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I. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa («Narodne 

novine», broj 143/21.) i članka 30. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije», broj 3/21. i 20/21.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. 

lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

ETIČKI KODEKS 

nositelja političkih dužnosti u Općini Pirovac 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se načela i standardi ponašanja te se uređuje 

sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova 

Općinskog vijeća Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama 

Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

Ovim Etičkim kodeksom žitelje Općine Pirovac i opću javnost upoznaje se s 

ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti, kao javnih osoba. 

 

Članak 2. 

Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i 

transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim 

društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja 

građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog 

odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, 

poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.  

 

Članak 3. 

Odredbe ovoga Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih 

tijela Općinskog vijeća odnose se i na općinskog načelnika Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: 

nositelji političkih dužnosti). 
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Odredbe iz glave II. Temeljna načelna djelovanja, članka 5. točaka 3., 4., 9., 10., 14., 

16. i 17. ovoga Etičkog kodeksa, odnose se na sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća 

pozvao na sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju 

rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 

političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovinskog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, 

tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili 

dužnosnikom Općine Pirovac; 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj 

i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti; 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 

stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge 

potpore koje se isplaćuju iz proračuna Općine Pirovac; 

4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti 

može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti; 

5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti 

utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke 

dužnosti u obavljanju njegove dužnosti; 

6.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili 

koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki 

čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 

neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili 

ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili 

ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 

Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, 

pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo 

povjerene im dužnosti te povjerenje korisnika usluga. Nositelji političkih dužnosti su osobno 

odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno 

izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali. Nositelji političkih 

dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa, 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 

političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju, 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te 

zabrane uznemiravanja, 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa, 
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5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak 

povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, 

zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane 

davanja obećanja izvan propisanih ovlasti, 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja, 

7. javnosti rada i dostupnosti građanima, 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti, 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina, 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima, 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem 

relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine, 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući 

zabranu uvredljivog govora, 

15. odnosa prema službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pirovac (u daljnjem tekstu: JUO) koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i 

odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji 

se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za 

protupropisno postupanje, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično), 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje 

službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih, 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji 

se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju 

obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje i stvaranje ozračja u kojem nositelji 

političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom 

vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima 

građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava 

svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i 

promicanja svojih političkih stavova. 

 

Članak 7. 

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima općinske vlasti angažirani 

su na osiguranju provedbe ovoga Etičkog kodeksa i Etičkog kodeksa službenika i 

namještenika Općine Pirovac u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koje 

imaju, u cilju stvaranja i očuvanja povjerenja u lokalnu vlast i javnu upravu i njihovu 

političku i profesionalnu etiku. 

 

Članak 8. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u 

vezi s obnašanjem javne dužnosti. 

 

 

 

 



Stranica 5 | Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PIROVAC                   30. lipnja 2022. 

__________________________________________________________________________________ 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili 

uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na 

sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši 

načelo jednakosti pred zakonom. 

 

Članak 11. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog 

tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka 

povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 12. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke 

koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 13. 

Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješava Općinsko 

vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata 

članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 14. 

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti 

član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz 

vladajuće većine te jedan iz oporbe. 

 

Članak 15. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog 

ugleda u lokalnoj zajednici.  

Predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi 

političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.  

 

Članak 16. 

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog 

vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, općinskog 

načelnika, službenika JUO-a ili po prijavi građana. 

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke 

dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe 

Etičkog kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 
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Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna 

pojašnjenja i očitovanja. 

 

Članak 17. 

Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava 

i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano 

očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s 

vođenjem postupka po prijavi. 

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova u roku od 60 dana od dana 

zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. 

 

Članak 18. 

Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog odbora dostavljaju se Općinskom vijeću, 

podnositelju pritužbe ili zahtjeva i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te 

se objavljuju na oglasnoj ploči i/ili mrežnoj stranici Općine Pirovac. 

Etički odbor u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću 

donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.  

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku 

po prijavi i u odlučivanju. 

 

Članak 19. 

