SLUŽBENI GLASNIK
ZADARSKE ŽUPANIJE
BROJ: 9

ZADAR, 13. srpnja 2007. godine

GODINE: XIII

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
36. sjednica Županijskog poglavarstva
⇒
⇒
⇒
⇒

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Odluke o korištenju viška prihoda Županijske lučke uprave Zadar za
2006. godinu ……………………………………………………………………………………………………
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa rada i razvoja te Financijskog plana Županijske
lučke uprave Zadar za 2007. godinu ………………………………….………………………………………….
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Županijskog centra
za socijalnu skrb ………………………………………………………………………………………………….
Rješenje o imenovanju članova u Povjerenstva za provedbu postupka nabave građevinsko-obrtničkih radova i
uvođenje centralnog grijanja u osnovnim i srednjim školama …………………………………………………...
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Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar od
27. travnja 2007. godine …………………………………………………………………………………………
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površine 269 m2 …………………………………………………………………………………………………
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Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Zadar
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Odluka o imenovanju predstavnika Zadarske županije u Stručno povjerenstva za postupak nabave javnim
nadmetanjem za bankovno zaduženje od 7.000.000,00 kuna ……………………………………………..........
Zaključak o davanju suglasnosti na visinu cijene ulaznice za ulazak na pomorsko dobro – plažu "Zaton" ……..
Odluka o davanju interventne pomoći Gradu Benkovcu i općinama Posedarje i Poličnik ………………………
Odluka o utvrđivanju međužupanijske linije u obalnom pomorskom prometu «Rijeka–Silba-Premuda-Olib» ….
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38. sjednica Županijskog poglavarstva
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Odluka o imenovanju predstavnika Zadarske županije u Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu
postupka nabave - javnim nadmetanjem za izvršenje radova: uređenje dvorane nove zgrade Kazališta lutaka …
Zaključak prihvaćanju kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture kojima je osnivač Zadarska
županija ……………………………………………………………………………………………………………
Odluka o izmjeni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini srednjih škola u 2007. godini …………………………………………………………...
Odluka o izmjeni i dopuni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2007. godini ………………………………………………………….

7
7
20
21

⇒
⇒
⇒

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izgradnju i adaptaciju
otočnih ambulanti (Neviđane, Silba, Veli Iž, Lukoran i Rivanj) …………………………………………………
Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za adaptaciju i rekonstrukciju glavne bolničke zgrade u Specijalnoj
bolnici za ortopediju Biograd na Moru …………………………………………………………………………
Odluka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za davanje koncesije za obavljanje
javnog prijevoza na međužupanijskoj liniji u obalnom pomorskom prometu "Rijeka–Silba-Premuda-Olib" …..
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⇒
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Odluka o uključivanju u projekt "Regionalni jamstveni instrumenti-RJI" za 2007. godinu ……………………
Zaključak o donošenju Kriterija za kreditiranje poduzetnika iz projekta "Lokalni projekti razvoja –
mikrokreditiranje" za 2007. godinu ………………………………………………………………………………
Odluka o predlaganju člana Povjerenstva za odobravanje jamstava iz projekta "Regionalni jamstveni
instrumenti-RJI" Razvojne agencije Zadarske županije d.o.o. Zadar ……………………………………………
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na
Moru broj 001-953/2-2007 od 21. svibnja 2007. godine o prijenosu dijela vlasništva nekretnina sa Specijalne
bolnice za ortopediju na Grad Biograd na Moru …………………………………………………………………
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava unutar zdravstvenih ustanova za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2007. godini …………………………………………………………………
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o raspisivanju
javnog natječaja za izvođenje radova na dogradnji postojećeg pristana za brodove u uvali Marinica u Veloj
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"Službeni glasnik Zadarske županije"

13. srpnja 2007. godine

AKTI ŽUPANIJSKOG
POGLAVARSTVA
36. sjednica
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 023-04/07-01/06
URBROJ: 2198/1-03-07-3
Zadar, 3. svibnja 2007. godine

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 550-01/06-01/11
URBROJ: 2198/1-03-07-16
Zadar, 3. svibnja 2007. godine

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03 i
141/06), članka 18. točke 4. Statuta Županijske lučke
uprave Zadar („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj
7/04) i Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik
Zadarske županije“ broj 3/02 i 5/06), Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije na 36. sjednici održanoj
3. svibnja 2007. godine, d o n o s i

Temeljem članka 16. Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine» broj: 117/01., 92/05.), članka 25., stavak 2
Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za
2007. godinu, te članka 31. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 3/02. 5/06.)
Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 36.
sjednici održanoj dana 3. svibnja 2007. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Županijske lučke uprave
Zadar za 2006. godinu.
II.
Prihvaća se Odluka Županijske lučke uprave o korištenju
viška prihoda za 2006. godinu, KLASA: 342-21/0701/111, URBROJ: 2198-1-87-07-2 od 10. travnja 2007.
godine.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 342-21/07-01/05
URBROJ: 2198/1-03-07-3
Zadar, 3. svibnja 2007. godine
Na temelju članka 46. stavak 3. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03 i
141/06) i članka 31. Statuta Zadarske županije („Službeni
glasnik Zadarske županije“ br. 3/02 i 5/06), Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije na 36. sjednici održanoj
3. svibnja 2007. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Programa rada i
razvoja te Financijskog plana Županijske lučke uprave
Zadar za 2007. godinu.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za izradu
projektne dokumentacije za izgradnju Županijskog
centra za socijalnu skrb
I.
U Povjerenstvo za izradu projektne dokumentacije za
izgradnju Županijskog centra za socijalnu skrb imenuju se
1.

mr.sc. Mladen Mavar

2.

Josip Kraljić, dr.med.

II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-01/07-01/15
URBROJ: 2198/1-03-07-2
Zadar, 3. svibnja 2007. godine
Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine» broj: 117/01., 92/05.), članka 25. stavka 4.
Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za
2007. godinu («Službeni glasnik Zadarske županije» broj:
17/06.), te članka 31. Statuta Zadarske županije
(«Službeni glasnik Zadarske županije» broj: 3/02., 5/06.),
Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 36.
sjednici održanoj dana 3. svibnja 2007. godine,
d
onosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova u Povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave građevinsko-obrtničkih
radova i uvođenje centralnog grijanja u osnovnim i
srednjim školama
I.
U Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave
građevinsko-obrtničkih radova i uvođenje centralnog
grijanja u osnovnim i srednjim školama imenuju se:
1. Nikica Miletić, za Osnovnu školu Benkovac
2. Renata Vuksan, za Osnovnu školu Jurja Barakovića,
Ražanac
3. Damir Kraljić, za Osnovnu školu Galovac
4. Ljiljana Peričin, za Osnovnu školu Braće Ribar,
Posedarje
5. Renata Vuksan, za Osnovnu školu Poličnik
6. Nikica Miletić, za Osnovnu školu Jurja Dalmatinca,
Pag
7. Nikica Miletić, za Osnovnu školu Petra Zoranića,
Jasenice
8. Biserka Galešić, za Osnovnu školu Petra Zoranića,
Nin
9. Damir Kraljić, za Osnovnu školu Sukošan
10. Damir Kraljić, za Osnovnu školu Sv. Filip i Jakov
11. Lijljana Peričin, za Osnovnu školu Stjepana Radića,
Bibinje
12. Biserka Galešić, za Osnovnu školu Privlaka
13. Nikica Miletić, za Srednju školu Obrovac
14. Renata Vuksan, za Glazbenu školu Blagoja Berse
15. Ivka Ćorić, za Hotelijersko-turističku i ugostiteljsku
školu
16. Ivka Ćorić, za Ekonomsko-birotehničku i trgovačku
školu
17. Ljiljana Peričin, za Gimnazija Franje Petrića
18. Biserka Galešić, za Gimnaziju Vladimira Nazora
19. Ivka Ćorić, za Poljoprivrednu, prehrambenu i
veterinarsku školu Stanka Ožanića
20. Renata Vuksan, za Medicinska škola Ante
Kuzmanića Zadar
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

13. srpnja 2007. godine

37. sjednica
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 342-21/03-01/98
URBROJ: 2198/1-03-07-13
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Na temelju članka 75. stavak 2. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 158/03 i
141/06) i članka 31. Statuta Zadarske županije («Službeni
glasnik Zadarske županije» br. 3/02 i 5/06), Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije na 37. sjednici održanoj
23. svibnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave
za luke županijskog i lokalnog značaja
I.
U Odluci o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i
lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije»,
br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05 i 12/05), članak 2. stavak 2.
mijenja se i glasi:
«Sjedište uprave je u Zadru, Liburnska obala 6».
II.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Zadarske
županije.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 342-21/07-01/06
URBROJ: 2198/1-03-07-3
Zadar, 23. svibnja 2007.godine
Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03 i
141/06) i članka 31. Statuta Zadarske županije («Službeni
glasnik Zadarske županije», br. 03/02 i 5/06), Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije na 37. sjednici održanoj
23. svibnja 2007. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Županijske
lučke uprave Zadar o Izmjenama i dopunama Statuta
Županijske lučke uprave Zadar; KLASA: 342-21/0701/112, URBROJ: 2198-1-87-02-2, od 10. travnja 2007.
godine.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-01/07-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-15
Zadar, 23. svibnja 2007. godine

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-05/07-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-6
Zadar, 23. svibnja 2007. godine

Temeljem članka 57. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76./93., 29/97., 47/99.), članka 31. i 37.
Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske
županije" broj: 3/02., 5/06.), Županijsko poglavarstvo
Zadarske županije na 37. sjednici održanoj dana
23. svibnja 2007. godine, d o n o s i

Temeljem članka 36. i 58. Zakona o ustanovama
("Narodne novine broj: 76/93., 29/97. i 47/99.) , članka
54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj:
121/03., 48/05., 85/06.), članka 31. Statuta Zadarske
županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj:
3/02., 5/06.), te članka 25.točke 3. Statuta Opće bolnice
Zadar, Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 37.
sjednici
održanoj dana 23. svibnja 2007. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju
ustanove Ljekarne Zadar za 2006. godinu.

Zdravstvene

2. Višak prihoda upotrijebit će se za investicijsko
ulaganje u Ljekarničku jedinicu "Donat".

ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće
bolnice Zadar broj: 01-1241-4/07., od 18. svibnja 2007.
godine.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-11/06-01/04
URBROJ: 2198/1-03-07-4
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Temeljem članka 36. i 58. Zakona o ustanovama
("Narodne novine broj: 76/93., 29/97. i 47/99.) , članka
54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj:
121/03., 48/05., 85/06.), članka 31. Statuta Zadarske
županije ("Službeni glasnik Zadarske županije"
broj: 3/02., 5/06.), te članka 18. stavka 1. podstavka 2.
Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar, Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije na 37. sjednici održanoj
dana 23. svibnja 2007. godine, d o n o s i

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-03/07-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-10
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76/93., 29/97. i 47/99.), članka 31. Statuta
Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije"
broj: 03/02., 5/06.) i članka 23. Statuta Doma zdravlja
Zadarske županije, Županijsko poglavarstvo Zadarske
županije, na 37. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007.
godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
1.

ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Odluku
Upravnog vijeća
Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar na Odluku broj
66/07. od 27. travnja 2007. godine.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

2.

3.

Daje se suglasnost na Odluku broj 01-899/07. od 14.
svibnja 2007. godine o davanju u vlasništvo
poslovnog prostora bivše Službe medicine rada
Zadarskoj županiji, ukupne površine 269 m2, što će
biti regulirano ugovorom između Doma zdravlja i
Zadarske županije. Prostor se nalazi na lokaciji u
Zadru, Š. Kožičića Benje 2.
Navedeni prostor Zadarska županija dat će na
korištenje HZZO-u (Područni ured Zadar), o čemu će
se između Zadarske županije i HZZO-a sklopiti
ugovor.
Stavlja se izvan snage Zaključak Županijskog
poglavarstva Zadarske županije KLASA: 510-03/0701/01, URBROJ: 2198/1-03/07-4, od 14. veljače
2007. godine.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-03/07-01/04
URBROJ: 2198/1-03-07-6
Zadar, 23. svibnja 2007. godine

3.

4.
Temeljem članka 36. i 58. Zakona o ustanovama
("Narodne novine broj: 76/93., 29/97. i 47/99.) , članka
54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj:
121/03., 48/05., 85/06.), članka 23. Statuta Doma zdravlja
Zadarske županije, te članka 31. Statuta Zadarske
županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj:
3/02., 5/06.) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije
na 37. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Zadarske županije broj 01-896/07., od 14.
svibnja 2007. godine o davanju na privremeno korištenje
poslovnog prostora površine cca 20 m2 do 31. prosinca
2007. godine, koji se nalazi u sklopu objekta Doma
zdravlja Zadarske županije – Radna jedinica Obrovac, na
lokaciji u Žegaru, bez naknade mjesnom odboru Žegar.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

13. srpnja 2007. godine

Zadarska županija će s Domom zdravlja Zadarske
županije sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i
obvezama u svezi ustupanja i prijenosa navedenih
sredstava.
Dom zdravlja Zadarske županije obvezao se provesti
postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi ("Narodne novine" broj 117/01., 92/05.)
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 501-02/07-01/06
URBROJ: 2198/1-03-07-5
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76/93., 29/97. i 47/99.), članka 54. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj: 121/03.,
48/05. i 85/06.), i članka 31. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 3/02. i 5/06.),
i članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije,
Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 37.
sjednici održanoj dana
23. svibnja 2007. godine,
donosi
Z A K LJ U Č A K
1.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 501-02/07-01/08
URBROJ: 2198/1-03-07-5
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
2.
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76/93., 29/97. i 47/99.), članka 54. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj: 121/03.,
48/05. i 85/06.), i članka 31. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 3/02. i 5/06.),
i članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije,
Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 37.
sjednici održanoj dana
23. svibnja 2007. godine,
donosi
Z A K LJ U Č A K
1.

2.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Zadarske županije broj o1-888/07. od 14.
svibnja 2007. godine o financiranju, odnosno
sufinanciranju
adaptacije
otočnih
područnih
ambulanti Veli Iž u iznosu od 100.000,00 kuna,
Lukoran u iznosu od 200.000,00 i Rivanj u iznosu od
50.000,00 kuna.
Sredstva za adaptaciju otočnih područnih ambulanti
iz točke 1. navedene Odluke osigurava Ministarstvo
mora, turizma, prometa i razvitka

3.

4.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Zadarske županije broj o1-897/07. od 14.
svibnja 2007. godine o financiranju, odnosno
sufinanciranju izgradnje otočne ambulante Silba u
iznosu od 1. 850.000,00 kuna.
Sredstva za izgradnju otočne ambulante iz točke 1.
navedene Odluke osigurava Ministarstvo mora,
turizma, prometa i razvitka.
Zadarska županija će s Domom zdravlja Zadarske
županije sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i
obvezama u svezi ustupanja i prijenosa navedenih
sredstava.
Dom zdravlja Zadarske županije obvezao se provesti
postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi ("Narodne novine" broj 117/01., 92/05.)
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 501-02/07-01/10
URBROJ: 2198/1-03-07-3
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76/93., 29/97. i 47/99.), članka 54. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj: 121/03.,
48/05. i 85/06.), i članka 31. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 3/02. i 5/06.),
i članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije,
Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 37.
sjednici održanoj dana
23. svibnja 2007. godine,
donosi

13. srpnja 2007. godine

- izgradnju novog objekta Doma za starije i nemoćne
osobe u Salima (Dugi otok)
- rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg objekta stare
škole u svrhu prenamjene u Dom za starije i nemoćne
osobe u Preku (otok Ugljan)
2. Zadarska županija će s Domom za starije i nemoćne
osobe Zadar sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i
obvezama u svezi ustupanja i prijenosa sredstava
3. Dom za starije i nemoćne osobe Zadar obavljat će sve
poslove javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi
("Narodne novine" broj: 117/01 i 92/05.)
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

Z A K LJ U Č A K
1.

2.
3.

