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GLASNIK OPĆINE JASENICE
Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 2 JASENICE 09. travnja 2013. GODINA: V
AKTI OPĆINE JASENICE
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Odluka o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području mjesta Maslenica,
Rovanjska i Modrič
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova
održavanje nerazvrstanih cesta
Izmjene i dopune Statuta Općine Jasenice
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup sa osnivanjem prava
građenja u svrhu izgradnje fotonaponskih solarnih elektrana
Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama
lokalne i područne samouprave Zadarske županije
Donošenje Odluke u usvajanju Ciljanih izmjena i dopuna UPU-a zone centralnih
funkcija središte Maslenice
Odluka o obnovi kapelice u središtu Jasenica
Odluka o sanaciji dijela obale po zahtjevu Nikolaia Raitschewa
Odluka o javnom natječaju„Solarni krovovi Općine Jasenice“
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-01/11-01/05
URBROJ:2198/21-01-13-3
Jasenice, 08. travnja.2013.
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04 i 178/04), te članka 32. Statuta Općine Jasenice ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 16/09),
Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Tijekom 2012. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ("Glasnik Općine Jasenice"
broj 7/11. i 6/12. ) izvršen je kako slijedi
I. IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA
R.
br.
1.

Opis poslova

Plan 2012.

Izgradnja i asfaltiranje cesta
- Nabava i ugradnja vertikalne i horizontalne
signalizacije uz nerazvrstane ceste na području
Maslenice i Rovanjske
- otkup zemljišta pri izgradnji priključka na D-8
u Maslenici
- Izgradnja i asfaltiranje cesta u Maslenici,
Zatonu i Rovanjskoj
- izgradnja autobusne postaje u Rovanjskoj
- izrada projektne dokumentacije za kružni tok
kod OŠ "Petar Zoranić" u Maslenici
- izrada projekta rekonstrukcije ulice Petra
Zoranića i Gojka Šuška u Maslenici
UKUPNO:

Financiranje izgradnje i asfaltiranja izvršeno je iz sredstava:
- prihod od komunalnog doprinosa
- Ukupno:

Izvršeno
u 2012.
345.723

865.000

Novi plan
2012.
365.000

220.000

0

100.000

0

400.000

325.000

20.000

0

40.000

40.000

20.910

85.000
865.000

0
365.000

345.723

324.813

345.723,00 kuna
345.723,00 kuna

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE
R.
br.
1.

Opis poslova
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe
- Usklađenje Izvedbenog projekta za
vodospremu u Jasenicama
-Izgradnja crpne stanice u Jasenicama
-Izgradnja vodospreme u Rovanjskoj
-Izgradnja vodovodnog ogranka u Rovanjskoj
UKUPNO:

Plan 2012.
210.000

Novi
plan 2012.
224.000

Izvršeno
u 2012.
84.375

85..000

85.000

84.375

125.000

130.000
9.000
224.000

0

Financiranje izgradnje i asfaltiranja izvršeno je iz sredstava:
- Naknada za priključke

210.000

- 84.375,00 kuna

84.375
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84.375,00 kuna

III. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE
R.
br.
1.

Opis poslova
Izgradnja objekata i uređaja odvodnje
- Izrada Idejnog projekta Maslenici
-Izrada Idejnog projekta Rovanjska
UKUPNO:

Novi
plan 2012.

Plan 2012.
1.510.000
885.000
625.000
1.510.000

0
0
0
0

Izvršeno u 2012.
0

0

IV. POSLOVNE ZONE I ZONA ZP „PARIŽEVAČKA GLAVICA“
R.
br.
1.

Opis poslova
Ulaganja u Poslovne zone
- Otkup zemljišta
UKUPNO:

Izvršeno u
2012.
28.908
28.908
28.908

Novi
plan 2012.
30.000
30.000
30.000

Plan 2012.
150.000
150.000
150.000

Financiranje otkupa zemljišta izvršeno je iz sredstava:
- Prihod od prodaje zemljišta
- Ukupno:

28.908,00 kuna
28.908,00 kuna

V. IZGRADNJA I UREĐENJE ŠETNICE U MASLENICI
R.
br.
1.

Opis poslova
Izgradnja i uređenje šetnice u Maslenici
- Izgradnja i uređenje šetnice u Maslenici
UKUPNO:

Plan 2012.
800.000
800.000
800.000

Novi
Plan 2012.
0
0
0

Izvršeno u
2012.
0
0

VI. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE
R.
br.
1.

Opis poslova
Rekonstrukcija javne rasvjete
- Rekonstrukcija javne rasvjete –
zamjena običnih žarulja LED
lampama
UKUPNO:

Plan 2012.
1.500.000

Izvršeno u
2012.