Etički odbor podnosi Općinskom vijeću godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do 

kraja ožujka za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se u «Službenom 

vjesniku Općine Pirovac». 

 

Članak 20. 

Postupanje Etičkog odbora ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti drugih ovlaštenih 

tijela i osoba u vezi s odgovornošću nositelja političke dužnosti kada su pojedinim 

ponašanjem ispunjene propisane pretpostavke za provedbu tih mjera. 

 

Članak 21. 

Za povredu odredba ovoga Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, 

dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja 

sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s 

odredbama ovoga Etičkog kodeksa. 

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od 

dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 22. 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 

dana od dana podnesenog prigovora. 

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti 

prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

Članak 23. 

Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika 

Općinskog vijeća o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća. 

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad 

i druga primanja sukladno Odluci o naknadama članova Općinskog vijeća i članova radnih 

tijela. 
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Članak 24. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u «Službenom vjesniku Općine 

Pirovac» i na mrežnoj stranici Općine Pirovac.   

 

VI. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 25. 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 

vjesniku Općine Pirovac».  

 

 

KLASA: 004-02/22-01/01 

URBROJ: 2182-11-01-22-1 

Pirovac, 27. lipnja 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

 

 

Na temelju članaka 7. i 12. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93., 

29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju («Narodne novine», broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 30. 

Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21. i 20/21.), 

Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Mendula“ 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „Mendula“ («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije», broj 5/09., i «Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 2/22.), u članku 4. stavak 2. 

mijenja se i glasi: 

«Sjedište Dječjeg vrtića je u Pirovcu, Don Balda Vijalića 9A.». 

 

Članak 2. 

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi: 

«Upravno vijeće Dječjeg vrtića ne može bez suglasnosti Osnivača, steći, opteretiti ili 

otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna.». 

 

Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama Odluke o 

osnivanju Dječjeg vrtića „Mendula“ («Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 2/22.). 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Općine Pirovac». 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/02 

URBROJ: 2182-11-01-22-4 

Pirovac, 27. lipnja 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC 
 

 
 
 

 
 

______________________________ 
 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije», broj 3/21. i 20/21.), a u svezi članka 4. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava 

općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. 

(KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ: 2182-11-02-22-3, od 31. ožujka 2022. godine), 

Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o oslobađanju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića Mendula za 

mjesec lipanj 2022. godine 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Mendula (u daljnjem tekstu: 

Vrtić) oslobađaju se od obveze plaćanja iznosa udjela u ekonomskoj cijeni programa Vrtića za 

mjesec lipanj 2022. godine. 

 

Članak 2. 

Ukupni iznos sredstava slijedom oslobađanja od obveze plaćanja u smislu članka 1. 

ove Odluke, a koji predstavlja vlastiti prihod Vrtića, osigurat će se iz sredstava proračuna 

Općine Pirovac. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Općine 

Pirovac». 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/05 

URBROJ: 2182-11-01-22-1 

Pirovac, 27. lipnja 2022. 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 
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______ 2. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije», broj 3/21. i 20/21.), a u svezi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju («Narodne novine», broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Općinsko 

vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o izuzeću od naplate usluga Dječjeg vrtića Mendula za roditelje-korisnike 

usluga raseljene iz Ukrajine 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se izuzeće od naplate usluga Dječjeg vrtića Mendula (u 

daljnjem tekstu: Vrtić) za roditelje-korisnike usluga raseljene iz Ukrajine, a koji su 

privremeno nastanjeni na području Općine Pirovac. 

 

Članak 2. 

Visina sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovitih programa 

Vrtića utvrđena je Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Mendula od 

roditelja-korisnika usluga («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21.).   

 

Članak 3. 

Sukladno prostornim i financijskim mogućnostima Vrtića, uslugu svih redovitih 

programa bez naplate može pohađati najviše petero djece roditelja iz članka 1. ove Odluke. 