4.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Zadarske županije broj o1-898/07. od 14.
svibnja 2007. godine o financiranju, odnosno
sufinanciranju izgradnje otočne ambulante Neviđane
u iznosu od 1. 650.000,00 kuna.
Sredstva za izgradnju otočne ambulante iz točke 1.
navedene Odluke osigurava Ministarstvo mora,
turizma, prometa i razvitka.
Zadarska županija će s Domom zdravlja Zadarske
županije sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i
obvezama u svezi ustupanja i prijenosa navedenih
sredstava.
Dom zdravlja Zadarske županije obvezao se provesti
postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj
nabavi ("Narodne novine" broj 117/01., 92/05.)
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 612-05/06-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-40
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine» 117/01.,92/05.)
i članka 31. Statuta Zadarske
županije («Službeni glasnik Zadarske županije» broj
3/02., 5/06.) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije
na 37. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, d
onosi
ODLUKU
o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za
postupak nabave putem javnog nadmetanja za uslugu
«BANKOVNO ZADUŽENJE OD 7.000.000,00 KN»
Kazališta lutaka u Zadru
I.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 551-01/07-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-8
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76/93., 29/97. i 47/99.), članka 103. Zakona
o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj: 73/97., 27/01.,
59/01., 82/01., 103/03. i 44/06.), članka 31. Statuta
Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije"
broj: 03/02., 5/06.) i članka 14., 19. i 30. Statuta Doma za
starije i nemoćne osobe Zadar, Županijsko poglavarstvo
Zadarske županije na 37. sjednici održanoj dana 23.
svibnja 2007. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Zadar broj: 02-167/2007. od
16. svibnja 2007. godine za:

Marino Buljanović, dipl. inž., imenuje se za predstavnika
Zadarske županije u Stručno povjerenstvo za postupak
nabave javnim nadmetanjem za uslugu «BANKOVNO
ZADUŽENJE OD 7.000.000,00 KN».
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 342-01/05-01/76
URBROJ: 2198/1-03-07-21
Zadar, 23. svibnja 2007. godine
Na temelju članka 31. Statuta Zadarske županije
(«Službeni glasnik Zadarske županije», br. 3/02 i 5/06) i
članka 5. točka 5.4. Ugovora o koncesiji na pomorskom
dobru; KLASA: 342-01/05-01/76, URBROJ: 2198/1-0106-9, od 14. veljače 2006. godine, Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije na 37. sjednici održanoj
23. svibnja 2007. godine, d o n o s i
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 342-18/07-01/03
URBROJ: 2198/1-03-07-5
Zadar, 23. svibnja 2007.godine
Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o prijevozu u
linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
(«Narodne novine», broj 33/06) i članka 31. Statuta
Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije»,
br. 3/02 i 5/06), Županijsko poglavarstvo Zadarske
županije na 37. sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine
donosi

ZAKLJUČAK
ODLUKU
I.
Daje se suglasnost na visinu cijene ulaznice na pomorsko
dobro - uređenu posebnu plažu u sklopu TN «Zaton»,
K.O. Nin, Grad Nin, u iznosu od 15,00 kuna (petnaest
kuna) za razdoblje od 1. lipnja do 19. srpnja te od 20.
kolovoza do 30. rujna, odnosno 20,00 kuna (dvadeset
kuna) za razdoblje od 19. srpnja do 20. kolovoza.
II.
Ova suglasnost odnosi se na visinu cijene cjelodnevne
ulaznice za vrijeme turističke sezone u 2007. godini
(dvijetisućeisedmoj godini) koja sukladno Ugovoru o
koncesiji na pomorskom dobru; KLASA: 342-01/0501/76, URBROJ: 2198/1-01-06-9, od 14. veljače 2006.
godine, traje od 1. lipnja do 30. rujna.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 920-11/07-01/02
URBROJ: 2198/1-03-07-8
Zadar, 23. svibnja 2007.godine
Temeljem članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna
Zadarske županije za 2007. godinu (''Službeni glasnik
Zadarske županije'' broj 17/06) i članak 31. Statuta
Zadarske županije (''Službeni glasnik Zadarske županije''
br. 03/02, 05/06) , Županijsko poglavarstvo Zadarske
županije na 37. sjednici održanoj 23. svibnja 2007.
godine, donosi
O D L U K U
Iz Proračuna Zadarske županije za 2007. godinu isplaćuje
se interventna pomoć za ublažavanje posljedica olujnog
nevremena, i to kako slijedi:
1. Gradu Benkovcu iznos od
2. Općini Posedarje iznos od
3. Općini Poličnik iznos od

30.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn

Jedinice lokalne samouprave dužne su izvijestiti o
rasporedu sredstava interventne pomoći.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

I.
Utvrđuje se međužupanijska sezonska linija u obalnom
pomorskom prometu «Rijeka–Silba-Premuda-Olib».
II.
Minimalna učestalost linije iz točke I. ove Odluke je
jednom tjedno.
III.
Prijevoz na liniji iz točke I. ove Odluke obavljat će se
brzim putničkim brodom, definiranim u članku 5.
Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04),
kapaciteta najmanje 100 putnika.
IV.
Linija iz točke I. ove Odluke utvrđuje se kao komercijalna
linija bez pokrića troškova koji premašuje očekivani
ostvareni prihod.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u «Službenom glasniku Zadarske županije».
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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38. sjednica
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 612-05/06-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-43
Zadar, 20. lipnja 2007. godine
Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine» 117/01., 92/05.), i članka 31. Statuta Zadarske
županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 3/02.,
5/06) Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 38.
sjednici održanoj dana 20. lipnja 2007. godine, d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju predstavnika u Stručno povjerenstvo za
pripremu i provedbu postupka nabave putem javnog
nadmetanja za izvršenje radova na uređenju
dvorane nove zgrade Kazališta lutaka Zadar
I.
Ivan Šimunić, prof.,
Bibijana Baričević, dipl. oec.
imenuju se za predstavnike Zadarske županije u
Stručnom povjerenstvu za pripremu i provedbu postupka
nabave - javnim nadmetanjem za izvršenje radova na
uređenju dvorane nove zgrade Kazališta lutaka Zadar.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA:110-01/06-01/03
URBROJ:2198/1-03-07-8
Zadar, 20. lipnja 2007. godine
Na temelju članka 194. i 203.stavka 1. Zakona o radu
("Narodne novine" broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01,
114/03, 142/03, 30/04), članka 31. Statuta Zadarske
županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj
3/02., 5/06) i Odluke Županijske skupštine Zadarske
županije o ovlaštenju Županijskom poglavarstvu za
potpisivanje kolektivnog ugovora ("Službeni glasnik
Zadarske županije" broj 6/04), Županijsko poglavarstvo
Zadarske županije na 38. sjednici održanoj dana 20. lipnja
2007. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u
ustanovama kulture kojima je osnivač Zadarska
županija
I.
Prihvaća se Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama
kulture kojima je osnivač Zadarska županija.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

Temeljem članka 185. Zakona o radu (NN 38/95, 54/95,
65/95, 17/01 i 82/01) Zadarska županija, kao osnivač i
vlasnik Narodnoga muzeja Zadar i Kazališta lutaka Zadar,
koju zastupa župan Ivo Grbić, i Hrvatski sindikat
djelatnika u kulturi, sa sjedištem u Zagrebu, kojeg zastupa
glavna tajnica Ljubica Pilić, dipl. oec., u ime članova
Sindikata, sklopili su dana 20. lipnja 2007. godine
KOLEKTIVNI UGOVOR
za zaposlenike u ustanovama kulture
Zadarske županije
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu:
Ugovor) utvrđuju se međusobna prava i obveze potpisnika
ovog Ugovora, te prava iz rada i temeljem rada
zaposlenika u ustanovama kulture Zadarske županije.
(2) Ovaj Ugovor primjenjuje se za sve zaposlenike u
Narodnome muzeju Zadar i Kazalištu lutaka Zadar.
Članak 2.
(1) Poslodavac u smislu ovog Ugovora su ustanove iz
prethodnog članka kojima je osnivač i vlasnik solidarno
odgovoran za realizaciju prava iz ovog Ugovora.
(2) Pod pojmom Sindikat u smislu ovog Ugovora
podrazumijeva se Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi,
Zagreb, Kneza Mislava 18 ili po njegovoj odluci
ovlaštena sindikalna podružnica u Zadru.
(3) Pod pojmom zaposlenika podrazumijevaju se
zaposlenici koji su temeljem ugovora o radu zasnovali
radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme s punim
ili nepunim ili skraćenim radnim vremenom i zaposlenici
koji su radni odnos zasnovali u svojstvu pripravnika.
Članak 3.
Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se uvijek osim ako je
propisom, nekim drugim Kolektivnim ugovorom koji se
odnose na zaposlenike iz članka 1. ovog Ugovora
/Kolektivni ugovor na općoj razini ustanove i sl./,
pravilnicima poslodavca ili ugovorom o radu, za
zaposlenike nešto povoljnije riješeno.
Članak 4.
(1) Potpisnici su se suglasili da će se zalagati i rukovoditi
slijedećim načelima:
- međusobne suradnje u području radnih odnosa,
socijalnog osiguranja i zapošljavanja;
- promicanja socijalnog partnerstva i kolektivnog
pregovaranja;
- mirnog rješavanja sporova.
(2) Ako zbog promjena okolnosti, koje nisu postojale niti
bile poznate u trenutku zaključivanja Ugovora, jedna od
strane ne bi mogla neke od odredbi Ugovora izvršavati, ili
bi joj to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da neće
jednostrano prekršiti Ugovor, nego će drugoj strani
predložiti izmjenu Ugovora.
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Članak 5.
Ugovorne strane obvezuju se osigurati pravilnu primjenu i
poštivanje odredbi ovog Ugovora i suzdržavati se akcija
koje bi štetile njegovoj provedbi.
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Članak 6.
(1) Zaposlenici se primaju na rad u ustanovama kulture na
temelju natječaja, odnosno oglasa, sukladno Zakonu.
(2) Za obavljanje poslova koji ne trpe odgađanje
zaposlenik se može primiti na rad bez objavljivanja
natječaja, odnosno oglasa, ali najduže za razdoblje od 90
dana.
Članak 7.
(1) Radni se odnos zasniva ugovorom o radu koji se, u
pravilu sklapa na neodređeno vrijeme.
(2) Ugovor o radu može se iznimno, sklopiti na određeno
vrijeme, kada za to postoji stvaran i važan razlog, a
osobito ako se radi o:
- sezonskom poslu,
- zamjeni privremeno nenazočnog zaposlenika,
- privremenom povećanju opsega poslova,
- privremenim poslovima za koje postoji iznimna potreba,
- ostvarivanju određenog programa ograničenog trajanja,
- poslovima koji ne trpe odgodu, za koje se sklapa ugovor
o radu na neodređeno vrijeme do zasnivanja radnog
odnosa na temelju natječaja, odnosno oglasa, ali ne duže
od 90 dana,
- poslovima za koje se ne raspisuje natječaj, odnosno na
oglas se ne javi osoba koja ispunjava propisane uvjete. S
osobom koja te uvjete ne ispunjava sklapa se ugovor o
radu na određeno vrijeme do zapošljavanja osobe koja
ispunjava propisane uvjete,
- drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
(3) Ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa se i sa
zaposlenicima Kazališta lutaka Zadar sukladno Zakonu i
ostalim pozitivnopravnim propisima kojima se regulira
zasnivanje radnog odnosa zaposlenika u kazalištima.
Članak 8.
Poslodavac može sklopiti jedan ili više uzastopnih
ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se
radni odnos na istim poslovima zasniva na neprekinuto
razdoblje duže od tri godine u slijedećim slučajevima:
- radi zamjene jednog ili više privremeno nenazočnih
zaposlenika – do njihova povratka na rad;
- radi obavljanja poslova za koje zaposlenik nema
propisane uvjete – dok se na natječaj, odnosno oglas što
se ponavlja svake godine, ne javi osoba koja ispunjava
tražene uvjete;
- radi obavljanja poslova na provedbi programa
ograničenog trajanja.
Članak 9.
(1) Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa
utvrđenih zakonom, općim aktom, Pravilnikom ili
Odlukom o unutarnjem ustroju propisuju se posebni uvjeti
za zasnivanje radnog odnosa.
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(2) Po zasnivanju radnog odnosa može se vršiti provjera
stručnih i radnih sposobnosti zaposleniku kroz institut
probnog rada koji može trajati najviše:
- do mjesec dana za poslove za koje se traži do III. stupnja
stručne spreme,
- do dva mjeseca za poslove za koje se traži IV. stupanj
stručne spreme,
- do četiri mjeseca za poslove za koje se traži V. i VI.
stupanj stručne spreme,
- do šest mjeseci za poslove za koje se traži VII. stupanj
stručne spreme ili više.
(3) Probni se rad iznimno može produžiti zbog
objektivnih razloga (bolest, mobilizacija i sl.) za onoliko
vremena koliko je zaposlenik bio odsutan, ako je bio
odsutan najmanje deset dana.
Članak 10.
(1) Otkaz zbog ne udovoljavanja na probnom radu mora
biti u pisanom obliku obrazložen.
(2) Ako poslodavac zaposleniku otkaz iz stavka 1. ovoga
članka ne dostavi najkasnije posljednjega dana probnog
rada, smatrat će se da je zaposlenik zadovoljio na
probnom radu.
(3) Nadležno tijelo ustanove u kulturi imenovat će
članove komisije za praćenje rada zaposlenika i provjere
njegovih stručnih i radnih sposobnosti za vrijeme probnog
rada.
(4) Komisija za praćenje rada zaposlenika u probnom radu
broji 3 člana, od kojih jednog člana predlaže Sindikat.
(5) Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stupanj
stručne spreme iste ili odgovarajuće struke, te minimalno
ono radno iskustvo koje je predviđeno za pripravnički staž
zaposlenika čije se radne i stručne sposobnosti
provjeravaju.
Članak 11.
(1) Primanje na rad pripravnika bez zasnivanja radnog
odnosa (volonterski rad) moguće je isključivo temeljem
prethodne suglasnosti Sindikata, i može trajati najduže
koliko traje pripravnički staž.
Članak 12.
(1) Ugovor o radu može se zaključiti s pripravnikom koji
se osposobljava za samostalni rad za koji se školovao.
(2) Pripravnici se mogu zapošljavati na poslovima za koje
se traži stručna sprema od IV. do VII. stupnja stručne
spreme.
Članak 13.
(1) Ako posebnim propisima nije drukčije utvrđeno,
pripravnički staž može trajati najviše:
- do 6 mjeseci za poslove za koje se traži IV. stupanj
stručne spreme,
- do 12 mjeseci za poslove za koje se traži V. i VI. stupanj
stručne spreme,
- do 18 mjeseci za poslove za koje se traži VII. stupanj
stručne spreme.
(2) Za vrijeme pripravničkog staža pripravniku pripada
osnovna plaža u visini od 85% od najniže osnovne plaće
za radno mjesto njegove stručne spreme.
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PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG
ODNOSA
Članak 14.
(1) Pripravnik mora imati mentora i dobiti plan i program
obučavanja.
(2) Program obučavanja pripravnika donosi mentor.
Članak 15.
(1) Pripravnik polaže stručni ispit ako je to propisano
Zakonom i drugim propisom i to najkasnije do isteka
pripravničkog staža.
(2) Pripravnik mora dobiti ispitni program i ispitnu
literaturu.
(3) Prije polaganja stručnog ispita prvi put pripravnik ima
pravo na plaćeni dopust u trajanju od sedam radnih dana.
Članak 16.
Ako pripravnik ne položi pripravnički ispit u prvom
pokušaju ima pravo polagati još jednom u roku koji ne
može biti kraći od 15 dana. Ako ni tada ne položi
pripravnički ispit prestaje mu radni odnos istekom
posljednjeg dana roka za polaganje ispita.
Članak 17.
Na pripravnike u ustanovama kulture primjenjuju se
propisi pojedinih djelatnosti u kulturi (Zakon o muzejima,
Zakon o knjižnicama, Zakon o kazalištu i sl.).
Članak 18.
(1) Postupak za utvrđivanje potrebnih znanja i
sposobnosti odnosno ostvarivanje predviđenih rezultata
rada provodi se u skladu sa Zakonom, time da vrijeme
provjere ne može trajati kraće od tri mjeseca od dana
pokretanja postupka.
(2) Postupak iz stavka 1. pokreće poslodavac te imenuje
komisiju od tri člana, od kojih je jedan obvezno
predstavnik Sindikata.
(3) Članovi komisije iz prethodno stavka moraju imati
najmanje isti stupanj stručne spreme određene vrste
zanimanja i radnog iskustva kao zaposlenik čije znanje i
sposobnost odnosno radni rezultat se provjeravaju.
(4) Provjera znanja i sposobnosti odnosno ostvarivanje
rezultata započinje danom pokretanja postupka time da ne
može biti pokrenuta prije proteka roka od šest mjeseci za
zaposlenike koji su duže odsustvovali s rada zbog službe
u oružanim snagama, porodiljskog dopusta, dužeg
bolovanja i sl.
(5) Nakon izvršene provjere komisija sačinjava pismeno
izvješće koje se uručuje zaposleniku, poslodavcu i
Sindikatu.
(6) Na temelju izvješća iz prethodnog stavka nadležno
tijelo donosi odluku o mogućnosti rasporeda zaposlenika
na radno mjesto koje odgovara njegovim stručnim
znanjima i sposobnostima, a ako takva mogućnost ne
postoji, zaposleniku može prestati radni odnos na način i
pod uvjetima predviđenim Zakonom.

RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENIKA
Članak 19.
Zaposlenik može biti raspoređen na druge poslove koji
nisu u skladu s njegovom stručnom spremom, odnosno
može mu prestati radni odnos zbog toga što nema
potrebno znanje i sposobnosti i ne ostvaruje predviđene
rezultate rada na svom radnom mjestu, samo kada se to
utvrdi u odgovarajućem postupku uz prethodno
pribavljeno mišljenje Sindikata.
Članak 20.
(1) Zaposlenik koji je proglašen viškom u ustanovi kulture
Zadarske županije i zbog toga mu se otkaže ugovor o
radu, ima pravo na otpremninu u visini 65% prosječno
isplaćene neto plaće isplaćene po zaposleniku u
gospodarstvu RH u posljednja 3 mjeseca za svaku
navršenu godinu rada.
(2) Otpremnina iz stavka 1. ovog članka isplatit će se
djelatniku posljednjeg dana rada.
(3) Zaposleniku koji je proglašen viškom, a nedostaje mu
3 godina života ili 3 godina radnog staža do ostvarenja
uvjeta za mirovinu, ne može se otkazati ugovor o radu bez
priznavanja prava na naknadu plaće, pripadajuće
doprinose za sve vrijeme do stvaranja uvjeta za mirovinu,
uz ostala Zakonom i ovim kolektivnim ugovorom
utvrđena prava.
Članak 21.
Zaposleniku za čijim je radom prestala potreba u ustanovi,
radni odnos ne može prestati dok ne proteknu slijedeći
rokovi od dana donošenja Programa rješavanja viška
zaposlenika:
- za zaposlenike od 10 godina staža
4 mjeseca,
- za zaposlenike sa preko 10 a do 20 godina staža
5 mjeseci,
- za zaposlenike sa preko 20 godina staža
6 mjeseci.
RADNO VRIJEME
Članak 22.
(1) Puno radno vrijeme zaposlenika u ustanovama kulture
Zadarske županije uključujući i dnevni odmor iznosi 40
sati tjedno.
(2) Tjedno radno vrijeme ustanove kulture mogu
rasporediti u pet odnosno šest radnih dana, zavisno od
potreba ostvarivanja svojih programa.
(3) Pravilnikom o radu ustanova sama utvrđuje raspored
dnevne i tjedne radne satnice, kao i preraspodjelu radnog
vremena u okviru rada u tijeku jedne godine.
Članak 23.
Raspored radnog vremena zaposlenika koji rade skraćeno
radno vrijeme zbog umanjenja radne sposobnosti, njege
djeteta do 3 godine ili njege hendikepiranog djeteta
određuje se sporazumom između nadležnog tijela
ustanove i zaposlenika koji radi skraćeno radno vrijeme.
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ODMORI I DOPUSTI
Članak 24.
(1) Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 24
sata neprekidno
(2) Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
(3) Ako je prijeko potrebno da zaposlenik radi na dan
tjednog odmora, korištenje tjednog odmora osigurava mu
se tijekom slijedećeg tjedna.
(4) Ako se tjedni odmor radi potreba posla ne može
koristiti na način iz stavka 3. ovog članka, može se
koristiti naknadno, prema poslodavčevoj odluci.
(5) Zaposleniku se, u svakom slučaju, treba osigurati
korištenje tjednog odmora nakon 14 dana neprekidnog
rada.
GODIŠNJI ODMOR
Članak 25.
(1) Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na
18 radnih dana, koliko iznosi Zakonom o radu određeno
najkraće trajanje godišnjega odmora, dodaju dani
godišnjeg odmora prema utvrđenim kriterijima kako
slijedi:
a) Prema dužini radnoga staža
od 5 do 10 godina
2 dana
od 10 do 15 godina
3 dana
od 15 do 20 godina
4 dana
od 20 do 25 godina
5 dana
od 25 do 30 godina
6 dana
od 30 do 35 godina
7 dana
više od 35 godina
8 dana
b) s obzirom na složenost poslova
poslovi VSS
poslovi VŠS
poslovi SSS
poslovi NSS

4 dana
3 dana
2 dana
1 dan

c) prema doprinosu radu:
ako ostvari vrlo uspješne rezultate
ako ostvari uspješne rezultate

2 dana
1 dan

d) prema posebnim socijalnim uvjetima:
- roditelju, posvojitelju i staratelju
s jednim malodobnim djetetom
- roditelju, posvojitelju ili staratelju
za svako daljnje dijete
- samohranom roditelju djeteta
do 15 godina
- roditelju, posvojitelju ili staratelju
hendikepiranog djeteta, bez obzira
na ostali djecu
- invalidu

2 dana
po jedan dan
2 dana
3 dana
3 dana

(2) Broj dana utvrđen prema kriterijima iz prethodnoga
stavka pribraja se na zakonom utvrđeni minimum trajanja
godišnjega odmora od 18 radnih dana
(3) Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi
više od 30 radnih dana.

Članak 26.
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju
se dani tjednog odmora (subota, nedjelja) te blagdani i
neradni dani određeni zakonom.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je
utvrdo ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje
godišnjeg odmora.
Članak 27.
(1) Zaposlenik može koristiti godišnji odmor u dva dijela.
(2) Zaposlenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg
odmora za svaki navršeni mjesec dana rada:
ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos
nije ostvario pravo na godišnji odmor, jer nije proteklo 6
mjeseci neprekidnog rada i
ako mu radni odnos prestaje prije nego navrši šest mjeseci
neprekidnog rada
(3) Zaposlenik ima pravo koristiti godišnji dva puta po
jedan dan godišnjeg odmora po želji, uz obvezu da o tome
izvijesti poslodavca ili osobu koju on ovlasti najmanje dva
dana ranije.
(4) Zaposlenici koji zbog mobilizacije u hrvatsku vojsku
ili zbog radne obveze nisu koristili godišnji odmor, imaju
pravo koristiti neiskorišteni godišnji odmor za prethodnu
godinu nakon demobilizacije ili prestanka radne obveze,
tako da vrijeme korištenja neiskorištenog godišnjeg
odmora određuje intendant.
Članak 28.
Pri određivanju vremena korištenja godišnjeg odmora, a u
skladu s potrebama organizacije rada, poslodavac je dužan
voditi računa o potrebama i željama zaposlenika, te u tom
smislu prikupiti njihove prijedloge i savjetovati se sa
Sindikatom.
Članak 29.
(1) Na temelju plana rasporeda godišnjeg odmora
poslodavac dostavlja zaposleniku odluku o korištenju
godišnjeg odmora najkasnije 30 dana prije početka
korištenja godišnjeg odmora.
(2) Zaposleniku se može odgoditi, odnosno prekinuti
korištenje godišnjeg odmora samo radi izvršavanja
osobito važnih, neodgodivih službenih poslova, a na
temelju odluke poslodavca.
(3) Zaposleniku kojem je odgođeno ili prekinuto
korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno
korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg
odmora.
(4) Zaposlenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova
prouzročenu odgodom, odnosno prekidom korištenja
godišnjeg odmora.
(5) Troškovima iz stavka 4. ovoga članka smatraju se
putni i drugi troškovi.
(6) Putnim troškovima smatraju se stvarni troškovi
prijevoza koji je zaposlenik koristio u polasku i povratku
iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je koristio godišnji
odmor u trenutku prekida i dnevnice u povratku do mjesta
zaposlenja, u visini određenoj ovim ugovorom.
(7) Drugim se troškovima smatraju oni izdaci koje je
zaposlenik imao zbog odgode, odnosno prekida godišnjeg
odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Stranica 11 – Broj 9

"Službeni glasnik Zadarske županije"

Članak 30.
Iznimno od odredbe članka 43. Zakona o radu, zaposlenik
koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni
godišnji odmora za tu godinu.

PLAĆENI DOPUSTI
Članak 31.
(1) Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust tijekom
kalendarske godine do ukupno najviše 10 radnih dana u
sljedećim slučajevima:
- zaključivanje braka
5 radnih dana
- rođenje djeteta
5 radnih dana
- smrti supružnika, djeteta, roditelja i unuka 5 radnih dana
- smrti brata ili sestre, djeda ili bake,
te roditelja supružnika
2 radna dana
- za elementarne nepogode
5 radnih
dana
- selidbe na udaljenosti većoj od 50 km
3 radna dana
- selidbe u istom mjestu
1 radni dan
- teške bolesti člana uže obitelji (roditelja i djece)
3 radna dana
- za dobrovoljne davaoce krvi za svako davanje
2 radna dana
- za nastupanje na kulturnim i sportskim priredbama
1 radni dan
- za sudjelovanje na sindikalnim susretima,
seminarima i obrazovanju za sindikalne aktiviste i dr.
2 radna dana.
(2) Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki
smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka, neovisno
o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio prema
drugim osnovama.
Članak 32.
(1) Zaposlenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u
vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na
plaćeni dopust.
(2) Ako okolnosti iz članka 31. ovoga Ugovora nastupi u
vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme
odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad
(bolovanje), zaposlenik ne može ostvariti pravo na plaćeni
dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio
na bolovanju.
Članak 33.
U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s
radnim odnosom, razdoblje plaćenog dopusta smatra se
vremenom provedenim na radu.
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- 10 dana za polaganje ispita na višoj školi ili fakultetu,
- 5 dana za prisustvovanje stručnim seminarima i
savjetovanjima,
- 2 dana za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja,
posebnih znanja i vještina (informatičko školovanje,
učenje stranih jezika i sl.).
(2) Školovanje i stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga
članka treba biti u vezi s poslovima koje zaposlenik
obavlja ili njegovom profesijom ili djelatnošću
poslodavca.
Članak 35.
(1) Zaposleniku se može odobriti neplaćeni dopust od 30
dana tijekom jedne kalendarske godine u slijedećim
slučajevima:
- njega člana uže obitelji,
- izgradnja ili popravak kuće ili stana,
- liječenje na vlastiti trošak,
- obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje ili
specijalizacija na vlastiti trošak te u drugim opravdanim
slučajevima.
(2) Kada to okolnosti zahtijevaju neplaćeni dopust u
slučajevima iz stavka 1. ovog članka može se odobriti
zaposleniku u trajanju preko 30 dana.
Članak 36.
(1) U odluci o odobravanju neplaćenog dopusta
zaposleniku se obvezno navode pravne posljedice
neplaćenog dopusta (prekid staža osiguranja i
zdravstvenog osiguranja za zaposlenika i članove obitelji
osigurane po njemu odnosno druge posljedice u skladu s
važećim propisima).
(2) Za vrijeme neplaćenog dopusta prava i obveze iz
radnog odnosa miruju.
PLAĆA
Članak 37.
(1) Plaća zaposlenika čini osnovna plaća i dodaci na
plaću.
(2) Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti
poslova radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen i
osnovice za izračun plaće, uvećane za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža.
(3) Dodaci na plaću su:
- dodatak za znanstveni stupanj,
- za vjernost ukupnog broja godina radnog staža
provedenog na poslovima u ustanovi kulture,
- stimulativna plaća.
Članak 38.
Osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće za zaposlene
u ustanovama kulture a utvrđuje se u istom iznosu u
kojem je Županijsko poglavarstvo donese za obračun
plaća zaposlenih u upravnim tijelima Zadarske županije.

NEPLAĆENI DOPUST
Članak 34.
(1) Zaposlenik ima pravo na neplaćeni dopust tijekom
kalendarske godine za potrebe vlastitog školovanja i
stručnog usavršavanja i to:

Članak 39.
(1) Za zaposlenike ustanova u kulturi iz članka 2. ovog
ugovora utvrđuju se slijedeći najniži koeficijenti:
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1. NARODNI MUZEJ ZADAR
RADNA MJESTA

OSNOVNI KOEFICIJENTI

VSS
1. VIŠI KUSTOS – VODITELJ ODJELA
2. KUSTOS
- VODITELJ ODJELA
3. KUSTOS
4. VODITELJ RAČUNOVODSTVA
5. TAJNIK PRAVNIK

1,55
1,38
1,25
1,20
1,20

VŠS
1. VIŠI PREPARATOR

1,05

Članak 40.
(1) Plaća se isplaćuje jedanput mjesečno za protekli
mjesec.
(2) Od jedne do druge plaće ne smije proći više od 30
dana.
Članak 41.
Poslodavac je dužan na zahtjev zaposlenika izvršiti uplatu
obustava iz plaće (kredit, sindikalne članarine, osiguranje,
uzdržavanje i sl.).
UVEĆANJE PLAĆE

SSS
1. KUĆNI MAJSTOR – STOLAR - VATROGASAC

0,90

NSS
1. ČISTAČICA - ČUVARICA - BILJETERKA

0,65

2. KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR
RADNA MJESTA
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OSNOVNI KOEFICIJENTI

POMOĆNIK RAVNATELJA

1,60

VSS
1. GLUMAC PRVAK
2. GLUMAC NASLOVNIH I SREDNJIHULOGE
1.10. GLUMAC POČETNIK
1.11. SCENOGRAF I KREATOR LUTAKA
1.12. KREATOR SVJETLA
1.13. VODITELJ MARKETINGA
1.14. INSPICIJENT
1.15. TEHNOLOG – KREATOR LUTAKA
1.16. ŠEF RAČUNOVODSTVA
1.17. TAJNIK

1,40
1,25
1,20
1,25
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

SSS
1. STOLAR
2. POZORNIČKI RADNIK - REKVIZITER
3. MAJSTOR POZORNICE
4. MAJSTOR TONA
5. MAJSTOR SVJETLA
6. TEHNIČAR RASVJETE
7. RAČUNOVODSTVENI REFERENT
8. KROJAČ – BILJETER

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,85

NSS
4.1. SPREMAČICA

0,65

(3) Radniku koji ima jedan stupanj stručne spreme manji
od predviđenog za radno mjesto na koje je zaposlen,
umanjit će se koeficijent za 10%.
(4) Radniku koji ima dva stupnja stručne spreme manje od
predviđenog za radno mjesto na kojem je zaposlen,
umanjit će se koeficijent za 15%.
(5) Kazališni umjetnici izuzimanju se od navedenih
umanjenja koeficijenata.