Novi
plan 2012.
0

1.500.000

0

1.500.000

0

0

0

VII. IZGRADNJA GROBLJA
R.
br.
1.

Opis poslova
Izgradnja mrtvačnice i novog groblja
- Izgradnja mrtvačnice i novog groblja
UKUPNO:

Plan 2012.
0
0
0

Novi
Plan 2012.
230.000
230.000
230.000

Financiranje izgradnje i asfaltiranja izvršeno je iz sredstava:
- prihodi od komunalnog doprinosa
- kapitalna pomoć iz Županijskog proračuna
- Ukupno:

Izvršeno u
2012.
178.406
178.406
178.406

28.406,00 kuna
150.000,00 kuna
178.406,00 kuna

Članak 4.
Ovo Izvješće objavit će se u "Glasniku Općine Jasenice".
Predsjednik:
Ante Baričević
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/11-01/04
URBROJ.2198/21-01-13-3
Jasenice, 08. travnja 2013.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04 i članka 32. Statuta Općine Jasenice ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 16/09), Općinsko
vijeće Općine Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu podnosi se za slijedeće komunalne djelatnosti:
I.
II.
III.
IV.
V.

Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina
Održavanje i uređenje mjesnog groblja
Održavanje javne rasvjete
Održavanje cesta i drugih javnih površina
Poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije
Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade
za 2012. godinu bio je predviđen u iznosu od 595.000,00 kuna, a plan je izvršen u ukupnom iznosu od
438.008,00 kuna , što je 73,61 % od plana.
Komunalna naknada je u tijeku 2012. godine naplaćena u iznosu od 335.944,00 kuna , a ostatak sredstava u
iznosu od 102.064,00 kuna financiran je iz proračuna.
I. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina
R.
br.
1.
2.
3.
4.
4.

Opis poslova
Zamjena uništenih sadnica , sanacija zelenih površina,
sadnja drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća
Uređenje prostora iznad crkve Sv.Jeronima
Ravnanje i odvoz krupnog materijala s javnih zelenih
površina
Ostale usluge tekućeg održavanja javnih zelenih površina
Dekoracija naselja povodom božićnih i novogodišnjih
blagdana
UKUPNO:

Plan
2012.

Izvršeno u
2012.

Novi
plan 2012.

55.000
25.000

55.000
25.000

13.697
6.806

25.000
25.000

25.000
25.000

7.500
0

20.000
150.000

20.000
150.000

19.970
47.973

Poslovi navedeni pod rednim brojem 1. i 2. povjereni su Vlastitom komunalnom pogonu Općine Jasenice.
II. Održavanje i uređenje mjesnog groblja
R.
br.
1.
2.
3.

Opis poslova
Materijal za održavanje groblja
Čišćenje prostora ispred groblja, te odvoz viška materijala
Ostale komunalne usluge
UKUPNO:

Plan 2012.
10.000
10.000
10.000
30.000

Novi
plan 2012.
10.000
10.000
10.000
30.000

Izvršeno u
2012.
0
9.225
0
9.225
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Poslovi navedeni u točki II. ovog Programa povjereni su Vlastitom komunalnom pogonu Općine Jasenice.
III. Održavanje javne rasvjete
R.
br.
Opis poslova
1.
plaćanje utrošene električne energije za javnu rasvjetu
2.
održavanje javne rasvjete
UKUPNO:
IV. Održavanje cesta i drugih javnih površina
R.
br.
Opis poslova
1.
Održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta i putova
2.
Održavanje plaža u Maslenici i Rovanjskoj
3.
Održavanje čistoće javnih površina
UKUPNO:

Plan 2012.
290.000
90.000
380.000

Plan 2012.
50.000
50.000
20.000
120.000

Novi
plan 2012.
290.000
90.000
380.000

Izvršeno u
2012.
286.944
69.997
356.941

Novi
plan 2012.
5.000
25.000
5.000
35.000

Izvršeno u
2012.
2.500
21.369
0
23.869

Članak 4.
Ovo Izvješće objavit će se u "Glasniku Općine Jasenice".
Predsjednik:
Ante Baričević