Izuzeće od naplate usluga Vrtića sukladno odredbama ove Odluke primjenjuje se 

tijekom pedagoških godina 2021./2022. i 2022./2023. . 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Općine 

Pirovac». 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/06 

URBROJ: 2182-11-01-22-1 

Pirovac, 27. lipnja 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC 

 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 
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______________________________ 
 

 

 

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(«Narodne novine», broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 30. Statuta Općine 

Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21. i 20/21.), Općinsko vijeće 

Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mendula 

 

 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mendula, u tekstu prijedloga kojeg je utvrdilo Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Mendula, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Općine Pirovac». 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/03 

URBROJ: 2182-11-01-22-2  

Pirovac, 27. lipnja 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

 

 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(«Narodne novine», broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 30. Statuta Općine 

Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21. i 20/21.), Općinsko vijeće 

Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 
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ODLUKU 

o izmjenama i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Mendula  

od roditelja-korisnika usluga 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Mendula od roditelja-korisnika 

usluga («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/21.), u članku 6. stavak 2. 

mijenja se i glasi: 

«Ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe Vrtića mogu se upisati djeca čiji 

roditelji imaju prebivalište izvan Općine Pirovac. Uvjet je da plaćaju veći udio u punoj 

ekonomskoj cijeni boravka djeteta u Vrtiću koji iznosi 1.950,00 kuna mjesečno za sve 

redovite programe Vrtića odnosno da jedinice lokalne samouprave u kojoj imaju prebivalište 

prihvate plaćanje dijela ili cjelokupnog iznosa utvrđenog udjela u punoj ekonomskoj cijeni 

boravka djeteta u Vrtiću regulirajući isto ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.».  

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

«Iznimno, roditelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva za upis djeteta u Vrtić imaju 

prijavljeno boravište na području Općine Pirovac u trajanju od najmanje godine dana, 

sudjeluju u podmirenju ekonomske cijene redovitih programa Vrtića sukladno članku 7. 

stavku 1. ove Odluke.».  

 

Članak 2. 

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: 

«Preostali iznos do pune ekonomske cijene redovitih programa Vrtića za sve roditelje-

korisnike usluga financira Općina Pirovac iz svog proračuna.». 

 

Članak 3. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

«Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni redovitih programa Vrtića umanjuje 

se prema sljedećim mjerilima: 

1. za drugo i svako sljedeće dijete istog kućanstva koje istovremeno pohađa Vrtić za 20% od 

programa kojeg dijete polazi, 

2. za dijete samohranog roditelja ili dijete iz jednoroditeljske obitelji za 30% od programa 

kojeg dijete polazi, 

3. za odsustvo djeteta više od 30 dana iz opravdanih razloga (bolest uz predočenje liječničke 

potvrde) za 30% od programa kojeg dijete polazi, 

4. za odsustvo djeteta od 30 do 60 dana u kontinuitetu iz osobnih razloga tijekom  pedagoške 

godine za 20% od programa kojeg dijete polazi, 

5. za mjesece kada dijete boravi u Vrtiću do najviše tri sata dnevno zbog opservacije i 

utvrđivanja teškoća u razvoju za 30% od programa kojeg dijete polazi, 

6. za dijete s poteškoćama u razvoju utvrđeno Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja 

nadležnog centra za socijalnu skrb, za 30% od programa kojeg dijete polazi.».  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Općine 

Pirovac». 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/07 

URBROJ: 2182-11-01-22-1  

Pirovac, 27. lipnja 2022. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

 

 

Na temelju članka 120. stavaka 1. i 3. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 

144/21.), članka 3. Pravilnika o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i 

suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», broj 

67/22.) i članka 30. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 3/21. i 20/21.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. lipnja 2022. 

godine, donosi 

     

 

ODLUKU 

o dugoročnom kreditnom zaduživanju Općine Pirovac 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se dugoročno zaduživanje Općine Pirovac uzimanjem 

dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za realizaciju sljedećih 

kapitalnih projekata:  

1. projekt K200012 – Otkup zemljišta za izgradnju vatrogasnog doma, 

2. projekt K200003 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja: 

2.1. izrada projektno tehničke dokumentacije vatrogasnog doma (glavni projekt i izvedbeni 

projekt), 

2.2. izrada projektno tehničke dokumentacije Sportskog centra Pirovac (glavni projekt i 

izvedbeni projekt), 

2.3. izrada projektno tehničke dokumentacije Poduzetničke zone Torine (idejni, projekt, 

glavni projekt i izvedbeni projekt). 