Članak 42.
(1) Osnovna plaća zaposlenika svih ustanova uvećava se:
- za rad noću
40%
- za prekovremeni rad
50%
- za rad subotom
25%
- za rad nedjeljom
35%
- za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sat 10%
- za rad u smjenama
5%
- za rad u drugoj smjeni ukoliko zaposlenik radi
naizmjenično, ili najmanje dva radna dana u
tjednu, u prvoj i drugoj smjeni
10%
(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se ne
isključuju.
(3) Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi
prekovremenog rada zaposlenik može koristiti slobodne
dane prema ostvarenim satima prekovremenog rada u
omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30
minuta redovnog rada) te mu se u tom slučaju izdaje
rješenje u kojem se navodi broj slobodnih dana i vrijeme
korištenja, kao i vrijeme kad je taj prekovremeni rad
ostvaren.
(4) Noćnim se radom ne smatra radno vrijeme od 22,00
do 23,00 ako je potrebno za završetak generalnih pokusa i
izvršavanje programa u okviru redovne djelatnosti
poslodavca.
(5) Za rad u dane blagdana i neradne dane utvrđene
zakonom, te rad na Uskrs zaposlenik ima pravo na plaću
uvećanu za 150%.
Članak 43.
Zaposleniku se uvećava koeficijent složenosti poslova
radnog mjesta za radni staž ostvaren u ustanovama kulture
Zadarske županije odnosno njezinog prethodnika i to za:
- 20 do 29 godina
4%
- od 30 do 34 godine
8%
- od 35 i više godina
10%
Članak 44.
Osnovna plaća zaposlenika uvećati će se za 8 posto ako
zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti,
odnosno za 15 posto ako zaposlenik ima znanstveni
stupanj doktora znanosti, pod uvjetom da je znanstveni
stupanj u funkciji poslova radnoga mjesta na kojem je
zaposlenik zaposlen.
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Članak 45.
(1) Plaća i ostala materijalna prava zaposlenika iskazuju
se u bruto iznosu.
(2) Poreze i doprinose obračunava i uplaćuje poslodavac.
(3) Poslodavac je dužan omogućiti zaposleniku i
sindikalnom povjereniku uvid u dokumentaciju o
obračunu plaća i uplati doprinosa za mirovinsko,
invalidsko i zdravstveno osiguranje.
Članak 46.
Kada zaposlenik radi poslove odgovornijeg radnog mjesta
u zamjeni, pripada mu plaća tog radnog mjesta.
Članak 47.
(1) Za ostvarene natprosječne rezultate rada zaposleniku
će se isplatiti nagrada.
(2) Mjerila za vrednovanje rezultata rada, te mjerila o
visini nagrade utvrdit će ravnatelj ustanove.
(3) Za natprosječne rezultate rada može biti nagrađeno
najviše 10% zaposlenika.
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Članak 52.
(1) Sindikalnom povjereniku, kada ne radi poslove radnog
mjesta zbog sindikalnih aktivnosti utvrđenih Zakonom i
Kolektivnim ugovorom, poslodavac je dužan isplatiti
naknadu plaće najmanje kao da je radio na poslovima
radnog mjesta uz normalan učinak.
(2) Kada sindikalni povjerenik dio svog radnog vremena
na radnom mjestu posvećuje sindikalnim zadaćama, a dio
svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove
obveze iz radnog odnosa uređuju pisanim sporazumom
zaključenim između Sindikata i Poslodavca.
Članak 53.
(1) Ako sindikalni povjerenik obnaša poslove
zaposleničkog vijeća pripada mu naknada plaće kako
slijedi:
- kod poslodavca sa najviše 75 zaposlenika za šest radnih
sati tjedno,
- kod poslodavca sa 76 – 250 zaposlenika tri puta po šest
radnih sati tjedno.
ZDRAVLJE I ZAŠTITA NA RADU

NAKNADA PLAĆE
Članak 48.
(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme
kada ne radi zbog:
- godišnjeg odmora,
- plaćenog dopusta,
- državnog blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,
- sudjelovanja na seminarima i sličnih obveza.
(2) Naknada plaće je u visini plaće koju bi zaposlenik
ostvario u tekućem mjesecu.
Članak 49.
Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće za radno vrijeme
uz normalan učinak, za vrijeme kada ne radi zbog:
- obrazovanja za potrebe sindikalne aktivnosti,
- zastoja u poslu do koga je došlo bez krivnje zaposlenika
kao na primjer u slučaju nestanka pogonske energije i sl.
Članak 50.
(1) U slučaju odsutnosti zaposlenika s posla zbog
bolovanja do 42 dana zaposleniku pripada naknada plaće
najmanje u visini 85% od njegove plaće ostvarene u
mjesecu neposredno prije nego je počeo s bolovanjem.
(2) Naknada u 100% iznosu plaće pripada radniku za
slučaj bolovanja zbog profesionalne bolesti ili povrede na
radu.
Članak 51.
(1) Zaposleniku koji za rad koristi privatno glazbalo
pripada pravo na naknadu prema kriterijima utvrđenim
posebnim pravilnikom poslodavca.
(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka poslodavac će
sačiniti uz odgovarajuću primjenu kriterija iz Pravilnika o
naknadama za uporabu privatnih glazbenih instrumenata i
potrošnom materijalu za orkestralne instrumente u
profesionalnim orkestrima i komornim ansamblima
Hrvatske, što ga je donijela Hrvatska udruga orkestralnih i
komornih umjetnika.

Članak 54.
(1) Poslodavac je dužan osigurati uvjete zdravlja i
sigurnosti zaposlenika na radu.
(2) Poslodavac će poduzeti mjere nužne za sigurnost i
zdravlje zaposlenika uključujući mjere za sprečavanje
rizika na radu, pružanje informacija i osposobljavanje
zaposlenika za rad na siguran način, brigu za potrebu
organiziranja sredstava za rad.
(3) Poslodavac je dužan pri uvođenju novih tehnologija
informirati zaposlenike i njihove sindikalne povjerenike o
tehnološkim karakteristikama i mogućim utjecajima tih
tehnologija na zdravlje i sigurnost zaposlenika.
(4) Poslodavac je također dužan osigurati dodatne uvjete
za rad invalida u skladu s posebnim propisima.
Članak 55.
U provođenju mjera zaštite na radu sindikalni povjerenik
ima pravo i obveze:
biti izvješten o svim promjenama od utjecaja na
sigurnost i zdravlje zaposlenika,
- primati primjedbe zaposlenika na primjenu propisa i
provođenje mjera zaštite na radu,
- biti nazočan inspekcijskim pregledima i informirati
inspektora o svim zapažanjima zaposlenika čiji je
povjerenik,
- pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi
život i zdravlje zaposlenika, a poslodavac to propušta ili
odbija učiniti,
- obrazovati se za obavljanje ovih poslova, stalno
proširivati i unapređivati znanje, pratiti i prikupljati
informacije relevantne za njihov rad,
- staviti prigovor na inspekcijski nalaz i mišljenje,
- svojom aktivnošću poticati ostale zaposlenike na rad na
siguran način.
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Članak 56.
(1) Dužnost je svakog zaposlenika brinuti se o vlastitoj
sigurnosti i zdravlju, kao i sigurnosti i zdravlju drugih
zaposlenika i osoba na koje utječu njihovi postupci
tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama koje
mu je osigurala ustanova.
(2) Zaposlenik, koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i
neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno
područje, ne smije biti stavljen u lošiji položaj zbog svog
postupka; takav zaposlenik uživa zaštitu od bilo kakvih
neposrednih posljedica, osim ako je po posebnim
propisima ili pravilima struke dužan izložiti se opasnosti
radi spašavanja života i zdravlja ljudi ili imovine.
(3) Prava iz prethodnog stavka ne primjenjuju se u slučaju
rata ili neposredne ratne opasnosti kao u slučaju
elementarnih nepogoda i katastrofa.

Članak 61.
Ustanova odnosno poslodavac dužni su zaposleniku koji
radi skraćeno radno vrijeme, zbog smanjene radne
sposobnosti nastale povredom na radu bez krivnje
zaposlenika ili profesionalnog oboljenja isplatiti plaću za
skraćeno radno vrijeme i naknadu u visini razlike između
naknade koju ostvaruje po propisima invalidskomirovinskog osiguranja i plaće radnog mjesta na koje je
raspoređen.

Članak 57.
Ukoliko za to postoje financijska sredstva poslodavac je
dužan omogućiti zaposlenicima sistematski pregled svake
3 godine.

OSTALA MATERIJALNA PRAVA

ZAŠTITA ZAPOSLENIKA SA SMANJENOM
RADNOM SPOSOBNOŠĆU
Članak 58.
Kada se tijekom radnog vijeka zaposleniku smanjuje
njegova radna sposobnost zbog godina starosti, povreda
na radu, invaliditeta, profesionalnih i ostalih bolesti te
drugih razloga koji se utvrđuju posebnim Kolektivnim
ugovorom ili općim aktom, ustanova odnosno poslodavac
može osigurati povoljnije uvjete rada za tog zaposlenika
kao primjerice lakši posao, povoljnija norma, rad na
jednostavnijim poslovima i sl., bez smanjenja plaće koju
je zaposlenik imao u vrijeme nastupanja određenih
okolnosti.
Članak 59.
Naknada plaće koja zaposleniku invalidu pripada od dana
nastanka invalidnosti ili zaposleniku od dana utvrđene
opasnosti od nastanka invalidnosti odnosno od dana
završetka prekvalifikacije ili dokvalifikacije do
raspoređivanja na odgovarajuće radno mjesto ne može se
isplatiti u iznosu nižem od plaće koju je zaposlenik imao u
vrijeme nastupanja određenih okolnosti.
Članak 60.
Kada se tijekom radnog vijeka zaposleniku smanji
njegova radna sposobnost zbog godina starosti i općeg
zdravstvenog stanja, fizičke ili psihičke iscrpljenosti,
povrede na radu, invaliditeta, profesionalnih i ostalih
bolesti, a do stjecanja prava na mirovinu nedostaje mu 3
godina staža ili 3 godina života osigurat će mu se
povoljniji uvjeti rada (lakši posao, rad na jednostavnijim
poslovima i sl.) uz zadržavanje koeficijenta radnog mjesta
na kojem je radio prije nastupa spomenutih okolnosti.

Članak 62.
Zaposlenik, kojem do stjecanja prava na mirovinu
nedostaje 3 godina staža ili 3 godine života, ostvaruje do
odlaska u mirovinu koeficijent radnog mjesta predviđen
za radno mjesto kojeg je imao prije nastupa spomenutih
okolnosti.

Članak 63.
Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje
godišnjeg odmora u visini neoporezivog iznosa, ali ne
više od iznosa što ga Županijsko poglavarstvo utvrdi za
službenike i namještenike upravnih tijela Županije.
Članak 64.
(1) Zaposleniku koji odlazi u mirovnu pripada pravo na
otpremninu u istom iznosu koji vrijedi za službenike i
namještenike upravnih tijela Županije.
(2) Prilikom odlaska u mirovinu, zaposleniku koji
ispunjava uvjete za ostvarenje prava na starosnu ili
prijevremenu starosnu mirovinu, prema odredbama
Zakona o mirovinskom osiguranju, može se dokupiti dio
mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena
starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.
Članak 65.
(1) Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za
neprekidni rad u ustanovi kulture Zadarske županije
odnosno njegovim pravnim prethodnicima i to za
navršenih:
5 godina u visini 1 osnovice iz stavka 2. ovog članka
10 godina u visini 1,25 osnovice iz stavka 2. ovog članka
15 godina u visini 1,50 osnovice iz stavka 2. ovog članka
20 godina u visini 1,75 osnovice iz stavka 2. ovog članka
25 godina u visini 2 osnovice iz stavka 2. ovog članka
30 godina u visini 2,50 osnovice iz stavka 2. ovog članka
35 godina u visini 3 osnovice iz stavka 2. ovog članka
40 godina u visini 4 osnovice iz stavka 2. ovog članka
(2) Osnovica za isplatu jubilarne nagrade u istom je
iznosu koji je određen za službenike i upravnih tijela
Županije.
(3) Zaposleniku će se isplatiti jubilarna nagrada iz stavka
1. ovoga članka prvog narednog mjeseca u kojem je
zaposlenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.
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Članak 66.
(1) U povodu Dana Svetog Nikole zaposleniku će se
isplatiti sredstva za poklon djetetu do 15 godina starosti u
iznosu od 400,00 kuna, odnosno do visine neoporezivog
iznosa, ali ne više od iznosa utvrđenog za zaposlene u
upravnim tijelima Županije.
(2) Ako su oba roditelja zaposlenici Ustanova u kulturi,
sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se jednom od
roditelja, prema njihovom dogovoru.
Članak 67.
Za Božićne blagdane zaposlenicima pripada pravo na
isplatu godišnje nagrade (božićnice) do visine
neoporezivog iznosa, ali ne više od iznosa određenog za
službenike i namještenike u upravnim tijelima Županije.
Članak 68.
(1) Zaposlenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u
slučaju:
- smrti zaposlenika
u visini 3 proračunske osnovice
- smrti supružnika, djeteta i roditelja
u visini 1 proračunske osnovice
(2) Zaposlenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć,
jedanput godišnje, po svakoj osnovi i u slučaju:
- nastanka teške invalidnosti
u visini 2 proračunske osnovice
- bolovanja dužeg od 90 dana
u visini 1 proračunsku osnovica
- nastanka teške invalidnosti djece i
supružnika zaposlenika
u visini 1 proračunske osnovica
- potpore djeci zaposlenika poginulog u Domovinskom
ratu
u visini 2 proračunske osnovice
- radi nabave medicinskih pomagala i
pokriće participacije pri kupnji prijeko
potrebnih lijekova u inozemstvu
u visini 1 proračunska osnovica
(3) Pod teškom invalidnošću iz prethodnog stavka ovog
članka podrazumijeva se invalidnost utvrđena od nadležne
liječničke komisije koja prelazi 70%.
(4) Proračunska osnovica za izračun materijalnih prava iz
članka 64., 65. i 66. u istoj je visini koja vrijedi za
zaposlene u upravnim tijelima Županije.
(5) Iznosi materijalnih prava iz navedenih članaka
isplaćuju se u neto iznosu zaposleniku.
Članak 69.
Primjenom ovoga kolektivnog ugovora niti jednom
radniku u ustanovama kulture Zadarske županije plaća ne
može biti smanjena.
Članak 70.
(1) Kada je zaposlenik upućen na službeno putovanje u
zemlji, pripada mu puna naknada prijevoznih troškova,
dnevnica i naknada punog iznosa hotelskog računa za
spavanje.
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(2) Za vrijeme provedeno na službenom putu u trajanju:
od 8 do 12 sati isplaćuje se 50% iznosa pune dnevnice,
duže od 12 sati isplaćuje se puna dnevnica.
(3) Puna dnevnica je iznos koji je Pravilnikom o porezu
na dohodak utvrđen kao neoporeziv.
(4) Naknada troškova i dnevnice za službeno putovanje u
inozemstvo utvrđuje se
na način na koji je to regulirano za tijela državne uprave.
(5) Isplatu dnevnice i putnih troškova iz prethodnih
stavaka ovog članka odobrava ravnatelj ustanove.
Članak 71.
(1) Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza
na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom, ukoliko
stanuje dvije ili više autobusnih postaja udaljen od radnog
mjesta, i to u visini stvarnih izdataka prema cijeni
mjesečne, odnosno pojedinačne prijevozne karte.
(2) Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza
na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u
visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno
pojedinačne karte.
(3) Ako zaposlenik mora sa stanice međumjesnog javnog
prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci
utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog
javnog prijevoza.
(4) Ako nije organiziran javni prijevoz koji omogućava
zaposleniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla
zaposlenik ima pravno na naknadu troškova prijevoza
koja se utvrđuje u visini cijene karte javnog prijevoza na
istu udaljenost na tom području.
(5) Naknadu za troškove prijevoza iz stavka 1., 2., 3. i 4.
ovoga članka isplaćuje se unaprijed za idući mjesec.
(6) Ako zaposlenik ima pravo korištenja privatnog
automobila u službene svrhe, naknadit će mu se troškovi u
koja je u Pravilniku o porezu na dohodak utvrđena kao
neoporeziva, po prijeđenom kilometru. Kada će
zaposlenik koristiti privatni automobil u službene svrhe
određuje poslodavac.
Članak 72.
Poslodavac je dužan osigurati sve zaposlenike za slučaj
povrede, invalidnosti i smrti za vrijeme obavljanja rada
kao i u slobodno vrijeme tijekom 24 sata.
ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIKA
Članak 73.
Naknada štete u slučaju odgovornosti radnika za štetu
uzrokovanu poslodavcu, smanjit će se pod uvjetom da
šteta nije učinjena namjerno, da zaposlenik do sad nije
uzrokovao štetu te da je poduzeo sve da se šteta otkloni:
- ako se šteta može u cijelosti otkloniti radom u ustanovi i
sredstvima rada ustanove, ili
- ako je zaposlenik u teškoj materijalnoj situaciji a
naknada štete bi ga osobito teško pogodila, ili
- ako se radi o invalidu, starijem zaposleniku ili
samohranom roditelju ili skrbniku, ili
- ako se radi o manjoj šteti.
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Članak 74.
Smanjenje štete iz razloga iz članka 75. može iznositi
najmanje 20%, a zaposlenika se može i u cijelosti
osloboditi od naknade štete.
PRESTANAK UGOVORA O RADU
Članak 75.
(1) Kad otkazuje zaposlenik, otkazni rok iznosi dva
tjedna, ako se zaposlenik i poslodavac drukčije ne
dogovore.
(2) Svakom zaposleniku kojem poslodavac otkazuje, a
razlog otkaza nije skrivljeno ponašanje zaposlenika,
pripada otpremnina u skladu sa zakonom.
(3) Otpremnina iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se
najkasnije 15 dana po prestanku radnog odnosa.
Članak 76.
Kao staž kod istog poslodavca smatra se neprekidni staž u
javnoj djelatnosti.
Članak 77.
(1) Poslodavac može redovito otkazati zaposleniku ako
utvrdi da je zaposlenik povrijedio obveze iz radnog
odnosa, a osobito zbog:
- neizvršavanja ili nesavjesnoga, nepravodobnog i
nemarnog izvršavanja radnih obveza,
- neopravdanog nedolaska na posao ili samovoljnog
napuštanja posla, zbog čega se poremećuje rad ili
organizacija rada poslodavca,
- nedozvoljenog korištenja sredstvima poslodavca,
- povrede propisa o sigurnosti i zaštiti na radu i propisa o
zaštiti od požara, zbog čega je nastupila ili mogla nastupiti
šteta,
- odavanja poslovne tajne određene Zakonom, drugim
propisom ili pravilnikom o radu,
- zloupotrebe položaja ili prekoračenja ovlasti,
- nanošenja znatnije štete,
- nepropisnog i nekorektnog odnosa prema zaposlenicima
ili njihovo šikaniranje,
- zloupotrebe korištenja bolovanja.
(2) Radi kršenja obveza iz stavka 1. ovog članka
poslodavac može izvanredno otkazati samo pod uvjetima
utvrđenim odredbama Zakona o radu.