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 211-01/13-01/01
URBROJ: 2198/21-01-13-01
Jasenice 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08,
48/10 i 74/11) i članka 32. Statuta Općine Jasenice ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 16/09
Općinsko vijeće Općine Jasenice, na svojoj 33. sjednici, održanoj 08. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području mjesta Maslenica, Rovanjska
i Modrič
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i pravila odvijanja odnosno regulacija i organizacija
prometa na javno prometnim površinama Općine Jasenice kao i lokacije javnih parkirališnih površina,
te uvjeti i način korištenja, organizacija i način naplate na javnim parkiralištima, vrste parkirališnih
karata i način njihova korištenja, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte te nadzor
nad parkiranjem vozila u mjestima Maslenica, Rovanjska i Modrič u Općini Jasenice. kao i mjere za
njihovo provođenje.
Članak 2.
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: prometne površine, površine
javne namjene, ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika
u prometu na području Općine.
Članak 3.
Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima, na način
propisan Zakonom i ovom Odlukom.
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Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje
bi mogle oštetiti tu površinu, ugroziti sigurnost odnosno protočnost prometa.
II. UREĐENJE PROMETA
Članak 4.
Pod uređenjem prometa podrazumijeva se regulacija i organizacija prometa na javno
prometnim površinama u naselju Maslenica, Rovanjska i Modrič.
Promet na javno prometnim površinama na području Maslenica, Rovanjska i Modrič uređuje
komunalno i prometno redarstvo Općine (u daljnjem tekstu: Redarstvo) sukladno Prometnom projektu
„Projekt trajne regulacije prometa u mjestu Maslenica, u Općini Jasenice T.D. 235/11” koji čini
sastavni dio ove Odluke a ne objavljuje se u Glasniku Općine Jasenice, te prometnom projektu
„Projekt trajne regulacije prometa u mjestima Rovanjska i Modrič u Općini Jasenice T.D. 233/11” koji
čini sastavni dio ove Odluke a ne objavljuje se u Glasniku Općine Jasenice (u daljnjem tekstu:
Prometni projekt) te drugim Odlukama Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.
Članak 5.
Odobrenje za privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanim cestama zbog gradnje,
rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija daje nadležni Upravni odjel.
Odobrenje se daje na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja izvodi radove na kolniku ili
nogostupu.
Zahtjevu se prilaže detaljan opis radova, vrijeme izvođenja radova te prijedlog privremene
regulacije prometa.
Zbog razloga iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik Općine Jasenice (u daljnjem tekstu:
Općinski načelnik), može uz obavijest policiji privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu
izvesti bez obustave prometa.
III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA
Članak 6.
Promet po javno prometnim površinama odvija se na način da se omogući sigurnost svih
sudionika u prometu.
Članak 7.
Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke
prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.
Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škole, sportske dvorane, igrališta te
drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne
ograde ili stupići.
Postavljanje zaštitnih ograda ili stupića uz nerazvrstane ceste obavlja se temeljem odobrenja
nadležnog Upravnog odjela.
Kada se fizičke prepreke postavljaju uz državne i županijske ceste, potrebno je odobrenje
nadležnog tijela obzirom na vrstu ceste.
U svrhu zaštite školske djece i ostalih pješaka u blizini javnih ustanova (škola, vrtića, domova
zdravlja-ambulanti, ostalih ustanova) postavlja se posebna horizontalna i vertikalna prometna
signalizacija (naprave za smirivanje prometa - vibro trake, svjetlosna treptajuća signalizacija i sl.).
Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda i stupića na opasnim mjestima postavlja pravna ili
fizička osoba obrtnik kojoj su povjereni poslovi temeljem ugovora.
Članak 8.
Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora nadležni Upravni odjel
može dati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka radi slobodnog pristupa u
objekt, na trošak podnositelja zahtjeva.
IV. PARKIRANJE VOZILA – ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA
Članak 9.
Javna parkirališta dio su javno prometne površine namijenjene parkiranju vozila, a mogu biti
asfaltirana i neasfaltirana.
Parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju jednog vozila i
označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom.
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Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima označava se bijelom horizontalnom
signalizacijom.
Rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga je odobrio Općinski načelnik
namijenjeno određenom korisniku te označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom.
Parkirališna zona je dio javne parkirališne površine na kojoj je uvedena naplata na određenim
lokacijama Općine Jasenice.
Javna parkirališta s naplatom (u daljnjem tekstu: javna parkirališta) su uređena i propisno
označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja su označena
odgovarajućom prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta s naplatom moraju biti označena odgovarajućom informacijom o
parkirališnoj zoni, cijenama parkiranja ovisno o vremenu parkiranja, vremenu naplate parkiranja kao i
načinu plaćanja parkiranja.
Označavanje parkirališta odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom prometnom
signalizacijom te dopunskim oznakama obavlja Vlastiti komunalni pogon Općina Jasenice
Članak 10.
Općinski načelnik određuje javna parkirališta na kojima se vrši naplata.
Naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima vrši se u razdoblju od 01. lipnja do 30.
rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat, osim za rezervirana parkirališna mjesta koja se odobravaju na
rok od godinu dana.
Članak 11.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje, te
druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom povjeravaju se na gospodarenje Vlastitom
komnunalnom pogonu Općine Jasenice (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).
Općina Jasenice može sve ili pojedine poslove prethodnog stavka povjeriti drugoj pravnoj
osobi.
Članak 12.
Javna parkirališta na kojima se vrši naplata određena su Prometnim projektima iz članka 4.
ove Odluke.
Općinski načelnik može odrediti i druge lokacije za parkirališta na kojima se vrši naplata,
ovisno o utvrđenim potrebama.
Članak 13.
Prodaja parkirnih karata mora se organizirati na dostupan način.
Članak 14.
Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima, autobusima, teretnim
vozilima, priključnim vozilima (prikolicama, trajlerima i sl.) i radnim strojevima, na javnim
parkiralištima kao ni za njihovo otuđenje.
O tome treba biti istaknuta višejezična obavijest.
Članak 15.
Općinski načelnik određuje lokacije i korisnike rezerviranih parkirališnih mjesta, te odlučuje o
naplati na tim mjestima.
Rezervirana parkirališna mjesta odobravaju se po zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.
Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti državnim tijelima, sudbenoj vlasti, tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, veleposlanstvima, konzulatima, pravnim i
fizičkim osobama.
Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.
Članak 16.
Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.
Članak 17.
Javna parkirališta Općine mogu se temeljem odobrenja Općinskog načelnika koristiti za
održavanje zabavnih i sportskih manifestacije ili sličnih aktivnosti.
članak 18.
Visinu naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u vlasništvu Općine Jasenice, izgled i
sadržaj parkirne karte kao i ostala pitanja vezana uz provedbu ove Odluke utvrđuje Općinski Načelnik.
V. NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA
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Članak 19.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena
osoba organizatora parkiranja.
Nadzor nad rezerviranim parkirališnim mjestima provode prometni redari.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 20.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
koje je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranom parkirališnom mjestu.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili
parkirano na rezerviranome parkirališnom mjestu, ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem
njezina obrta ili samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se vozač koji neovlašteno
zaustavi ili parkira vozilo na rezerviranome parkirališnom mjestu te odgovorna osoba u pravnoj osobi
koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
VII. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA
Članak 21.
Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa
na cestama, može se blokirati ili premjestiti temeljem naloga prometnog redara na ograđeno, uređeno
i čuvano parkiralište na području Općine sukladno posebnom propisu.
Nalog sadrži datum i vrijeme izdavanja, fotografiju ili skicu vozila u prekršaju, registarsku
oznaku i opis prekršaja, te podatke o nalogodavcu.
Članak 22.
Poslove blokiranja, premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
obavlja pravna ili fizička osoba, registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti koju, uz prethodnu
suglasnost MUP – a, ovlasti Općinski načelnik nakon provedenog natječajnog ili pozivnog postupka,
sukladno posebnoj Odluci Općinskog načelnika.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Glasniku Općine Jasenice
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JASENICE
PREDSJEDNIK
Ante Baričević
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/13-01/01
URBROJ: 2198/21-01-13-5
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95,
109/95 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 13. Odluke o uvjetima i
mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora (Glasnik
Općine Jasenice broj 6/12), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 08.
travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u na
području Općine Jasenice
I.
Ovom Odlukom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta odabire se
najpovoljniji ponuditelj u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenice ponuditelj „Mondo kop“ vl. Davor Knežević .
II.
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Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Jasenice sklopit će sa odabranim ponuditeljem
Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na rok od 1 (jedne) godine,
od dana donošenja ove Odluke.
III.
Ova Odluka dostaviti će se svim ponuditeljima.
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine
Jasenice“.
OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta propisan je člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno
da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo
iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora najdulje na vrijeme
od četiri godine, te odrediti uvjete i mjerila za provedbu javnog natječaja.
Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog
ugovora.
Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta objavljen je u
dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine Jasenice te na oglasnoj ploči Općine Jasenice.
Pravodobno su pristigle dvije prihvatljive ponude
1.“Mondo kop“ vl. Davor Knežević
2. TIM d.o.o., Nadin
Temeljem kriterija potpune, pravodobne ponude sposobnog ponuditelja sa ponuđenom najnižom
cijenom odabran je ponuditelj „Mondo kop“ vl. Davor Knežević .
PREDSJEDNIK
Ante Baričević