 

Članak 2. 

Zaduživanje iz članka 1. ove Odluke odobrava se uzimanjem kredita kod OTP banka 

d.d., Domovinskog rata 61, Split, OIB: 52508873833, prema sljedećim uvjetima: 

- vrsta kredita: dugoročni kunski kredit bez valutne klauzule, 

- iznos kredita: 1.500.000,00 kuna, 

- rok otplate: 5 godina,  

- poček: bez počeka, 

- rok korištenja kredita: do 31. 12. 2022. godine, 

- način otplate kredita: u tromjesečnim uzastopnim ratama, 

- kamatna stopa: fiksna, 2,80% godišnje,  

- zatezna kamata: zakonska zatezna kamata, 

- naknada za obradu kredita: ne obračunava se, 

- naknada za rezervaciju sredstava: ne obračunava se, 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 
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– naknada za prijevremenu otplatu kredita: ne obračunava se. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Pirovac za sklapanje ugovora o kreditu, nakon 

dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje, te za izdavanje zadužnica i 

mjenica Općine Pirovac kao instrumenata osiguranja kredita. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Općine Pirovac». 

 

 

KLASA: 403-01/22-01/02 

URBROJ: 2182-11-01-22-1 

Pirovac, 27. lipnja 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

 

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 

92/10.) i članka 30. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 3/21. i 20/21.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 7. sjednici, od 27. lipnja 2022. 

godine, donosi 

 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac za 2022. godinu 

 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Pirovac 

za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan), donosi se radi unapređenja i 

učinkovitije zaštite od požara na području odnosne lokalne jedinice. 

 

II. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Članak 2. 

Vatrogasne intervencije na području Općine Pirovac vrši vatrogasna postrojba 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirovac (u daljnjem tekstu: DVD Pirovac), koja raspolaže 

sa sljedećim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima: 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 
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- 2 profesionalno zaposlena vatrogasca s položenim stručnim ispitima za vatrogasce s 

posebnim ovlastima i odgovornostima, 

- 1 kombi vozilo, 1 navalno vozilo, 2 autocisterne i 1 šumsko vozilo, 

- tijekom ovogodišnje požarne sezone formirat će se interventne grupe u dvije smjene (7 

sezonskih vatrogasca adekvatno opremljenih s propisanom opremom).  

Sukladno ugovornom odnosu između Općine Pirovac i Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, iz sredstava robnih zaliha Republike 

Hrvatske, DVD-u Pirovac je ustupljena na korištenje višenamjenska autocisterna za vodu, na 

razdoblje od 4 godine. 

 

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Članak 3. 

Ovim Provedbenim planom predlažu se organizacijske i tehničke mjere nužne za 

unapređenje zaštite od požara na području Općine Pirovac, sukladno stanju utvrđenom u 

Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Pirovac i Planu 

zaštite od požara za područje Općine Pirovac, kako slijedi: 
                    

1. Mjere zaštite objekata 

Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Pirovac pri 

projektiranju građevina obvezno je primjenjivati mjere zaštite od požara, odnosno posebne 

uvjete građenja iz područja zaštite od požara. 

Sve nove i adaptaciju starih objekata projektirati prema zahtjevima za vatrootpornost nosivih i 

pregradnih zidova i konstrukcija te opremiti eventualno potrebnim instalacijama za dojavu i 

gašenje požara. U starim dijelovima naselja – povijesna jezgra Pirovca preporuča se ne 

projektirati i izvoditi objekte u kojima se odvijaju djelatnosti koje koriste zapaljive plinove i 

tekućine.  

Lokali i skladišta preporuča se da budu nisko požarno opterećeni i to ograničiti na 500 MJ/m
2
 

u prodajnom i skladišnom prostoru. Zapaljive i opasne tvari skladištiti u okviru dozvoljenih 

normativa.  