UVJETI ZA RAD SINDIKATA
Članak 78.
Ustanova odnosno poslodavac obvezuju se da će osigurati
provedbu svih prava iz oblasti sindikalnog organiziranja
uz uzajamno uvažavanje i poštivanje, te kontinuiranu
suradnju.
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Članak 79.
Predstavnici poslodavca i poslodavac više razine obvezuju
se na partnerski odnos sa Sindikatom što podrazumijeva
uzajamno uvažavanje i poštivanje, te kontinuiranu
suradnju.
Članak 80.
(1) Aktivnosti sindikalnog povjerenika u ustanovi
odnosno kod poslodavca ne smije biti spriječena ili
ometana ako djeluje u skladu sa Zakonom, drugim
propisima i Kolektivnim ugovorom.
(2) Sindikat je dužan obavijestiti poslodavca o izboru ili
imenovanju sindikalnog povjerenika i drugih sindikalnih
predstavnika.
Članak 81.
(1) Čelnik sindikata koji je na tu funkciju izabran iz
radnog odnosa kod poslodavca, a koju obavlja
profesionalno, ima se pravo nakon prestanka te funkcije
vratiti na rad na iste poslove, a ako tih poslova više nema,
onda na odgovarajuće poslove u okviru njegove stručne
spreme.
(2) O namjeri povratka na rad, osobe iz stavka 1. ovoga
članka trebaju obavijestiti poslodavca odmah po isteku
funkcije, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka iste.
(3) Prestanak radnog odnosa i povrat na rad uređuje se
pismenim sporazumom zaključenim između Sindikata i
Poslodavca.
Članak 82.
(1) Pravo na sindikalnu aktivnost s naknadom plaće
sindikalni povjerenik ostvaruje u ovisnosti o broju
članova sindikata u ustanovi ili kod poslodavca i to tako
da za svakog člana sindikata ima pravo na najmanje tri
sata aktivnosti s naknadom plaće tijekom kalendarske
godine.
(2) Pored broja sati sindikalne aktivnosti utvrđene u
stavku 1. ustanova odnosno poslodavac dužni su
sindikalnom povjereniku omogućiti izostanak s rada uz
naknadu plaće zbog pohađanja sindikalnih sastanaka,
tečajeva, osposobljavanja, seminara, kongresa i
konferencija.
Članak 83.
Kada sindikalni povjerenik dio svog vremena u ustanovi
odnosno kod poslodavca posvećuje sindikatu, a dio
svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegov radni
odnos uređuje pismenim sporazumom sindikata i ustanove
odnosno poslodavca.
Članak 84.
(1) Sindikalni povjerenik zbog sindikalnih aktivnosti ne
može biti pozvan na odgovornost niti doveden u
nepovoljniji položaj.

Stranica 17 – Broj 9

"Službeni glasnik Zadarske županije"

(2) Sindikalnog povjerenika u ustanovi odnosno kod
poslodavca, za vrijeme obnašanja dužnosti i 10 mjeseci po
njegovom isteku, ne može se bez suglasnosti Središnjeg
odbora Sindikata:
utvrditi kao višak zaposlenih,
premjestiti na nepovoljnije radno mjesto.
Članak 85.
(1) Poslovodni i rukovodni organi ustanove odnosno
poslodavac kao i Upravno vijeće ustanove dužni su
razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve
sindikata u svezi ostvarivanja prava, obveza i
odgovornosti iz rada i po osnovi rada. O zauzetim
stavovima dužni su u roku 8 dana od primitka prijedloga,
inicijative, mišljenja i zahtjeva izvijestiti Sindikat.
(2) Ravnatelj je dužan primiti na razgovor sindikalnog
povjerenika na njegov zahtjev i s njima razmotriti pitanja
sindikalne aktivnosti i materijalnih interesa zaposlenih.
(3) Ovlašteni predstavnik Zadarske Županije primit će na
zahtjev povjerenika Sindikata ako je riječ o pitanjima
sindikalne aktivnosti i materijalnim interesima zaposlenih.
Članak 86.
(1) Ravnatelj je obvezan sindikalnom predstavniku,
odnosno povjereniku, omogućiti neophodan pristup
radnom mjestu u svrhu obnašanja njegove dužnosti, te
radi omogućavanja uvida u podatke i isprave u svezi s
ostvarivanjem i zaštitom prava zaposlenika.
(2) Ravnatelj je također dužan sindikalnom predstavniku
odnosno povjereniku, osigurati informacije koje su bitne
za gospodarski položaj zaposlenika kao što su prijedlozi
odluka i pravilnik o radu kojim se reguliraju prava i
obveze iz radnog odnosa, prijedlozi poslovnih i razvojnih
odluka koje utječu na ekonomski i socijalni položaj
zaposlenika najmanje 15 dana prije planiranog dana
donošenja te odluke.
(3) Ravnatelj je dužan, u pisanoj formi odgovoriti na svaki
dopis sindikalnog povjerenika, odnosno sindikalnog
predstavnika.
(4) Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik, ne smije
biti spriječen ili ometan u obnašanju svoje dužnosti, ako
djeluje u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom.
Sindikalni predstavnik, odnosno povjerenik ima i druga
prava određena ovim Ugovorom i Zakonom.
(5) Prava iz prethodnih stavaka ovoga članka pripadaju
jednako sindikalnom povjereniku kao i sindikalnim
predstavnicima, uključujući i one koji nisu zaposleni kod
tog poslodavca.
(6) Sindikalni predstavnik dužan je poslodavcu predstaviti
se odgovarajućom punomoći ili iskaznicom.
(7) Ozljeda sindikalnog povjerenika prigodom obavljanja
sindikalne dužnosti ili službenog puta u svezi s tom
dužnošću smatra se ozljedom na radu kod poslodavca.
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Članak 87.
(1) Ravnatelj je sindikalnom predstavniku, odnosno
sindikalnom povjereniku ili članu povjereništva
poslodavac je dužan omogućiti da sindikalne aktivnosti
obavlja tijekom radnog vremena na način i u opsegu koji
ovisi o veličini ustanove i organizaciji rada ustanove.
(2) Članovi povjereništva sindikata imaju pravo održati
sindikalne sastanke tijekom radnog vremena ustanove,
vodeći računa o tome da se sastanci organiziraju u vrijeme
i na način koji ne šteti djelotvornosti poslovanja ustanove.
(3) Svi članovi sindikata ustanove imaju pravo jednom u 6
mjeseci održati sindikalni skup u radno vrijeme ustanove
o čemu treba da obavijeste poslodavca, pazeći da se
sastanak organizira u vrijeme i način koji najmanje
narušava redovito poslovanje ustanove.
(4) Sindikalni povjerenik odnosno članovi sindikalnog
povjereništva imaju pravo na plaćeni dopust za sindikalne
tečajeve, seminare, kongrese i konferencije u trajanju od
ukupno 15 dana godišnje.
Članak 88.
Ravnatelj je dužan bez naknade plaće, osigurati za rad
sindikata najmanje sljedeće uvjete:
prostoriju za sindikalni rad u pravilu odvojenu od mjesta
rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih
sastanaka,
pravo na korištenje telefona, telefaksa i drugih tehničkih
sredstava i opreme u mjeri nužnoj za ostvarivanje
sindikalne aktivnosti,
slobodu podjele tiska, sindikalnog izvješćivanja i
oglašavanja na oglasnim pločama za redovne sindikalne
aktivnosti, a u vrijeme štrajka, odnosno provođenja drugih
sredstava pritiska i na drugim mjestima, po odluci
sindikata.
Članak 89.
(1) Ako zaposleničko vijeće nije izabrano, sva njegova
ovlaštenja i prava preuzimaju jedan ili više sindikalnih
povjerenika (sindikalno vijeće), o čemu odlučuje sindikat
u ustanovi.
(2) Broj sindikalnih povjerenika sindikalnog vijeća s
pravima iz prethodnog stavka ne može biti veći od broja
članova zaposleničkog vijeća da je ono ustrojeno.
(3) Kada zamjenjuju zaposleničko vijeće, sindikalni
povjerenik odnosno članovi sindikalnog vijeća, imaju
pravo na naknadu plaće u skladu sa Zakonom o radu, a
koja se utvrđuje prema broju članova koji bi imalo
zaposleničko vijeće.
(4) Kada sindikalni povjerenik obavlja funkciju
zaposleničkog vijeća zaključuje s ravnateljem ustanove,
odnosno poslodavcem, sporazum o odnosima između
poslodavca i zaposleničkog vijeća predviđene odredbama
Zakona o radu.
Članak 90.
Kad sindikat zamjenjuje zaposleničko vijeće on preuzima
sva njegova prava i ovlasti u skladu sa Zakonom o radu,
kao i prava iz članka 143. stavka 1. do 3. Zakona o radu.

Stranica 18 – Broj 9

"Službeni glasnik Zadarske županije"

13. srpnja 2007. godine

ARBITRAŽA
Članak 91.
(1) Kada sindikalni povjerenik odnosno sindikalno vijeće
zamjenjuje zaposleničko vijeće ima pravo uz prethodnu
suglasnost zatražiti mišljenje stručnjaka o poslovima iz
svojega djelokruga.
(2) O načinu podmirivanja troškova nastalih primjenom
stavka 1. ovoga članka sindikat i poslodavac će se
sporazumjeti.
RADNIČKO VIJEĆE I ŠTRAJK
Članak 92.
Članovi radničkog vijeća, članovi sindikata odnosno
sindikalni povjerenici, mogu obavljati sve sindikalne
aktivnosti uključujući i organiziranje štrajka, ali ne u ime
radničkog vijeća već isključivo u ime Sindikata.

Članak 96.
Ugovorene se strane mogu dogovoriti o tome da spor
iznesu pred arbitražu.
OBVEZNA ARBITRAŽA
Članak 97.
(1) Ako u nekoj djelatnosti zakonom štrajk bude
ograničen, u slučaju kolektivnog spora, spor će se
povjeriti arbitraži.
(2) Sastav, način odlučivanja te rokovi arbitraže u slučaju
iz stavka 1. ovog članka posebno će se ugovoriti.
TROŠKOVI
Članak 98.
Troškove mirenja snose oboje strane.

MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA
Članak 93.
(1) Ako nastane kolektivni spor između potpisnika ovog
ugovora koji nije moguće riješiti međusobnim
pregovaranjem provest će se postupak mirenja.
(2) Mirenje provodi mirovno vijeće od tri člana od kojih
jednog imenuje Zadarska Županija, jednoga Sindikat, a
trećeg sporazumno obje strane.
(3) Ako se oko trećeg člana obje strane ne mogu
usuglasiti, zatražit će da ga imenuje pročelnik upravnog
tijela Županije nadležnog za područje kulture.

POSREDOVANJE
Članak 99.
Ugovorene strane u svakom slučaju mogu dogovarati da
spor pokušaju riješiti posredovanjem trećih.

ŠTRAJK
SUZDRŽAVANJE OD ŠTRAJKA I UVJETI ZA
DOPUŠTENJE ŠTRAJKA

ROKOVI I MIRENJE
Članak 94.
(1) Ugovorne strane moraju u roku od 24 sata dati
prijedlog svoga člana mirovnog vijeća i odmah se
dogovoriti o izboru trećeg člana.
(2) Ako se strane ne dogovore o izbor trećeg člana
imenovat će ga pročelnik županijskog ureda za kulturu.
(3) Ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije,
mirovno vijeće treba svoj prijedlog donijeti najkasnije u
roku od tri dana od dana imenovanja svih članova.

Članak 100.
(1) Za vrijeme važenja ovoga Ugovora Sindikati neće
štrajkati radi pitanja koja su ovim Ugovorom uređena.
(2) Zabrana štrajka iz stavka 1. Ovoga članka ne
isključuju pravo na štrajk za sva druga neriješena pitanja
te za slučaj spora oko izmjenama ili dopunama ovog
Ugovora.
(3) Ugovorene se strane za vrijeme primjene ovog
ugovora obvezuju na socijalni mir.
Iznimno, dopušten je štrajk solidarnosti uz najavu ili
korištenje drugih metoda davanja sindikalne potpore
zahtjevima zaposlenih u određenoj djelatnosti.

PRIHVAT I UČINCI MIRENJA
DONOŠENJE ODLUKE O ŠTRAJKU
Članak 95.
(1) Ugovorne strane mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog
mirovnog vijeća, o čemu se moraju izjasniti prvog idućeg
radnog dana nakon primitka prijedloga.
(2) Ako se neka strana ne izjasni o prijedlogu mirovnog
vijeća u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, smatra
se da ga je prihvatila.
(3) Prijedlog koji prihvate obje ugovorne strane ima
pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora.

Članak 101.
(1) Pri organiziranju i poduzimanju štrajka sindikat mora
voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih sloboda
i prava drugih.
(2) Štrajkom se ne smiju ugroziti prava na život, zdravlje i
osobnu sigurnost.
(3) Za način donošenja odluka o štrajku te za druga
pitanja u svezi sa štrajkom koja nisu ovim Ugovorom
regulirana, primijenit će se Pravilnik o štrajku sindikata
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Članak 102.
Poslodavci ne smiju sprečavati ili ometati štrajk koji je
organiziran u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom.

Članak 108.
Zbog sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno
ovom Ugovoru, zaposlenici ne smiju biti stavljeni u
nepovoljniji položaj, niti se smiju na bilo koji način
prisiliti na sudjelovanje u štrajku.

NAJAVA ŠTRAJKA

TUMAČENJE UGOVORA

Članak 103.
(1) Štrajk se mora najaviti poslodavcu najmanje 10 dana
prije početka štrajka.
(2) U pismu kojim se štrajk najavljuje sindikat mora
navesti razloge štrajka, mjesto, dan i vrijeme te podatke o
štrajkaškom odboru i osobama koje rukovode štrajkom.
(3) Štrajk ne smije započeti prije završenog postupka
mirenja.

