PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad

 

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske
županije” broj 15/13 i 7/16) u članku 7., redni broj 6., Stručno znanje, mijenja se i sada glasi:

Stručno znanje:

Srednja stručna sprema ekonomskog smjera
najmanje  jednu godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku
Zadarske županije”.

 

Općinski načelnik:

Krste Ramić, dipl. oec.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 112-01/17-01/01

URBROJ: 2198/1-2-17-2

Starigrad Paklenica, 5. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu sa Proračunom Općine Starigrad za 2017.
godinu, načelnik Općine Starigrad, donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE STARIGRAD U 2017. GODINI

 

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad u 2017. godini („Službeni glasnik
Zadarske županije“ broj 2/17), članak 3. mijenja se i glasi:

U 2017. godini ne planira se prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel
Općine Starigrad.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima, u 2017. godini, u Jedinstveni upravni odjel, planira se
zaposlenje:

u Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun – 1 vježbenik/ca, srednja stručna sprema
ekonomskog smjera, na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Zadarske županije”.

 

Općinski načelnik

Krste Ramić, dipl. oec.
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