Prilikom adaptacije objekata smanjiti požarno opterećenje zamjenom gorivih stropnih i 

krovnih konstrukcija negorivim ili ugradnjom vatrootpornih pregrada te opremiti potrebnim 

instalacijama za dojavu i gašenje požara.  

Zaštitu čeličnih, drvenih i ostalih vatroneotpornih nosivih elemenata konstrukcije izvršiti 

premazima i zaštitnim oblogama. Premazima i oblogama se postiže veća vatrootpornost koju 

treba dokazati atestima. Neotporni armirano betonski ili drugi elementi mogu se zaštititi i 

ojačati na vatrootpornost zaštitnim žbukama ili oblogama. 

Vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije uskladiti sa standardom DIN 4102 ili 

rezultatima ocjenske metode. 

Posebnu pažnju posvetiti evakuaciji. Evakuacijske putove i izlaze osvijetliti svjetiljkama 

protupanične rasvjete. 

Djelatnike u pravnim osobama osposobiti za provođenje mjera zaštite od požara. 
 

2. Mjere zaštite šuma i otvorenih prostora 

Na području Općine Pirovac najveće površine zauzimaju otvorena šikara, niska dalmatinska 

smreka te nisko raslinje u odnosu na manje šumske površine alepskog bora i panjača hrasta 

crnike. U novije vrijeme, došlo je do obnove autohtone vegetacije sađenja i širenja borovih 

kultura. 

Zaštita šumskih površina provodi se sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara 

(«Narodne novine», broj 33/14.). 
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Značajne poljoprivredne površine na području Općine Pirovac nalaze se na dugodolini od 

naselja Kašića do naselja Putičanje s povremenim vodotokom (ponornica), ukupne površine 

od oko 1.110 ha.  

U cilju unapređenja zaštite od požara na poljoprivrednim površinama potrebno je: 

- sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem, 

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedbe agrotehničkih mjera u trajnim nasadima 

najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, 

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve najkasnije u roku od 15 dana, 

- osigurati neophodnu opremu i sredstva za gašenje pri spaljivanju otpada kod vlasnika 

poljoprivrednog zemljišta. 
 

3. Mjere zaštite u prijenosu i distribuciji energenata 

Mjere zaštite u prijenosu i distribuciji električne energije se odnose na održavanje trase 

dalekovoda zamjenom dotrajalih nosača, odvodnika prenapona, izolatora i vodiča te 

zamjenom neefikasnih zaštita vodova. Potrebno je voditi računa i o zategnutosti vodova u 

pojedinim rasponima. 

Nadalje je potrebno redovito održavati prosjeke na trasama dalekovoda (čistiti od niskog 

raslinja u širini od 10 m ispod 35 KV odnosno 5 m ispod 10 KV dalekovoda, te sjeći stabla 

koja bi prilikom požara mogla pasti na žice dalekovoda). 

Prilikom rekonstrukcija preporučiti zamjenu dalekovodne mreže (nadzemna) prema 

mogućnostima kabelskom (podzemna). 

Provjeravati funkcionalnost i ispravnost svih upravljačkih i signalnih strujnih krugova i 

opreme, zamjenjivati neispravnu, oštećenu ili dotrajalu opremu. 
 

4. Mjere zaštite kod prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu  

Mjere zaštite kod prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, što se prvenstveno odnosi na 

prijevoz državnom cestom D8 (naselje Pirovac) i državnom cestom D59 (naselje Putičanje), 

provode se na način da svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za 

zaštitu od tvari koje prevozi, a sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom 

prijevozu opasnih tvari (ADR). 

Organiziranu intervenciju u slučaju akcidenta treba provoditi uz unutarnje i vanjsko 

blokiranje mjesta nesreće. Sve osobe koje rade u zoni 1 (opasna zona) moraju koristiti 

osobna zaštitna sredstva odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (zona pripremnog 

prostora) izvoditi pripremne radnje za intervenciju te samu intervenciju. 

U svim slučajevima i bez prethodne procjene o mogućnostima savladavanja opasnosti, 

obavezno pozvati policiju. 
 