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/13-01/01
URBROJ: 2198/23-02-13-2
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) te članka 32. Statuta
Općine Jasenice, ( „Glasnik Općine Jasenice“, broj 1/13) Općinsko vijeće Općine Jasenice na
svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE JASENICE
članak 1.
U Statutu Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“, broj 1/13) u članak 19 mijenja se i
glasi;
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o
prijedlogu općeg akta kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.“
članak 2.
U Statutu Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“, broj 1/13) u članku 32. stavak 1.
alineja 8., briše se.
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članak 3.
Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Jasenice stupaju na snagu osmog dana od dana objave a
objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“.
PREDSJEDNIK
Ante Baričević
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 310-02/13-01/02
URBROJ: 2198/21-01-13-5
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95,
109/95 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 13. Odluke o uvjetima i
mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora (Glasnik
Općine Jasenice broj 6/12), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 08.
travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području
Općine Jasenice
I.
Ovom Odlukom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete odabire se
najpovoljniji ponuditelj u postupku prikupljanja ponuda pozivom za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Jasenice ponuditelj „Elektro Velebit“ vl. Mile Maričić
II.
Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Jasenice sklopit će sa odabranim ponuditeljem
Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na rok od 1 (jedne) godine, od
dana donošenja ove Odluke.
III.
Ova Odluka dostaviti će se svim ponuditeljima.
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Glasniku Općine
Jasenice“.
OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta propisan je člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno
da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo
iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora najdulje na vrijeme
od četiri godine.
Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog
ugovora.
Poziv na dostavu ponude dostavu ponuda poslan na šest adresa i to „A1“ Gornja Murvica, „Amper“
Ražanac, „Elektro Velebit“ Obrovac, „Elkom“ d.o.o. Zadar, „Mozaik pb“ Zadar, „Šare“ d.o.o.
Zemunik Donji, pristigle su četiri ponude, od čega tri prihvatljive.
Temeljem kriterija potpune, pravodobne ponude sposobnog ponuditelja sa ponuđenom najnižom
cijenom odabran je ponuditelj „Elektro Velebit“ vl. Mile Maričić .
PREDSJEDNIK
Ante Baričević
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-15/13-01/01
URBROJ: 2198/21-01-13-3
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96,
68/98, 137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09 i 153/09), i članka 32. Statuta Općine
Jasenice („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, „Glasnik Općine Jasenice“ broj 10/10,
1/11, 1/13), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013.
godine donosi
ODLUKU
o javnom natječaju za za davanje u zakup s pravnom građenja zemljišta u
Proizvodnoj zoni Bravar
članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jasenice odlučuje dati u zakup sa osnivanjem prava građenja zemljište u
vlasništvu Općine Jasenice, koja se nalaze u Proizvodnoj zoni Bravar, a za koju prodaju potvrđuje
tekst javnoga natječaja kako slijedi:
„Raspisuje se natječaj za zakup sa osnivanjem prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu
Općine Jasenice na području Proizvodne zone Bravar dio katastarske čestice zem. 254/1 k.o. Zaton
Obrovački, u kartografskom prikazu broj 3 Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone Bravar
označenog kao P2 površine unutar obuhvata UPU-a 146.280m², upisane u zemljišno-knjižni uložak
broj 649, namjena zemljišta sukladno Prostornom planu Općine Jasenice i Urbanističkom planu
uređenja Proizvodne zone Bravar, i to za: postavljanje fotonaponskih ćelija ili uređenje sunčanih
parkova za proizvodnju i preradu solarne energije,
Red.
br.