OSNIVANJE I NAČIN RADA KOMISIJE

ZABRANA OMETANJA ŠTRAJKA

RUKOVOĐENJE ŠTRAJKOM
Članak 104.
(1) Štrajkom rukovodi štrajkaški odbor Sindikata.
(2) U ustanovama koje su uključene u štrajk mora se
osnovati štrajkaški odbor ili imenovani osoba koja će
obavljati funkciju štrajkaškog odbora.
(3) Članovi štrajkaškog odbora ne mogu se odrediti da
rade za vrijeme štrajka.
OBVEZE I OVLASTI ŠTRAJKAŠKOG ODBORA
Članak 105.
(1) Štrajkaški odbor sindikata rukovodi cjelokupnim
štrajkom, prati da li se štrajk odvija u redu i na zakonit
način, upozorava nadležna tijela na pokušaje sprečavanja i
ometanja štrajka, kontaktira s nadležnim tijelima i obavlja
druge poslove.
(2) Štrajkaški je odbor dužan razmotriti svaku inicijativu
za mirno rješavanje spora koju mu uputi poslodavac s
kojim je u sporu te na nju odgovoriti u onom obliku u
kojem mu je upućen.

Članak 109.
Ugovorne strane osnivaju zajedničku komisiju za
tumačenje u roku od 30 dana od zaključenja ovog
Ugovora, koja broji 6 članova od kojih svaka strana
imenuje po 3 predstavnika.
Komisija za tumačenje ovog Ugovora:
daje tumačenje odredaba ovog Ugovora,
prati izvršavanje ovog Ugovora i izvještava obje strane u
kršenju Ugovora,
obavlja druge poslove određene ovim Ugovorom.
Članak 110.
(1) Komisija donosi svoje odluke većinom glasova a u
slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas
predsjednika komisije.
(2) Ugovorne strane su se dužne pridržavati danog
tumačenja.
(3) Sjedište komisije je u Zadarskoj županiji.
ROKOVI ZA TUMAČENJE
Članak 111.
(1) Na zahtjev jedne od ugovornih strana ili poslodavca,
komisija za tumačenje dužna je dati tumačenje ovog
Ugovora u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
(2) Neutralni stručnjak dužan je dati svoje tumačenje u
roku od 15 dana.

POSLOVI KOJI SE NE MOGU PREKIDATI

IZMJENA, OTKAZ I OBNOVA UGOVORA

Članak 106.
Na prijedlog ravnatelja Sindikat i ravnatelj sporazumno
izrađuju i donose Pravila o poslovima koji se ne smiju
prekidati za vrijeme štrajka.

IZMJENA I DOPUNA UGOVORA

Članak 107.
(1) Poslovi potrebni za opsluživanje onih zaposlenika koji
dobrovoljno žele raditi, a nisu određeni za obavljanje
poslova koji se ne smiju prekidati, ne mogu se proglasiti
poslovima koji se ne smiju prekidati.
(2) Pri određivanju poslova koji se ne smiju prekidati
valja voditi računa o tome da se njima obuhvati najmanji
mogući broj djelatnika a da se poslovi učinkovito izvrše.

Članak 112.
(1) Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i
dopune ovoga Ugovora.
(2) U ime Sindikata prijedlog izmjena i dopuna ovog
ugovora podnosi pregovarački odbor.
(3) Strana kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i
dopunu ovog Ugovora mora se pisano očitovati u roku od
15 dana od primitka prijedloga, te mora pristupiti
pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od
30 dana od dana primitka prijedloga. U protivnom stekli
su se uvjeti za primjenu odredaba ovog Ugovora o
postupku mirenja.

Stranica 20 – Broj 9

"Službeni glasnik Zadarske županije"

OTKAZ UGOVORA
Članak 113.
Najmanje 30 dana prije isteka roka za koji vrijedi ovaj
ugovor strane su obvezne očitovati se o namjeri njegovog
produžavanja odnosno u istom roku pokrenuti postupak za
zaključivanje novog Kolektivnog ugovora.
ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
Članak 114.
Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu
ovlašteni predstavnici Zadarske županije i ovlašteni
predstavnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi.
Članak 115.
Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme od 5 godina.
Članak 116.
Troškove tumačenja odredbi i praćenja primjene ovog
Ugovora te pripreme rada i mirovnih komisija i arbitraža
strane potpisnice snose svaka u jednoj polovini.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-03/07-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-25
Zadar, 20. lipnja 2007. godine
Temeljem točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2006. godini
(«Narodne novine» broj: 143/06.), točke VII. Odluke o
kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i
učeničkih domova u 2007. godini («Službeni glasnik
Zadarske županije» broj: 13/05.), članka 11. stavak 2.
Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za
2007. godinu («Službeni glasnik Zadarske županije» broj:
17/06.), te članka 31. Statuta Zadarske županije
(«Službeni glasnik Zadarske županije» broj: 3/02., 5/06.),
Županijsko poglavarstvo na 38. sjednici od 20. lipnja
2007. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini srednjih škola u 2007. godini

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 117.
(1) Svaka ugovorna strana može u pisanom obliku
otkazati ovaj Ugovor.
(2) Otkazni rok iznosi tri mjeseca.

I.
Ovom Odlukom mijenja se Plan rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini srednjih škola u 2007. godini
(«Službeni glasnik Zadarske županije» broj: 03/07.).

Članak 118.

II.
Sredstva iz točke II. ovog Plana mijenjaju se kako slijedi:
- skupinu 42 ekonomske klasifikacije rashoda
na kontu – 4221- uredska oprema i namještaj, točka 9:.
" 9. Ekonomsko – birotehnička i trgovačka škola –
30.000,00 kn" – briše se
na kontu – 4226 – sportska i glazbena oprema, točka 4:
"4. Ekonomsko – birotehnička i trgovačka škola –
5.000,00 kn" - briše se.
na kontu – 4223 – oprema za održavanje i zaštitu, točka 2:
" 2. Ekonomsko – birotehnička i trgovačka škola –
5.000,00 kn"- mijenja se i glasi:
" 2. Ekonomsko – birotehnička i trgovačka škola –
40.000,00 kn".

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a u
dijelu koji se odnosi na plaće zaposlenih primjenjuje se od
1. prosinca 2007.godine.
Ukoliko ustanove mogu osigurati sredstva za ostvarivanje
materijalnih prava zaposlenih kako je to predviđeno ovim
Ugovorom, iz već postojećih sredstava, Ugovor se može
odmah primijeniti.

ZA
ZADARSKU ŽUPANIJU
ŽUPAN
GLAVNA TAJNICA
Ivo Grbić, dipl. iur.

KLASA: 110-01/06-01/03
URBROJ: 2198/1-01-07-9

ZA
HRVATSKI SINDIKAT
DJELATNIKA U KULTURI
Ljubica Pilić, dipl.oec.

III.
Ostale stavke iz točke II. Plana ostaju nepromijenjene.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-02/07-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-31
Zadar, 20. lipnja 2007. godine
Temeljem točke V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2007. godini («Narodne
novine» broj: 143/06.), točke VI. Odluke o kriterijima i
mjerilima za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnih škola u 2007. godini
(«Službeni glasnik Zadarske županije» broj: 03/07.),
članka 11. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna
Zadarske županije za 2007. godinu («Službeni glasnik
Zadarske županije» broj: 17/06.), te članka 31. Statuta
Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije»
broj: 3/02., 5/06.), Županijsko poglavarstvo na 38.
sjednici od 20. lipnja 2007. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni i dopuni plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2007. godini
I.
Ovom Odlukom mijenja se Plan rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2007. godini
(«Službeni glasnik Zadarske županije»broj: 03/07.)
II.
Sredstva iz točke II. ovog Plana mijenjaju se kako slijedi :
u skupini rashoda 42,
- na kontu 4222 – komunikacijska oprema, točka 3:
"3. OŠ Galovac – 4.000,00 kn" – briše se,
- na kontu 4227 – uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjena, točka 6:
"6. OŠ Galovac – 8.000,00 kn" mijenja se i glasi:
"6. OŠ Galovac – 12.000,00 kn".
u skupini rashoda 45,
- na kontu 451 – dodatna ulaganja na građevinskim
objektima, točka 1:
" 1. OŠ Benkovac – adaptacija PŠ Rodaljice 384.345,00" – mijenja se i glasi:
" 1. OŠ Benkovac – ograda oko matične škole 334.000,00 kn",
- na kontu 451 – dodatna ulaganja na građevinskim
objektima, točka 12:
" 12. OŠ Sv. Filip i Jakov – adaptacija PŠ Sv. Petar 384.345,18 kn", mijenja se i glasi
" 12. OŠ Sv.Filip i Jakov – adaptacija PŠ Sv. Petar 434.690,18 kn".
III.
Ostale stavke Plana iz točke I. ove Odluke ostaju
nepromijenjene.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

13. srpnja 2007. godine

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 501-02/07-01/10
URBROJ: 2198/1-03-07-6
Zadar, 20. lipnja 2007. godine
Temeljem članka 16. Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine» broj: 117/01., 92/05.), članka 25., stavak 2
Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za
2007. godinu, te članka 31. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 3/02. 5/06.)
Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 38.
sjednici održanoj dana 20. lipnja 2007. godine, d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za izgradnju odnosno
adaptaciju ambulanti u Neviđanima, Silbi,
Velom Ižu, Lukoranu i Rivnju
I.
U Povjerenstvo Doma zdravlja Zadarske županije za
pripremu i provedbu postupka nabave za izgradnju
odnosno
adaptaciju
ambulanti
u
Neviđanima,
Silbi, Velom Ižu, Lukoranu i Rivnju imenuje se
Biserka Galešić, dipl. oec.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 501-06/07-01/01
URBROJ: 2198/1-03-07-6
Zadar, 20. lipnja 2007. godine
Temeljem članka 16. Zakona o javnoj nabavi («Narodne
novine» broj: 117/01., 92/05.), članka 25., stavak 2
Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za
2007. godinu, te članka 31. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 3/02. 5/06.)
Županijsko poglavarstvo Zadarske županije na 38.
sjednici održanoj dana 20. lipnja 2007. godine,
donosi
ODLUKU
o imenovanju člana Povjerenstva za adaptaciju i
rekonstrukciju glavne bolničke zgrade u Specijalnoj
bolnici za ortopediju Biograd na Moru
I.
U Povjerenstvo za adaptaciju i rekonstrukciju glavne
bolničke zgrade Specijalne bolnice za ortopediju u
Biogradu na Moru imenuje se Damir Kraljić, prof.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
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ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 342-18/07-01/03
URBROJ: 2198/1-03-07-13
Zadar, 20. lipnja 2007.godine

39. sjednica

Na temelju članka 30. stavak 2. točka 2. Zakona o
prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom
prometu («Narodne novine», 33/06 i članka 31. Statuta
Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije»,
br. 3/02 i 5/06), Županijsko poglavarstvo Zadarske
županije na 38. sjednici održanoj 20. lipnja 2007. godine
donosi

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-01/07-01/08
URBROJ: 2198/1-03-07-12
Zadar, 3. srpnja 2007. godine

ODLUKU
I.
U Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja za
davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza na
međužupanijskoj liniji u obalnom pomorskom prometu
«Rijeka–Silba-Premuda-Olib», imenuju se članovi:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Jerolim Uroda, pročelnik Upravnog odjela za turizam
i pomorstvo Zadarske županije, a za zamjenika člana
imenuje se Marin Milković, stručni suradnik za
poslove pomorstva u Upravnom odjelu za turizam i
pomorstvo Zadarske županije.
Ivo Zrilić, član Županijskog poglavarstva Primorskogoranske županije za područje pomorstva i prometa, a
za zamjenika člana imenuje se Rajka Zlatić,
savjetnica u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i
veze Primorsko-goranske županije.
Denis Livljanić, Lučka kapetanija Zadar,
Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka,
Gordana Lovrinov, stručni suradnik u Hrvatskoj
gospodarskoj komori, Županijskoj komori Zadar,
Nikica Radman, voditelja PU Split Hrvatskog registra
Brodova.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

Na temelju članka 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja
malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02),
Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju
Operativnog plana poticanja malog i srednjeg
poduzetništva za 2007. godinu i članka 31. Statuta
Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije
broj 3/02, 5/06), Županijsko poglavarstvo Zadarske
županije, na 39. sjednici, održanoj 3. srpnja 2007. godine,
donosi
ODLUKU
o uključivanju u projekt "Regionalni jamstveni
instrumenti-RJI" za 2007. godinu
I.
Zadarska županija se uključuje u projekt "Regionalni
jamstveni instrumenti-RJI" koji je,
u skladu sa
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju
Operativnog plana poticanja malog i srednjeg
poduzetništva za 2007. godinu, donijelo Ministarstvo
gospodarstva rada i poduzetništva RH.
II.
Cilj projekta "Regionalni jamstveni instrumenti" je
unapređenje potpore malom i srednjem poduzetništvu
kroz jamstva na poduzetničke kredite.
III.
U skladu s Ugovorom o provedbi projekta "Regionalni
jamstveni
instrumenti-RJI",
zaključenim
između
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH i
Zadarske županije, provedbu projekta će obavljati
Regionalna razvojna agencija Zadarske županije d.o.o.,
Zadar.
IV.
Način provedbe projekta, kao i međusobna prava i
obveze za čitavo vrijeme trajanja projekta, Zadarska
županija i Razvojna agencija Zadarske županije će
regulirati posebnim ugovorom.
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V.
Detaljni uvjeti i postupak odobravanja jamstava bit će
definirani posebnim aktom koji će donijeti Razvojna
agencija Zadarske županije d.o.o. nakon potpisivanja
ugovora iz prethodne točke.
VI.
Sredstva jamstvenog potencijala, u iznosu od
2.000.000,00 kuna, osigurana su u Proračunu Zadarske
županije na poziciji 415- Regionalni jamstveni fondmikrokreditiranje.
VII.
Nakon potpisivanja ugovora iz točke IV. proračunska
sredstva iz točke VI. će se prebaciti na račun Razvojne
agencije Zadarske županije d.o.o., Zadar.
VIII.
Ovaj Odluka će se objaviti
Zadarske županije".

u "Službenom glasniku

PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-01/07-01/08
URBROJ: 2198/1-03-07-13
Zadar, 3. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja
malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02) i
članka 31. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik
Zadarske županije broj 3/02, 5/06), Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije, na 39. sjednici, održanoj
3. srpnja 2007. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o donošenju Kriterija za kreditiranje poduzetnika iz
projekta "Lokalni projekti razvoja mikrokreditiranje" za 2007. godinu
I.
Donose se Kriteriji za kreditiranje poduzetnika iz projekta
"Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje" za 2007.
godinu, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku
Zadarske županije".
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KRITERIJI ZA KREDITIRANJE PODUZETNIKA
IZ PROJEKTA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MIKROKREDITIRANJE» ZA 2007. GODINU
1. KORISNICI KREDITA:
• obrti;
• mala i srednja trgovačka društva;
• zadruge;
• ustanove.
2. IZNOS KREDITNIH SREDSTAVA:
• najniži iznos 35.000,00 kuna;
• najviši iznos 200.000,00 kuna.
3. NAMJENA KREDITA:
• kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje građevinskih
objekata;
• nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme;
• trajna obrtna sredstva.
Prednost pri dobivanju kredita imaju poduzetnici koji
ulažu u proizvodne djelatnosti.
4. KREDITI SE NE ODOBRAVAJU ZA :
• kupovinu udjela u trgovačkim društvima;
• ulaganja u kockarnice i igračnice;
• ulaganja u vrijednosnice;
• ulaganja u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog
zemljišta, dugogodišnjih nasade i osnovnih stada ili jata.
5. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA
KREDITA:
• do 5 (pet) godina;
• poček do 1 (jedne) godine, osim za obrtna sredstva;
6. KAMATNA STOPA:
• do 7% fiksna;
• kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i
Poduzetnika u tijeku korištenja kredita (počeka i otplate).
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i
Zadarska županija subvencioniraju kamatu sa po 1%, tako
da kamata za poduzetnika može biti do 5%.
7. NAKNADA BANCI:
• do 0,8% jednokratno.
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8. OTPLATA KREDITA:
• mjesečni, tromjesečni ili polugodišnji anuiteti
• ako poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih
rata kredita u roku od 60 dana od dana njihova dospijeća,
banka može otkazati ugovor o kreditu i isti proglasiti
dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja
naplate.
9. VALUTNA KLAUZULA:
• sve financijske odrednice između banke i poduzetnika
vežu se uz valutnu klauzulu uz EUR, po srednjem tečaju
EUR-a iz tečajne liste HNB na dan obračuna.
10. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA
KREDITA:
• jamstvo iz projekta Regionalni jamstveni instrumenti
• državno jamstvo (HAMAG);
• ostali instrumenti osiguranja u dogovoru sa poslovnom
bankom.
11. STATUS PODUZETNIKA:
• nije uvjetovan kao deponent Banke.
12. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:
• u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun
gospodarskog subjekta.
13. OBAVEZAN PRILOG UGOVORU O KREDITU:
• plan otplate kredita.
14. KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI:
Ocjenu kreditne sposobnosti donosi Banka na temelju
vjerodostojne dokumentacije, koju poduzetnik prilaže uz
zahtjev za odobrenje kredita.
Žiro račun poduzetnika ne smije biti neprekidno blokiran
više od 30 (trideset) dana (iznimno do 60 šezdeset dana) u
posljednjih 6 (šest) mjeseci. Koeficijent zaduženosti ne
smije prelaziti 85%, odnosno 90% za područja od posebne
državne skrbi.