5. Mjere osiguravanja vatrogasnih pristupa 

Prometnice i javne površine na području Općine Pirovac potrebno je održavati prohodnima 

radi nesmetanog pristupa i osiguranja površine za rad vatrogasnih vozila i tehnike. 

Potrebno je težiti izvedbi vatrogasnih pristupa sljedećih karakteristika: 

- ravni, stalno prohodni, s izlazom na kraju, za jednosmjerno kretanje širine najmanje 3 m, 

- ravni, stalno prohodni, slijepi a duži od 100 m (bez izlaza na kraju), širine najmanje 3 m, s 

okretištem na kraju za sigurno okretanje vatrogasnih vozila.   

Uspon ili pad vatrogasnog prilaza ne smije prelaziti 12% nagiba, a površina za operativni rad 

vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim maksimalnim nagibom od 10 % u 

bilo kojem smjeru površine. 
 

6. Mjere zaštite od požara u akvatoriju 

Zaštitu lučkih objekata te plovila na vezu na području naselja Pirovac treba provoditi 

sukladno važećim propisima uz osiguranje minimalne opreme za gašenje i spašavanje. 

U sustavu protupožarne zaštite u Marini Pirovac određuju se sljedeće mjere: 

- osim glavnog ulaza, izvodi se alternativni kolni pristup za interventna vozila, 
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- obvezno se izvodi mreža požarnih hidranata,  

- međusobne udaljenosti građevina moraju biti takve da u slučaju požara sprečavaju njegovo 

prenošenje s građevine na građevinu, 

- projektna dokumentacija za građenje mora se temeljiti na propisima koji sprečavaju 

nastanak i širenje požara te nastanak eksplozija i smanjuje njihove neželjene posljedice, 

- glavni i sekundarni lukobran moraju biti širine koja omogućava nesmetan pristup 

vatrogasnim vozilima. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 4. 

Potrebno je kontinuirano provoditi promidžbu radi upoznavanja građana, a posebice 

školske djece, za što bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u sprječavanju nastanka 

požara.  

Prepušta se DVD-u Pirovac upozoravanje građana i turista o zabrani paljenja vatre na 

otvorenom tijekom požarne sezone.  

 

Članak 5. 

Sredstva za provedbu mjera utvrđenih ovim Provedbenim planom osigurana su u 

Proračunu Općine Pirovac za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 

  

Članak 6. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 

vjesniku Općine Pirovac».  

 

 

KLASA: 245-01/22-01/02 

URBROJ: 2182-11-01-22-1 

Pirovac, 27. lipnja 2022. 

 

 

OPĆINA PIROVAC 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

 

 

II. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 

pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.) i članka 46. 

stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21. i 

20/21.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi 

 

PREDSJEDNIK 

Igor Meić, bacc. oec., v. r. 
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IZMJENE (I.) 

Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2022. godini 

 

 

Članak 1. 

U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pirovac u 

2022. godini («Službeni vjesnik Općine Pirovac», broj 1/22.), u članku 9. stavak 1. mijenja se 

i glasi: 

«Za obavljanje djelatnosti u smislu članaka 6., 7. i 8. ovoga Godišnjeg plana, određuju 

se mikrolokacije na pomorskom dobru na području Općine Pirovac, kako slijedi:  

 

         
OBALNI POJAS 

LOLIĆ i CENTAR 

OBALNI POJAS 

STARINE i STARA RIVA 
 

 

DJELATNOST: Iznajmljivanje sredstava 
 

Brodica na motorni pogon 

 

01. 

 

 

 

- na k.č. 13294/1  

  (gat - hotel Miran) 

 

 

01. 

 

 

02. 

03. 
 

 

- na dijelu k.č. 13298/21 

(Stara riva – 5 podnositelja 

zahtjeva) 

- uz gat ispred k.č. *551 

- uz gat ispred k.č. 939/10 
 

Jedrilica, brodica na vesla - / 

 

04. 

 

 

- na dijelu k.č. 13298/21  

  (Stara riva) 

Skuter 

 

02. 

 

03. 