Zemljišna
čestica

Oznaka

k.o.

Površina
prema UPU

1.

945/119

P2

Zaton
146.280 m²
Obrovački

Godišnja
početna
naknada
41.500,00 EUR

Jamčevina

50.000,00 kn

Razdoblje prava građenja iznosi 25 godina od dana potpisa Ugovora o osnivanju prava građenja.
II. Uvjeti natječaja:
1. Iznosi početnih cijena pretvoreni su u vrijednost EUR-a prema srednjem tečaju EUR-a HNB
važećem na dan objave Oglasa o javnom natječaju.
2.Budući korisnik prava građenja je dužan:
a)podmiriti troškove parcelacije zemljišta,
b)platiti i druge troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske troškove
c)naknada za pravo građenja obračunava se i naplaćuje godišnje – unaprijed do 15. 01.
za tekuću godinu. Obveza plaćanja naknade za pravo građenja počinje teći od 01. 01 2015. godine
3.Natjecatelji za zakup sa pravom građenja na ime jamčevine trebaju uplatiti iznos kako je naveden u
tablici na žiro račun Općine Jasenice 2407000-1816700007 Proračun Općine Jasenice, s pozivom na
broj: 68 -7722 OIB, s naznakom „za pravo građenja Bravar“. Uplaćena jamčevina priznaje se u
naknadu za osnivanje prava građenja. Ukoliko nositelj prava građenja to pravo prekine i prije isteka
roka na koje se sklapa Ugovor o osnivanju prava građenja Općina Jasenice zadržava jamčevinu i
zadržava pravo potražnje od nositelja prava građenja visinu jednogodišnje naknade za pravo građenja
bez prava prigovora nositelja prava građenja.
4.Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.
5.Pravo podnošenja pisane ponude:
- imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i koje su
ovlaštene za obavljanje djelatnosti za namjenu prava građenja, državljani Republike Hrvatske i
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državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama
članicama Europske unije.
6.Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom
propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog
Natječaja.
7.Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Jasenice, na web stranici Općine Jasenice
(www.jasenice.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do 08. travnja 2013. godine.
8.Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju u roku za
podnošenje ponude, najavom na telefon 023/655-703 - Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice.
9. Ugovor o zakupu s pravom građenja sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o
izboru. Ugovor o osnivanju prava građenja sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog
zakona i Zakona o javnom bilježništvu.
10.Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom visinom naknade, uz
udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja,
najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
11.Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Ako izabrani
natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
12. Pismena prijava ili ponuda za sudjelovanje u Javnom natječaju mora sadržavati
- osnovne podatke o pravnoj osobi koja se natječe (obavezno navesti MB i OIB);
- izvornik ili ovjereni presliku rješenja o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar sa svim
prilozima,iz kojih je vidljivo kako je pravna osoba registrirana za proizvodnju električne energije,
- dokaz o sudjelovanju tvrtke u realizaciji istovjetnog postrojenja na razini uporabne dozvole
za instaliranu snagu od minimalno 100 kW.
- dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem interneta;
- obvezujuću ponudu cijenu naknade (naknadom je obuhvaćena zakupnina sa naknadom za pravo
građenja) izraženu po m²,
- ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja sa bilo koje osnove uključujući i zastare potraživanja
prema Općini Jasenice kada je ponuditelj fizička ili pravna osoba vlasnik u 20% ili većeg udjela u
drugim trgovačkim društvima;
- izjavu ponuditelja pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne vodi sudski spor ili upravni
spor sa Općinom Jasenice,
- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti
ugovor o osnivanju prava građenja na njegov trošak u predviđenom roku
- izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja
- izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda
- podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude
prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja
POSEBNI UVJETI ZA ZAKUP S PRAVOM GRAĐENJA
13. Nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja, Općini Jasenice prelazi pravo vlasništva na
nekretnini, slobodnoj od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, bez obveze naknade tržišne vrijednosti iste
nositelju prava građenja.
14.Ukoliko nositelj prava građenja prekorači rok plaćanja za 6 mjeseci, Općina Jasenice će raskinuti
ugovor o zakupu s pravom građenja, a nekretnine izgrađene na predmetnom zemljištu postaju
vlasništvo Općine Jasenice bez naknade.
15. Nakon 14 godina će se revidirati visina najma sukladno promjeni uvjeta prodaje električne energije
u relativnom odnosu, a max. do 10% godišnjeg iznosa naknade.
16. Izabrani nositelj prava građenja se obvezuje realizirati projekt u roku od 3 godine od dana potpisa
Ugovora o osnivanju prava građenja.
17. Neizvršenjem obveze iz točke 16. Općina Jasenice stječe pravo na raskid ugovora o osnivanju
prava građenja. Općina Jasenice nema obvezu nositelju prava građenja nadoknaditi vrijednost radova
do raskida Ugovora o osnivanju prava građenja. Ukoliko se ugovor o osnivanju prava građenja raskida
krivnjom nositelja prava građenja, Općina može u roku 30 dana od dana raskida ugovora pozvati
nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove.
18. Izabranog nositelja Općina Jasenice osloboditi će u cijelosti komunalne naknade.
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19. Izabrani nositelj dužan je platiti komunalni doprinos u skladu s Odlukom o komunalnom
doprinosu Općine Jasenice umanjenim do iznosa protuvrijednosti 180.000,00EUR-a u hrvatskim
kunama prema srednjem tečaju EUR-a HNB važećem na dan donošenja Rješenja o komunalnom
doprinosu, i to prvu ratu u visini 80.000.00 EUR-a prije izdavanja akta o gradnji.
20.Ponude će biti javno otvorene 08. travnja 2013. godine u 13,00 sati, u zgradi Općine Jasenice, P.
Zoranića 61 Jasenice. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni
predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.
21. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina
Jasenice, P. Zoranića 61 23243 Jasenice, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ
BRAVAR“. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Jasenice, odnosno dan
predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za
podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.
Općina Jasenice zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu i pravo poništiti natječaj, u
cijelosti u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema
natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.
22.Ugovor se sklapa prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.
23.Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.“
članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik, temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja
donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluku o poništenju postupka javnog natječaja
te sukladno uvjetima natječaja iz članka 1. potpisati ugovor s odabranim ponuditeljem.
članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objaviti će se u „Glasniku Općine
Jasenice“.
PREDSJEDNIK
Ante Baričević