13. srpnja 2007. godine
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TRGOVAČKO DRUŠTVO, ZADRUGA,
USTANOVA

15. POPIS DOKUMENTACIJE
ZA POVJERENSTVO
popunjen obrazac Zahtjev za poduzetnički kredit (Obrazac br.1)
originalni izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili
ovjerena kopija
3. preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o
razvrstavanju;
4. preslika potpisnih kartona kod banaka za sve žiro račune;
5. bilanca i račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine
ovjerena od Porezne uprave (samo za aktivne poduzetnike);
6. BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana (samo za aktivne
poduzetnike);
7. kratak opis investicije-poslovni plan
(Obrazac br. 2)
8. originalni zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu koja se nudi
u zalog;
9. opis nekretnine ili pokretnine koja se nudi u zalog s podacima o
vrijednosti iste;
10. lokacijska dozvola (ili potvrda da je ista u postupku), ako je
potrebna za takav projekt ili objekt;
1.
2.

OBRTI

1.
2.

popunjen obrazac Zahtjev za poduzetnički kredit (Obrazac br.1)
Rješenje o osnivanju obrta s upisanom djelatnošću odnosno
izdvojenih pogona / obrtnica;
3. preslika potpisnih kartona kod banaka za sve žiro račune;
4. prijava poreza na dohodak, te popis dugotrajne imovine i
Rješenje Porezne uprave za posljednje dvije godine (samo za
aktivne poduzetnike);
5. za obrte koji vode dvojno knjigovodstvo: bilanca i račun dobiti i
gubitka za posljednje dvije godine ovjerena od Porezne
uprave(samo za aktivne poduzetnike);
6. BON 2 ne stariji od 30 dana (samo za aktivne poduzetnike);
7. kratak opis investicije-poslovni plan
(Obrazac br. 2)
8. originalni zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu koja se nudi
u zalog;
9. opis nekretnine ili pokretnine koja se nudi u zalog s podacima o
vrijednosti iste;
10. lokacijska dozvola (ili potvrda da je ista
u postupku), ako je potrebna za takav
projekt ili objekt.

16. POPIS BANAKA:
• Erste & Steiermärkische Bank d.d Rijeka
• HYPO-Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb
• Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb
• Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
• OTP banka d.d. Zagreb
• Zagrebačka banka d.d. Zagreb
• Societe Generale –Splitska banka d.d. Split
• Podravska banka d.d. Koprivnica

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ZA BANKU
građevinska dozvola, ako je potrebna
za takav program ili objekt;
procjena vrijednosti nekretnine ili
pokretnine;
ostalo po zahtjevu Banke.

građevinska dozvola, ako je potrebna
za takav program ili objekt;
procjena vrijednosti nekretnine ili
pokretnine;
ostalo po zahtjevu Banke.
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17. PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Obrasci zahtjeva za odobrenje kredita, preporučeni
sadržaj Poslovnog plana te dodatne informacije mogu se
dobiti u:
RAZVOJNOJ AGENCIJI ZADARSKE ŽUPANIJE
d.o.o. Zadar
23000 Zadar, Bartola Kašića 3/II
tel: 023/312-245,
te na web stranicama: www.zadra.hr i
www.zadarska-zupanija.hr
Zahtjevi s propisanom dokumentacijom, predaju se u tri
(3) primjerka RAZVOJNOJ AGENCIJI ZADARSKE
ŽUPANIJE d.o.o. Zadar, 23000 Zadar, Bartola Kašića
3/II, neposredno ili preporučenom pošiljkom.
18. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
19. Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi banka na
prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka javnog
natječaja za projekt «Lokalni projekti razvoja –
Poduzetnik» za 2004. godinu.
20. Zakonsko pravo na kredit ne postoji.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-01/07-01/08
URBROJ: 2198/1-03-07-15
Zadar, 3. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 6., 10. i 21. Zakona o poticanju
razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj
29/02), Zaključka Vlade Republike Hrvatske o
prihvaćanju Operativnog plana poticanja malog i srednjeg
poduzetništva za 2007. godinu i članka 31. Statuta
Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije
broj 3/02, 5/06), Županijsko poglavarstvo Zadarske
županije, na 39. sjednici, održanoj 3. srpnja 2007. godine,
donosi
ODLUKU
o predlaganju člana Povjerenstva za odobravanje
jamstava iz projekta "Regionalni jamstveni
instrumenti-RJI" za 2007. godinu Razvojne agencije
Zadarske županije d.o.o. Zadar
I.
Petar Vidov, dipl. oec., predlaže se za predstavnika
Zadarske županije u Povjerenstvo za odobravanje
jamstava iz projekta "Regionalni jamstveni instrumentiRJI" za 2007. godinu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

13. srpnja 2007. godine

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-06/06-01/08
URBROJ: 2198/1-03-07-7
Zadar, 3. srpnja 2007. godine
Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76/93., 29/97. i 47/99.), članka 31. Statuta
Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije"
broj: 03/02., 5/06.) i članka 8. i 18. Statuta Specijalne
bolnice za ortopediju Biograd na Moru, Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije, na 39. sjednici održanoj
dana 3. srpnja 2007. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne
bolnice za ortopediju broj: 001-953/2-2007. od 21. svibnja
2007. godine o prijenosu dijela vlasništva nekretnina
Gradu Biogradu na Moru za rekonstrukciju i uređenje
prometnice – Zadarska ulica,
na području Grada
Biograda na Moru.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-01/06-01/09
URBROJ: 2198/1-03-07-26
Zadar, 3. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 51. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" broj: 121/03. 48/05., 85/06.), članka
11. st. 5. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu
("Narodne novine" broj: 143/06.), točke IV. i VI. Odluke
o
minimalnim
financijskim
standardima
za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2007.
godini ("Narodne novine" broj: 143/06.), Odluke o dopuni
Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2007.
godini, ("Narodne novine" broj: 64/07.), te članka 31.
Statuta Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske
županije " broj: 3/02., 5/06.) Županijsko poglavarstvo
Zadarske županija na 39. sjednici održanoj 3. srpnja
2007. godine d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu
sredstava unutar zdravstvenih ustanova
za decentralizirane funkcije za 2007. godinu
I.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o rasporedu sredstava
unutar zdravstvenih ustanova za decentralizirane funkcije
za 2007. godinu, KLASA: 510-01/06-01/09, URBROJ:
2198/1-05-07-17, od 22.ožujka 2007. godine, kojom se
utvrđuje popis prioriteta unutar zdravstvenih ustanova
kojima je osnivač Zadarska županija, u svrhu plasmana
sredstava za decentralizirane funkcije.
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Plan prioriteta zdravstvenih ustanova pojedinačno,
sastavni je dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

TABELARNI PRIKAZ VISINE SREDSTAVA
ZDRAVSTVENIH
USTANOVA
ZADARSKE
ŽUPANIJE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
U 2007. GODINI

Redni
broj

Naziv zdravstvene ustanove

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Visina sredstava
3

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd
Dom zdravlja Zadarske županije
Opća bolnica Zadar
Ljekarna Zadar
Zavod za javno zdravstvo Zadar
Psihijatrijska bolnica Ugljan
UKUPNO

1.505.560,00
4.500.000,00
8.674.613,00
300.000,00
415.000,00
1.330.000,00
16.725.173,00

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 342-21/07-01/08
URBROJ: 2198/1-03-07-6
Zadar, 3. srpnja 2007.godine
Na temelju članka 18. točka 10. Statuta Županijske lučke
uprave Zadar («Službeni glasnik Zadarske županije», br.
7/04)i članka 31. Statuta Zadarske županije («Službeni
glasnik Zadarske županije», br. 03/02 i 5/06), Županijsko
poglavarstvo Zadarske županije na 39. sjednici održanoj
3. srpnja 2007. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Odluku o raspisivanju javnog
natječaja za izvođenje radova na dogradnji postojećeg
pristana za brodove u uvali Marinica u Veloj Ravi, otok
Rava – faza I, koju je donijelo Upravno vijeće Županijske
lučke uprave Zadar na svojoj 63. sjednici, održanoj 30.
svibnja 2007. godine te na sklapanje ugovora sa
odabranim ponuđačem.

PREDSJEDNIK
Ivo Grbić, dipl.iur.

13. srpnja 2007. godine
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AKTI ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 030-02/03-01/08
URBROJ: 2198/1-02-07-9
Zadar, 13. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 53. stavak 1. i 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
broj 33/01, 66/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05) i
članka 12. Statuta Zadarske županije («Službeni glasnik
Zadarske županije» broj 3/02, 6/05), Županijska skupština
Zadarske županije na 12. sjednici održanoj 13. srpnja
2007. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela
Zadarske županije
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije»
broj 15/03, 11/05) iza članka 13. dodaje se članak 13.a
koji glasi:
Članak 13.a
Upravna tijela Zadarske županije rješavaju u
prvostupanjskom i drugostupanjskom upravnom postupku
predmete koji se odnose na opisani djelokrug njihovih
poslova sukladno pozitivnopravnim propisima kojima su
navedeni poslovi regulirani.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u
Službenom glasniku Zadarske županije.
PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić

13. srpnja 2007. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 510-05/06-01/07
URBROJ: 2198/1-02-07-8
Zadar, 13. srpnja 2007.godine
Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne
novine" broj: 76/93., 29/97.,47/99), članka 54. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj: 121/03.,
48/05. i 85/06.), i članka 12. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 3/02. i 5/06.),
Županijska skupština Zadarske županije na 12. sjednici
održanoj dana 13. srpnja 2007. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Opće bolnice Zadar.
PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 612-13/07-01/01
URBROJ: 2198/1-02-07-17
Zadar, 13. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 2.i 5. Zakona o savjetima mladih
(«Narodne novine» 23/07), te članka 20. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» 33/01, 60/01 i 129/05), članka 5. Odluke o
osnivanju
Savjeta
mladih
Zadarske
županije
(«Službeni glasnik Zadarske županije» 5/07.), i članka 12.
statuta Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske
županije» 03/02, 05/06), Skupština Zadarske županije
na 12. sjednici održanoj 13. srpnja 2007. godine, donosi
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA
SAVJETA MLADIH ZADARSKE ŽUPANIJE
I.
Ovom Odlukom imenuju se članovi Savjeta mladih
Zadarske županije na rok od dvije godine od dana
imenovanja.
Za članove Savjeta mladih imenuju se:
1) Ante Čemeljić
2) Jakov Đinđić
3) Šime Jačan
4) Toni Jeričević
5) Danijela Mileta
6) Krešimir Miličević
7) Melita Smolić
8) Ivan Vidić
9) Zvonimir Župan
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 602-03/07-01/08
URBROJ: 2198/1-02-07-12
Zadar, 13. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2., članka 12. stavka
1. i 3., i članka 13. Zakona o ustanovama («Narodne
novine» broj 76/93, 29/97 – ispr.) članka 29. stavka 2.
Zakona o srednjem školstvu («Narodne novine» broj »
19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01 i 81/05), članka
16. Zakona o obrazovanju odraslih («Narodne novine»
broj:17/07. i članka 12. Statuta Zadarske županije
(«Službeni glasnik Zadarske županije» 03/02, 05/06)
Županijska skupština Zadarske županije na 12. sjednici
održanoj 13. srpnja 2007. godine donijela je slijedeću:
O D L U K U
Članak 1.
Utvrđuje se da je Zadarska županija sa sjedištem u Zadru,
Božidara Petranovića 8, (u nastavku: Osnivač), stekla
osnivačka prava nad Kemijskom školom (u nastavku:
Škola) temeljem Odluke Ministarstva prosvjete i športa od
1. veljače 2002. godine KLASA: 602-03/02-01/99,
URBROJ: 532/1-02-1 i da je Škola upisana u sudski
registar i u upisnik ustanova srednjeg školstva, kojeg vodi
ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.
Ovom Odlukom uređuju se prava Osnivača nad Školom
koja je osnovana kao javna ustanova radi obavljanja
djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja.
Članak 2.
Naziv Škole glasi: Prirodoslovno - grafička škola.
Sjedište Škole je: Perivoj Vladimira Nazora 3, u Zadru.
Članak 3.
Djelatnost Škole obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i
obrazovanja, osposobljavanjem i usavršavanjem učenika
iz slijedećih područja rada:
1. kemijske tehnologije,
2. grafike,
3. međustrukovnih programa
Škola provodi odgoj i obrazovanje u trogodišnjem i
četverogodišnjem trajanju, sukladno nastavnim planovima
i programima.
Završavanjem najmanje trogodišnjeg strukovnog plana i
programa učenik stječe srednju stručnu spremu.
Djelatnost škole obuhvaća i izvođenje programa
obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom.
Članak 4.
Za provođenje svoje djelatnosti Škola osigurava
kadrovske i materijalne uvjete sukladno Zakonu i
podzakonskim aktima.
Članak 5.
Upravna tijela Škole su: Školski odbor i Ravnatelj.
Stručna tijela Škole su: Nastavničko vijeće, Razredno
vijeće i Razrednik.
Savjetodavna tijela Škole su: Vijeće roditelja i Vijeće
učenika.