 
 

 

- na k.č. 13294/1 

  (gat - hotel Miran) 

- na k.č. 13294/1 

  (gat - hotel Miran) 
 

- / 

Daska za jedrenje, sandolina, 

pedalina i slično (sup daska) 

 

 

04. 

 

05. 

 

06. 

 
 

 

- ispred k.č. 610/1  

  (gat - hotel Miran) 

- ispred k.č. 610/1 

  (gat - hotel Miran) 

- ispred k.č. 342  
 

05. 

06. 

 

- ispred k.č. *1309 

- ispred k.č. 928/6   

 

 

DJELATNOST: Ugostiteljstvo i trgovina 
 

Pripadajuća terasa objekta 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

- na k.č. 579/1  

- ispred k.č. 572/20   

- ispred k.č. 572/20   

- ispred k.č. 572/22   

- ispred k.č. 574   

- ispred k.č. 342   

- ispred k.č. 3899/6   

- na dijelu k.č. 13298/13  

- na dijelu k.č. 13298/21  
 

07. 

08. 

09. 

10. 

- ispred k.č. 260/2   

- ispred k.č. *1309  

- na gatu k.č. 3897   

- ispred k.č. 944/7  

Ambulantna prodaja  

(škrinja, aparati za sladoled 

i sl.) 

16. 
17. 

- ispred k.č. 595/12  

- ispred k.č. 355/1  

 

11. 

 

- ispred k.č. 937/4 
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Kiosk, prikolice, montažni  

objekti do 12 m
2
 i sl. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

22.a 

22.b 
 

 
- ispred k.č. 595/12  

- na k.č. 579/1 

- na k.č. 579/1  

- ispred k.č. 355/1  

- ispred k.č. 3899/6  

- ispred k.č. 355/2 

- na k.č. 3899/6  

(uz južnu stranu boćališta) 
 

 

 

12. 

 

- na dijelu gata k.č. 3897  

 

DJELATNOST: Komercijalno-rekreacijski sadržaji 
 

Aqua park i drugi  

morski sadržaji 
23. - ispred k.č. 579/1   13. - ispred k.č. 928/7  

 

 

Suncobrani, ležaljke            

 

 

 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

 

- ispred k.č. 602/2   

- ispred k.č. 595/2    

- ispred k.č. 579/1   

- na k.č. 579/1  

- ispred k.č. 575/1  

- ispred k.č. 572/22  

- ispred k.č. 362/1   

- ispred k.č. 361/1  

- ispred k.č. 348/3  

14. 

15. 

16. 

17. 

- ispred k.č. *711  

- ispred k.č. *687/2  

- ispred k.č. 937/4  

- ispred k.č. 944/3 

 

Zabavni sadržaji          

 

33. 

34. 

- ispred k.č. 601/4 

- ispred k.č. 362/2 

18. 

19. 

- ispred k.č. *1309 

- uz gat ispred k.č. *705 

 

Članak 2. 

Izmijenjeni grafički prikazi mikrolokacija na pomorskom dobru čine sastavni dio ovih 

Izmjena (I.) Godišnjeg plana, ali nisu predmetom objave u službenom glasilu. 

 

Članak 3. 

Ove Izmjene (I.) Godišnjeg plana stupaju na snagu prvi dan od dana objave u 

«Službenom vjesniku Općine Pirovac».  

 

 

KLASA: 934-01/21-01/13 

URBROJ: 2182-11-02-22-4 

Pirovac, 25. svibnja 2022. 

 

 

OPĆINA PIROVAC 

 

 

 

 
 

______________________________ 
 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Gulam, bacc. oec., v. r. 
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Nakladnik: 
OPĆINA PIROVAC 

 

Glavni urednik: 
Marin Barić, dipl. oec. 

 

Urednica: 
Ranka Vučković Vukman, dipl. iur. 

 

Urednica: 
Marija Roca, bacc. admin. publ. 

 

Sjedište uredništva:  
Zagrebačka 23, 22 213 Pirovac 

telefon: 022 467 077, telefaks: 022 466 086, e-mail: info@pirovac.hr 

www.pirovac.hr 

Službeni vjesnik Općine Pirovac izlazi po potrebi. 