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 041-01/13-01/01
URBROJ: 2198/21-01-13-1
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice („Službeni glasnik Zadarske županije „
broj 16/09, „Glasnik Općine Jasenice“ 10/10 i 1/11) Općinsko vijeće Općine Jasenice na
svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave Zadarske županije
članak 1.
U cijelosti se prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Zadarske županije, Državnog ureda
za reviziju, Područnog ureda Zadar, KLASA: 041-01/12-05/20, URBROJ: 613-15-13-118 od
18. ožujka 2013. godine.
članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“.
PREDSJEDNIK
Ante Baričević
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-13/13-01/01
URBROJ: 2198/21-01-13-1
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice (Službeni Glasnik Zadarske županije“
broj 16/09 „Glasnik Općine Jasenice“ broj 10/10, 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine
Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o obnovi kapelice u središtu Jasenica
članak 1.
Ovom Odlukom će Općina Jasenice pristupiti obnovi građevine male sakralne
arhitekture, kapelice u središtu Jasenica (dalje kapelica).
Obnova kapelice financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Jasenice.
članak 2.
Općinsko vijeće Općine Jasenice ovlašćuje župnika Antu Delića i Župno vijeće Župe
Sv. Jeronima Jasenice da vode obnovu kapelice.
članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objaviti će se u „Glasniku
Općine Jasenice“.
Obrazloženje
Ovom Odlukom pristupa se obnovi građevine male sakralne arhitekture, kapelice u središtu
Jasenica. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (Narodne novine 21/09, 57/10,
126/10, 48/11 i 81/12) propisuje da se spomeničko i sakralno obilježje, građevinske (bruto)
površine do 12 m² i visine do 4 m od razine okolnog tla, gradi temeljem odluke nadležnog
tijela jedinice lokalne samouprave.
PREDSJEDNIK
Ante Baričević
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-04/12-01/01
URBROJ: 2198/21-01-13-5
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07,
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka _ Statuta Općine Jasenice (Službeni glasnik Zadarske
županije 16/09) Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj 08. travnja
2013. godine, donosi sljedeću:

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone
centralnih funkcija Središte Maslenice

I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone centralnih funkcija
Središte Maslenice (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo poduzeće ARHEO d.o.o. za
projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog
plana uređenja zone centralnih funkcija Središte Maslenice, koji se sastoji od:
I Tekstualni dio - Odredbe za provođenje
II Grafički prilozi
0.

Pregledna karta Ciljanih izmjena i dopuna

MJ.1: 1000

1.

Korištenje i namjena površina

MJ.1: 1000

2.

Integralni prikaz infrastrukture

MJ.1: 1000

2.A

Promet

MJ.1: 1000

2.B

Elektroenergetika i telekomunikacije

MJ.1: 1000

2.C

Vodnogospodarski sustav: vodoopskrba i odvodnja

MJ.1: 1000

3.

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

MJ.1: 1000

4.

Način i uvjeti gradnje

MJ.1: 1000

III Obvezni prilozi
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom
Općinskog vijeća Općine Jasenice i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenice
te je uvid u isti moguć u prostorijama Općine Jasenice.
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Članak 3.
Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone centralnih funkcija Središte
Maslenice izrađen je prema Odluci o izradi istog (Glasnik Općine Jasenice 6/12) te u skladu s
Prostornim planom Općine Jasenice (Službeni glasnik Zadarske županije 12/06).

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 1. Osnovna namjena površina, red 1. mijenja se i
glasi:
Javna i društvena namjena

D

2,27

21,47%

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 1. Osnovna namjena površina, red 6. mijenja se i
glasi.
Javne zelene površine

Z1

0,47

4,47%

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 2. Način gradnje sa oblicima korištenja po
prostornim cjelinama (A1-A18), red 14. mijenja se i glasi:
14.