13. srpnja 2007. godine

Članak 6.
Srednjom školom upravlja Školski odbor, a Ravnatelj je
poslovodni i stručni voditelj Škole.
Djelokrug i način odlučivanja ravnatelja i školskog
odbora uređuje se statutom škole u skladu sa Zakonom.
Članak 7.
Stručna tijela Škole su nastavničko i razredno vijeće i
razrednik.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici Škole.
Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u
razrednom odjelu.
Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog
vijeća.
Sadržaj rada nastavničkog vijeća i razrednog vijeća
uređuje se statutom.
Članak 8.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog
razrednog odjela.
Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog
razrednog odjela škole.
Djelokrug rada i izbor članova Vijeća roditelja i Vijeća
učenika utvrđuje se statutom Škole.
Članak 9.
Sredstva za rad Škole osiguravaju se iz proračuna
Republike Hrvatske, proračuna Osnivača, proračuna
ostalih jedinica samouprave.
Sredstva za rad Škola može osiguravati i iz prihoda
ostvarenih svojom djelatnošću, te iz zaklada,
sponzorstava, darova i iz drugih izvora u skladu sa
Zakonom.
Sredstva za posebne programe mogu osiguravati i druge
pravne i fizičke osobe.
Članak 10.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Škola ostvari dobit, ta
se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Škole u skladu sa statutom ustanove.
Osnivač Škole može odlučiti da dobit Škole upotrijebi za
razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove kojoj je
Osnivač.
Članak 11.
Škola odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Škole solidarno i neograničeno odgovara za
obveze Škole.
Članak 12.
Škola ne može bez suglasnosti Županijskog poglavarstva
steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija
je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Škole.
Članak 13.
Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu Škole, te o
promjeni naziva i sjedišta, odlučuje o promjeni djelatnosti
Škole, donosi odluke o statusnim promjenama i prestanku
Škole, te druge odluke u sklopu zakonskih obveza
Osnivača.
Pri donošenju odluka koje se tiču osnivanja, statusnih
promjena i tijeka djelovanja Škole, Osnivač je vezan
odlukama nadležnog ministarstva i drugih državnih tijela,
donesenih u sklopu njihove nadležnosti.
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Članak 14.
Škola je dužna:
- obavljati djelatnost za koje je osnovana,
- izvješćivati Osnivača o radu i poslovanju,
- izvršavati obveze sukladno zakonu, provedbenim
propisima, svojim općim aktima i odlukama
Osnivača.
Članak 15.
Osnivač je dužan:
- osiguravati sredstva za financiranje Škole
sukladno Zakonu,
- imenovati i razrješavati članove Školskog odbora
u skladu sa Zakonom.
Članak 16.
Akti Škole su statut i drugi opći akti.
Statut donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost
osnivača.
Druge opće akte ustanove donosi Školski odbor na
prijedlog ravnatelja.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
dosadašnje Odluke o osnivanju.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
«Službenom glasniku Zadarske županije».
PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 612-05/07-01/02
URBROJ: 2198/1-02-07-6
Zadar, 13. srpnja 2007. godine
Na temelju članak 7. stavka 1. točke 2., članka 12. stavka
1. i 3. i članka 13. Zakona o ustanovama («Narodne
novine» broj 76/93, 29/97,47/99.) članka 7. Zakona o
kazalištima («Narodne novine» broj 71/06) i članka 12.
Statuta Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske
županije» 03/02, 05/06) Županijska skupština Zadarske
županije na 12. sjednici održanoj 13. srpnja 2007. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kazališta
lutaka Zadar
I.
U članku 6. stavku 1. Odluke o osnivanju Kazališta lutaka
Zadar («Službeni glasnik Zadarske županije» 03/07),
riječi «Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima
VII/1 stupanj stručne spreme (završena jedna od
umjetničkih
akademija
ili
fakultet
društvenog
usmjerenja)» zamjenjuju se riječima «Za ravnatelja može
biti imenovana osoba koja ima VII/1 stupanj stručne
spreme odnosno završen diplomski studij.»

13. srpnja 2007. godine

U članku 6. Odluke o osnivanju Kazališta lutaka Zadar iza
stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: «Statutom
ustanove mogu se detaljnije utvrditi uvjeti koje mora
ispunjavati ravnatelj ustanove.»
II.
U članku 8. dodaje se stavak 2. koji glasi: «Kazališno
vijeće donosi statut Kazališta uz suglasnost Županijskog
poglavarstva.»
III.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku
Zadarske županije», a stupa na snagu osmog dana od dana
objave.
PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 022-04/05-01/04
URBROJ: 2198/1-02-07-32
Zadar, 13. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 38. stavak 2.i članka 43. Zakona o
ustanovama («Narodne novine» broj: 76/93, 29/97, 47/99,
članka 25. Zakona o kazalištima («Narodne novine»
broj:71/06), članka 17. Statuta Kazališta lutaka Zadar, te
članka 12. Statuta Zadarske županije («Službeni glasnik
Zadarske županije» broj 3/02, 5/06), Županijska skupština
Zadarske županije na 12. sjednici održanoj dana 13. srpnja
2007. godine, donosi
ODLUKU
I.
Nitko od prijavljenih kandidata ne izabire se za ravnatelja
Kazališta lutaka Zadar.
II.
Natječaj za izbor ravnatelja Kazališta lutaka Zadar bit će
ponovljen.

PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 604-02/07-01/03
URBROJ: 2198/1-02-07-3
Zadar, 13. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 12. statuta Zadarske županije (Službeni
glasnik Zadarske županije broj 03/02, 05/06) Županijska
skupština na 12. sjednici od 13. srpnja 2007. godine,
donosi
ODLUKU
o subvencioniranju kamata učeničkih i
studentskih kredita
Članak 1.
Ovom Odlukom definiraju se uvjeti za subvencioniranje
kamata učeničkih i studentskih kredita (u daljnjem tekstu:
kredita), postupak odobrenja subvencioniranja kamate
kredita, te način rada i ovlaštenja Povjerenstva za odabir
subvencioniranja kamata kredita (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Članak 2.
Pravo podnošenja zahtjeva za subvencijom kredita imaju
svi redovni učenici srednjih škola s prebivalištem u
Zadarskoj županiji koji se školuju na području Zadarske
županije, te svi redovni studenti dodiplomskog,
diplomskog i poslijediplomskog studija s prebivalištem u
Zadarskoj županiji, koji se školuju na prostoru Republike
Hrvatske.
Učenici i studenti iz stavka 1. ovog članka moraju imati
prebivalište na prostoru Zadarske županije najmanje pet
godina, ili njihovi roditelji, odnosno staratelji.
Članak 3.
Iznos učeničkog kredita za koji se subvencionira kamata
je do 800,00 kuna mjesečno.
Iznosi studentskih kredita za koje se subvencionira
kamata su:
1. za studente koji se školuju na području Zadarske
županije do 1.000,00 kuna mjesečno,
2. za studente koji se školuju izvan područja Zadarske
županije, u Republici Hrvatskoj, do 1.500,00 kuna
mjesečno.
Za gore navedene kreditne iznose Zadarska županija
subvencionira kamatne stope do 6%, najduže godinu dana
nakon završetka redovnog srednjoškolskog, odnosno
studentskog obrazovanja.
Zadarska županija snosi i troškove odobravanja kredita.
Članak 4.
Pravo na subvencioniranu kamatu ostvaruju redovni
učenici i redovni studenti s područja Zadarske županije
prema rang listi koju izrađuje Povjerenstvo po Odluci
Poglavarstva. Poglavarstvo Zadarske županije imenuje
Povjerenstvo i određuje kriterije za dodjelu kredita do
visine osiguranih sredstava u tekućoj proračunskoj godini.

13. srpnja 2007. godine

Članak 5.
Prijave za subvencioniranje kamate kredita vrše se nakon
završenih upisa u novu školsku odnosno akademsku
godinu, na temelju javnog poziva.
Javni poziv objavljuje se u najmanje jednom dnevnom
listu i na web stranicama Zadarske županije.
Članak 6.
Poslovna banka koja dodjeljuje kredit sama utvrđuje i o
tome obavještava Zadarsku županiju, koji su učenici i
studenti ostvarili pravo na kredit kao i za svaku slijedeću
školsku godinu, odnosno akademsku godinu.
Učenici i studenti koji ne upišu redovno slijedeću školsku
odnosno
akademsku
godinu
gube
pravo
na
subvencioniranje kamate kredita.
Članak 7.
Međusobna prava i obveze poslovna banka i Zadarska
županija regulirat će posebnim ugovorom o poslovnoj
suradnji.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
"Službenom glasniku Zadarske županije», a provodit će se
kad se za to osiguraju sredstva u proračunu Zadarske
županije.
PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 602-03/04-01/49
URBROJ: 2198/1-02-07-17
Zadar, 13. srpnja 2007. godine
Na temelju članka 37. Statuta Strukovne škole Vice
Vlatkovića , članka 37. Statuta Tehničke škole i članka
12. Statuta
Zadarske županije («Službeni glasnik
Zadarske županije» broj: 3/02., 5/06.), Županijska
skupština Zadarske županije na 12. sjednici, održanoj
dana 13. srpnja 2007. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost Školskom odboru Strukovne škole
Vice Vlatkovića i Školskom odboru Tehničke škole na
Odluku o prijenosu vlasništva nad "starom" školskom
zgradom u Ulici Šime Vitasovića 1., na osnivača
Zadarsku županiju.

PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić

Stranica 32 – Broj 9

"Službeni glasnik Zadarske županije"

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 351-01/07-01/02
URBROJ: 2198/1-02-07-4
Zadar, 13. srpnja 2007. godine

13. srpnja 2007. godine

IV.
Sjedište Stožera operativnog centra je pri Ministarstvu
unutarnjih poslova RH - Policijska uprava zadarska.

Na temelju točke 9. Plana intervencija kod iznenadnog
onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj ("Narodne
novine", broj 8/97.) i članka 12. Statuta Zadarske županije
("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 3/02 i 5/06.)
Županijska skupština Zadarske županije na 12. sjednici
održanoj 13. srpnja 2007. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika,
članova i zamjenika članova
Stožera operativnog centra za provedbu Plana
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u
Zadarskoj županiji i određivanju sjedišta Stožera

V.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje; KLASA: 351-01/97-01/04, URBROJ: 2198/297-4; od 26. rujna 1997. godine ("Službeni glasnik
Zadarske županije" broj 4/97.).
VI.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša i komunalne poslove da u roku od 15 dana od
dana donošenja ovog rješenja sazove prvu sjednicu
Stožera.
VII.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić

I.
Marko Buljat imenuje se zapovjednikom Stožera
operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod
iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji.
II.
Davor Škibola imenuje se zamjenikom zapovjednika
Stožera operativnog centra za provedbu Plana intervencija
kod iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji.
III.
Za članove Stožera operativnog centra za provedbu Plana
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u
Zadarskoj županiji, odnosno zamjenike članova, imenuju
se:
- Ivan Knez, član, predstavnik Područnog ureda za zaštitu
i spašavanje Zadar Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
- Veljko Vanjak, zamjenik člana
- Mirko Petrica, član, predstavnik Ministarstva mora,
turizma prometa i razvitka RH, Lučka kapetanija Zadar
- Denis Livljanić, zamjenik člana
- Mirjana Jurin, član, predstavnik Ureda državne uprave u
Zadarskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose
- Milan Miočić - Stošić, zamjenik člana
- Jasna Fabijanić, član, predstavnik Županijskog
poglavarstva
- Jerolim Uroda, zamjenik člana
- Božidar Longin, član, predstavnik
poglavarstva
- Olivio Meštrović, zamjenik člana

Županijskog

- mr. sc. Mladen Mavar, član, predstavnik Županijskog
poglavarstva
- Josip Kraljić, zamjenik člana
- Ivan Paić, član, predstavnik Hrvatskih voda, VGI Zadar
- Ivan Peša, zamjenik člana

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 323-01/06-01/12
URBROJ: 2198/1-02-07-6
Zadar, 13. srpnja 2007.godine
Temeljem članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu
(«Narodne novine», broj: 140/05.), članka 35. stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 i 129/05), članka
12. Statuta Zadarske županije («Službeni glasnik
Zadarske županije», broj:03/02 i 05/06) i Odluke ministra
poljoprivrede o poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva o ukidanju državnog lovišta – uzgajališta
divljači broj: XIII/30 – «TELAŠĆICA» (Klasa:32302/06-01/327, Urbroj: 525-13-06-01 od 07. ožujka 2006.
godine) Skupština Zadarske županije, u postupku
ustanovljenja zajedničkih lovišta na prijedlog stručnog
povjerenstva uz prethodnu suglasnost Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (
Klasa:323-01/06-01/146, Urbroj:525-13-07-02-GG od 27.
ožujka 2007. godine), na 12. sjednici održanoj dana 13.
srpnja 2007. godine, d o n o s i
ODLUKU
o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj:
XIII/107 – «DUGI OTOK – ISTOK»
I.
Ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: XIII/107
– «DUGI OTOK - ISTOK» na području Zadarske
županije (u daljnjem tekstu: lovište)
II.
Opis granice: Granica ide od rta Ćuška morskom obalom
kroz prolaz Proversa, te dalje morskom obalom koja tvori
luku Telašćica, te oko rta Vidilica, dalje njome na
sjeverozapad, do Mrzlovice kota 201, te preko Čela kota
192, na Bučjak kota 123 i na Čelinjak kota 198, te
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najkraćom linijom na otočnu asfaltnu cestu, njome na
sjeverozapad do predjela Sinda grba, te preko njega do
Pećine u uvali Luka, nadalje morskom obalom oko rta
Gubac, te njome na jugoistok do početne točke rt Ćuška.
Sastavni dijelovi ovog lovišta su susjedni otočići:
Korotan, Galiola, Fafarikulac, Donji i Burnji Školj,
Tanjurić, Garmenjak Veli i Mali, Luški Otok, Maslinovac,
Krknata, Krava, Turošćak, Mrtonjak, Lavdara Vela i
Mala, Gozdenjak, Sestrica Mala i Vela, Abica, Katina,
Katinica, Buč Veli i Buč Mali, Gornja Aba i Mala Aba,
Breskvenjak, Glamoč, Trimulić Veli i Mali i Trstikovac.
- Mjesta obilježja granice: Granica lovišta
obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog
materijala dimenzija 60x40 na vidljivim mjestima i
javnim prometnicama sukladno propisu lovnogospodarske
osnove.
- Reljefni karakter i zemljopisni položaj:
Nadmorska visina lovišta je od 0 do 233 m (vrh
Družinjak). Svi otoci imaju padine prema moru, te takva
konfiguracija terena omogućuje zaštitu divljači od jačeg
utjecaja zimskih bura. Tlo je najvećim dijelom kamenito i
to sastavljeno od vapnenca. U udolinama se nalaze
obradiva tla koja su najvećim dijelom nastala ljudskim
djelovanjem, tj. krčenjem samog kamena. Po fizikalnim
svojstvima ova su tla vrlo propusna i ocjedita čemu veliki
doprinos daje nagib terena i otvorena ekspozicija. U
geologiji Dugog otoka od litostratigrafskih elemenata
zastupani su pretežno dobro uslojeni dolomiti i vapnenci
gornjokredne starosti, a struktura ovih naslaga uvjetuje da
su nepropusne do slabo propusne. Po krškim poljima i
uvalama nalazi se crvenica koja je nepropusna. U tim
fliškim naslagama postoji veći broj kopanih zdenaca
dubine 3-4 m, koji imaju vodu preko cijele godine. To su
procijedne vode koje se akumuliraju u kvartalnim
naslagama kojima su u podlozi nepropusni lapori fliša.
Vertikalni klifovi u karbonatnim naslagama Dugog Otoka
karakteriziraju strme obale, koje se spuštaju okomito sa
visine od preko 150 m u more.
III.

13. srpnja 2007. godine

U lovištu se prema mogućnostima staništa može okvirno
uzgajati slijedeći broj divljači u matičnom (proljetnom)
fondu:
- fazan
xx kljunova
- zec obični xx grla
Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu
uzgajati,
štititi
i
koristiti
propisat
će
se
lovnogospodarskom osnovom.
V.
Mjere za sprječavanje šteta od divljači:
donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih
mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači
i vrstama štete od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje
zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana
(mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i
besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava
korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu
javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu;
održavanje brojnog stanja divljači u granicama
dozvoljenog
kapaciteta
divljači
propisanog
lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane
i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih
lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane
i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih
lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere
zaštite značajne za ovo područje i vrste divljači koje
obitavaju u lovištu.
VI.
Tijelo držane uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje
mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a
isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.
VII.
Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena
u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na
odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave
nadležnog za zaštitu prirode.

Ukupna površina lovišta iznosi 4.317 ha.
Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te
između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se
kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u
obrascu LGO-1.

Sastavni dio ove odluke je karta lovišta sa ucrtanom
granicom u mjerilu 1:25 000.

IV.

IX.

U lovištu od prirode obitavaju
a) glavne vrste divljači:
- fazan
- zec obični
b) ostale vrste divljači
- šljuka
- divlji golub
- kuna
- svraka
- vrana
c) ostale životinjske vrste koje od prirode
obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o
lovstvu

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: XIII/107
– «DUGI OTOK – ISTOK» (Klasa: 003-03/06-01/07,
Urbroj: 2198/1-06-1 od 1. ožujka 2006. godine).

VIII.

PREDSJEDNIK
Stanko Zrilić
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