A14

D4

2240

Javna i društvena namjena – školska i
predškolska

0,4

1,1

9,0

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 2. Način gradnje sa oblicima korištenja po
prostornim cjelinama (A1-A18), red nakon reda 18. mijenja se i glasi:
UKUPNO

58245

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 2. Način gradnje sa oblicima korištenja po
prostornim cjelinama (A1-A18), red 19. mijenja se i glasi:
19.

JAVNE
ZELENE
POVRŠINE

Z1

4665

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 2. Način gradnje sa oblicima korištenja po
prostornim cjelinama (A1-A18), red nakon reda 21. mijenja se i glasi:
UKUPNO

47826

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 3. Uvjeti gradnje, red 14. mijenja se i glasi:
14.

A14

D4

2240

Nova gradnja

896

2464

9,0
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U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 3. Uvjeti gradnje, red nakon reda 18. mijenja se i
glasi:
UKUPNO

58245

17590,6

64069,5

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 3., red 19. mijenja se i glasi:
19.

JAVNE
ZELENE
POVRŠINE

Z1

4665

U Čl.1. Odredbi za provođenje, Tablici 3. Način gradnje, red nakon reda 21. mijenja se i
glasi:
UKUPNO

47826

III ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Glasniku Općine Jasenice.
PREDSJEDNIK
Ante Baričević
___________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-05/13-01/02
URBROJ: 2198/21-01-13-1
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice (Službeni Glasnik Zadarske županije“
broj 16/09 „Glasnik Općine Jasenice“ broj 10/10, 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine
Jasenice na svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o sanacijskim radovima na dijelu obalne šetnice u Maslenici
članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se sanacijskim radovima na dijelu postojeće obalne šetnice u
naselju Maslenica koji uključuju sanaciju ruševnih potpornih zidova šetnice i mula sukladno
nacrtu koji je sastavni dio ove Odluke, a ne objavljuje se u „Glasniku Općine Jasenice“..
članak 2.
Općinsko vijeće Općine Jasenice ovlašćuje Nikolaia Raitschewa da uz nadzor
komunalnog redara izvede predmetne radove.
Sanacijski radovi iz prethodnog stavka financirati će se sredstvima fizičke osobe Nikolaia
Raitschewa.
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članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave a objaviti će se u „Glasniku
Općine Jasenice“.
Obrazloženje
Općinskom vijeću obratio se g. Nikolai Raitschew sa zahtjevom za davanje suglasnosti za
uređenje postojećeg dijela obale ispred vlastite obiteljske kuće iz estetskih i sigurnosnih
razloga. Ovom Odlukom pristupa se sanacijskim radovima na dijelu postojeće šetnice koji
obuhvaćaju sanaciju potpornih zidova šetnice koji u postojećem stanju nisu sigurni za pješake,
te estetskih zahvata na postojećem mulu. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
(Narodne novine 21/09, 57/10, 126/10, 48/11 i 81/12) propisuje da se jednostavne građevine
gradi temeljem odluke nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. Kako se ovom
Odlukom ne predviđa nova gradnja nego manji sigurnosni i estetski zahvati na postojećem
objektu, Općinsko vijeće odlučilo je kao u izreci.
PREDSJEDNIK
Ante Baričević
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 404-03/13-01/01
URBROJ:2198/21-01-13-1
Jasenice, 08. travnja 2013. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Jasenice („Službeni glasnik Zadarske županije“
broj 16/09, „Glasnik Općine Jasenice“ roj 10/10 i 1/11) Općinsko vijeće Općine Jasenice na
svojoj 33. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013 godine donosi
ODLUKU
o provođenju programa „Solarni krovovi Općine Jasenice“
članak 1.
Ovom Odlukom potvrđuje se sudjelovanje Općine Jasenice u programu „Solarni krovovi
Općine Jasenice“.
Općina Jasenice će sukladno uvjetima iz natječaja za zajedničko sufinanciranje programa i
projekata korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i
višenamjenskim zgradama), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristupiti
raspisivanju natječaja radi odabira i sufinanciranja krajnjih korisnika korištenja obnovljivih
izvora energije u kućanstvima.
Općina Jasenice će sufinancirati 10% odnosno maksimalno 3.000,00 kuna po korisniku za
maksimalan broj od 25 korisnika, odnosno ukupno do 75.000,00kuna koja sredstva se
osiguravaju u Proračunu Općine Jasenice.
članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik imenovati povjerenstvo za provedbu natječaja.
članak 3.
Ova Odluka stupa objaviti će se u „Glasniku Općine Jasenice“.
PREDSJEDNIK
Ante Baričević

