
          Na  temelju članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine br.96/03) i članka 27. 
Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske  Županije”, broj 16/05 i 
12/07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 15. sjednici od  23. prosinca 2008. godine, 
donosi        
                                     
                                         
                      P  R  O R A Č U N     O P Ć I N E    R O G O Z N I C A 
  
                                          Z A    2 0 0 9.   G O D I N U            
 
                                                      Članak 1. 
 
         Proračun Općine Rogoznica za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od: 
 
 
        I  OPĆI  DIO 
 
 
        A.   RAČUN PRIHODA I RASHODA           PLAN ZA 2009.       
 
 
          -PRIHODI  POSLOVANJA                                 26.070.700 
 
          -UKUPNI PRIHODI                                             26.070.000 
 
          -RASHODI POSLOVANJA                                11.061.700 
           
           - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE  
              IMOVINE                                                         15.009.000  
         
           - UKUPNI RASHODI                                         26.070.000 
 
 
 
 
  
                                                            Članak 2. 
 
 
         U Tekuću pričuvu se izdvaja 100.000. kuna. 
 
 
 
                                                     Članak 3. 
 
         Prihodi i rashodi, primici i izdaci po razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci 
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kako slijedi:                                                  
 
 
 
 



 
 
 
 
      Razdjel 02 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 
 
 
 
      U Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirana sljedeća radna mjesta: 
 
 
 
      - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela                              1 
     
      - Stručni suradnik za upravno pravne poslove                       1 
 
      - Stručni suradnik za financije                                                1 
 
      - Administrativni tajnik                                                          1 
 
      - Komunalni redar                                                                   2 
 
      - Referent za komunalne poslove                                           2 
 
      - Blagajnik                                                                              1 
 
      - Domar - nabavljač                                                                1 
       
 
 
 
 
      Od navedenih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto pročelnika jedinstvenog 
upravnog odjela i komunalnog redara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    POSEBNI DIO 
 
    Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 
tijelima i to osobito koji se odnose na: 
- uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, 
brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, 
kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i protupožarnu 
zaštitu. 
 
    Izdaci Proračuna za 2008. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim 
namjenama u Posebnom dijelu Proračuna. 
 
    RAZDJEL 01 – Predstavnička i izvršna tijela Općine 
 
    Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi 
akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. 
    Općinsko vijeće broji 11 članova, odnosno vijećnika. 
    U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće: 
- donosi Statut Općine, 
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja i samoupravnog   
      djelokruga Općine, 
- donosi odluke o općinskim porezima i naknadama,  pristojbama i drugim prihodima od 
interesa za Općinu, 
- donosi proračun i završni račun proračuna, 
- donosi odluke o izvršenju proračuna, uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i 
rashodima Općine, 
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine, sukladno zakonu, 
- donosi odluku o stjecanju, otuđivanju i opterećenju općinske imovine, 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela, 
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika, zamjenika 
načelnika i članove Općinskog poglavarstva, radna tijela Općinskog vijeća, te imenuje i 
razrješava druge djelatnike i predstavnike u tijelima i institucijama određenih zakonom, ovim 
statutom i odlukama Općinskog vijeća, 
- odlučuje o povjerenju načelniku, zamjenicima načelnika i pojedinim članovima Općinskog 
poglavarstva ili Poglavarstvu u cijelosti, 
- osniva javne ustanove i druga trgovačka društva za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Općine, 
- donosi poslovnik o svom radu, 
- donosi program rada Općinskog vijeća, 
- usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njegova samoupravnog 
djelokruga ii nadzire njihov rad, 
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njenim 
prihodima i rashodima, u skladu sa Statutom i zakonom, 
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, općima aktima Općine i zakonom. 
 
 
 
 



 
 
                                                   Članak 4. 
 
     Ovaj Proračun  stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku 
Šibensko – Kninske Županije» a primjenjuju se od 01. siječnja 2009 godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 400-08/08-80/9                       OPĆINSKO VIJEĆE                 Predsjednik:  
Urbroj: 2182/12-01/08-1                  OPĆINE ROGOZNICA              Šime Lovrić,v.r. 
Rogoznica, 23. prosinca  2008. 
 
 



 
 
     Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) i članka 27. Statuta 
Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije”, broj 16/05 i 12/07), Općinsko 
vijeće Općine Rogoznica, na 15. sjednici od  23. prosinca 2008. godine, donosi. 
 
 
                                                 O   D   L   U   K   U 
 

        O  IZVRŠENJU  PRORAČUNA  OPĆINE   ROGOZNICA 
 
                                    ZA  2009.  GODINU 

    
 
         I.  OPĆE  ODREDBE 
 
                                                   Članak 1. 
 
         Ovom Odlukom uređuje se način izvršenja Proračuna Općine Rogoznica za 2009. godinu (u 
daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom Općine, te prava i obveze 
nositelja izvršavanja proračunskih sredstava. 
 
         II.   STRUKTURA PRORAČUNA 
 
                                                   Članak 2. 
 
         Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda u kojemu se iskazuju svi prihodi 
prema izvorima iz kojih potječu,  rashodi po vrstama rashoda. 
         U Računu prihoda i rashoda iskazani  su: prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, kao i 
ostali prihodi po posebnim propisima. 
          Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka za financiranje tekućih i 
kapitalnih javnih potreba na općinskoj razini. 
           
         III.  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 
                                                      Članak 3. 
 
         Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih planova u skladu s raspoloživim sredstvima. 
 
                                                      Članak 4. 
 
         Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju 
obveza imati će sredstva za redovitu djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela. 
          
                                                       Članak 5. 
 
         Tekuće pomoći iz državnog proračuna Općina Rogoznica može koristiti samo za financiranje 
obveznih rashoda propisanih Zakonom te je predsjednik Općinskog vijeća dužan tromjesečno 
izvještavati Ministarstvo o korištenju pomoći.       
 
                                                        Članak 6. 
 
         Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna namjenjena za projekte, programe i tekuće 
donacije moraju se rasporediti po krajnjim korisnicima i ne mogu se koristiti prije donošenja programa 
korištenja sredstava po korisnicima. 



         Program korištenja sredstava donosi Općinsko vijeće. 
 
                                                          Članak 7. 
 
        Neraspoređeni dio Proračuna čine sredstva proračunske zalihe, koja se koriste za hitne i 
nepredvidive rashode. 
        Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % proračunskih prihoda bez primitaka i 
ne mogu se koristiti za kreditiranja. 
        Visine proračunske zalihe u Proračunu za 2009. godinu planiraju se u iznosu od 100.000,00 Kn. 
         O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje predsjednik Općinskog vijeća i o tome 
obavještava polugodišnje Općinsko vijeće. 
 
                                                           Članak 8. 
 
         Postupak nabave investicijskih dobara i usluga, te ustupanje radova provoditi će se u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07). 
 
                                                            Članak 9. 
 
         Prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika regulirana su odlukom Općinskog vijeća, 
zakonskim propisima i općim aktima.   
 
                                                           Članak 10. 
 
         Zbog nedostatka sredstava u Proračunu Općine se može zadužiti za investiciju koja se financira 
iz proračuna, koju potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade. 
 
                                                            Članak 11. 
 
         Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) može iznositi najviše 20 %  ostvarenih prihoda 
prethodne godine umanjenih za primitke od potpora (pomoći) dotacije i transfere iz državnog 
proračuna i primitke iz jedinice područne (regionalne) samouprave. 
 
 
                                                             Članak 12. 
 
        Aktom o osnivanju proračunskog Fonda Općina Rogoznica utvrditi će: namjenu Proračunskog 
fonda, razdoblje za koje se proračunski Fond osniva, upravno tijelo nadležno za upravljanje i 
raspolaganjem sredstvima proračunskog Fonda i izvore financiranja proračunskog Fonda. 
 
                                                             Članak 13. 
 
         Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je čelnik jedinice lokalne samouprave (načelnik 
Općine). 
  
                                                            Članak 14. 
 
         Rashodi i izdaci proračuna moraju biti uravnoteženi s prihodima i primicima. 
         Ako tijekom proračunske godine dođe do povećanja i smanjenja rashoda i izdataka odnosno 
prihoda i primitaka, uravnoteženje Proračuna se provodi izmjenama i dopunama proračuna, a podnosi 
se Općinskom vijeću na usvajanje.                               
 
 
 
                                                            Članak 15. 



          
          U okviru proračunske stavke Jedinstvenog upravnog odjela preraspodjela utvrđenih rashoda 
dopuštena je između pojedinih stavaka najviše do 5 % rashoda utvrđenih na stavci koje se umanjuje uz 
odobrenje načelnika. 
 
                                                             Članak 16. 
 
          Ako se tijekom 2009. godine usvoje zakoni, odluke ili programi na temelju kojih nastaju nove 
obveze Proračuna, obveze osiguranja sredstava izvršiti će se u Proračunu Općine Rogoznica za 2009. 
godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima. 
                                                              Članak 17. 
 
         Proračun se izvršava do 31.prosinca 2009.godine. 
         Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2009.godine,  podmiriti će se iz 
Proračuna naredne fiskalne godine. 
 
         IV.  ZAVRŠNE ODREDBE 
                                                             Članak 18. 
 
         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se  u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske Županije” a primjenjivati će se od 01. siječnja 2009. godine. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 400-08/08-80/10                    OPĆINSKO VIJEĆE                  PREDSJEDNIK: 
Ur.broj: 2182/12-01/08-1                OPĆINE ROGOZNICA              Šime Lovrić,v.r.  
Rogoznica, 23. prosinca 2008. 
 
 
 



    Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br. 26/03 – 
pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske  Županije”, broj 16/05 i 12/07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, 
na  15. sjednici od 23. prosinca 2008. godine, donosi                                            
 
                                          P  R  O  G  R  A  M 
 
            GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE      
         
                     INFRASTRUKTURE  ZA 2009. GODINU 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
                                                  Članak 1. 
 
          Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na 
području općine Rogoznica za 2009. godinu za: 
1. javna rasvjeta, 
2. izgradnja vodovodne mreže, 
3. javne površine, 
4. nerazvrstane ceste, 
5. gradnja i renoviranje zgrada u vlasništvu općine. 
 
          Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa vršit će se iz: 
- komunalnog doprinosa koji je prihod Općine Rogoznica i namijenjen je financiranju gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
- ostalih proračunskih prihoda predviđenih za tekuću godinu (porezi, prirezi i sl.) 
- naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
- naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu određena posebnom odlukom 
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (županijski proračun, državni proračun, prodaja 
nekretnina, kredit i dr.). 
 
                                                  Članak 2. 
 
          Tabličnim se prikazom, koja je sastavni dio ovog Programa, određuje opis poslova kroz 
projekte s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz prethodnog članka te iskaz 
financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja po 
djelatnostima. 
 
                                                  Članak 3. 
 
          Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 
13.809.000,00 kn. 
 
                                                   Članak 4. 
 
          Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih 
količina i prosječnih cijena nabavke opreme, građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Rogoznica u 2009. godini. 
 



                                                   Članak 5. 
 
          Naredbodavac za realizaciju Programa je načelnica Općine Rogoznica. 
 
                                                   Članak 6. 
 
          Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske 
godine odredit će Općinsko poglavarstvo. 
          Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno u skladu sa Zakonom o 
nabavi roba i usluga i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
 
                                                   Članak 7. 
 
          Ukoliko se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje 
nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donijet će Općinsko 
poglavarstvo. 
          O promjenama iz stavka 1. ovog članka Općinsko poglavarstvo dužno je posebno u 
okviru redovitog izvješća izvijestiti Općinsko vijeće. 
 
                                                   Članak 8. 
 
          Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u «Službenom vjesniku 
Šibensko –kninske Županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. 
 
 
TABLIČNI PRIKAZ 
 
I  IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
 
Namjena i cilj građenja i rekonstrukcije objekata javne rasvjete je da se osvijetle lokaliteti na 
području općine Rogoznica koji nemaju javnu rasvjetu ili je potrebno raditi rekonstrukciju i 
izmjenu postojeće mreže s ciljem normalnog funkcioniranja općine glede sigurnosti zaštite 
građana i imovine. 
 

1. Gradnja javne rasvjete Dom – Most ...............................….…....244.000,00 kn 
2. Gradnja javne rasvjete Zatoglav................................…………...122.000,00 kn 
3. Gradnja javne rasvjete Zečevo – Fitališće..............................…..122.000,00 kn 
4. Gradnja javne rasvjete šetnice Kopara................……………….230.000,00 kn 
5. Gradnja javne rasvjete Podorljak.........................……………….125.000,00 kn 
6. Gradnja javne rasvjete Lozica.....................................………….122.000,00 kn 
7. Gradnja javne rasvjete šetnica Čelina....………………………..183.000,00 kn 
8. Gradnja javne rasvjete Varoš – Ražanj…………………………122.000,00 kn 

………………………………………………………………………………………….. 
            Ukupno: pozicija u Proračunu R 0018…………….………….1.270.000,00 kn 
 
II  IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE 
 
Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja mjesne vodovodne mreže u mjestima na 
području općine Rogoznica, koje obuhvaćaju sljedeće projekte: 
 



1. Sekundarna mreža Ložnice – Kotelja - Sapina Doca………...2.080.000,00 kn 
2. Vodovodna mreža Kobiljak ......................................……….....300.000,00 kn 
3. Izgradnja sekundarnih vodova u pojedinim naseljima sukladno 

sklopljenim ugovorima sa Vodovod Šibenik..............................600.000,00 kn 
………………………………………………………………………………………….. 
             Ukupno: pozicija u Proračunu R 0016…………….…….…..2.980.000,00 kn 
 
III JAVNE POVRŠINE 
 
  Cilj ovog projekta je uređenje šetnica i nekoncesioniranih plaža u svrhu komunalnog 
opremanja i uljepšavanja prostora pred turističku sezonu. 

1. Uređenje šetnice Čelina..................................................................244.000,00 kn 
2. Gradnja šetnice Kopara…………………………………………..895.000,00 kn 
3. Popločavanje šetnice Kopara sa opremom.....................................420.000,00 kn 

…………………………………………………………………………………………. 
         Ukupno:pozicija u Proračunu R 0017………………….………1.559.000,00 kn 
 
IV NERAZVRSTANE CESTE 
 
   Ovaj projekt obuhvaća izgradnju cesta u svrhu gradnje komunalne infrastrukture. 

1. Izgradnja ceste Crljina..………………………………………….800.000,00 kn 
2. Izgradnja ceste na otoku Rogoznica……………………...……1.200.000,00 kn 

………………………………………………………………………………………….. 
            Ukupno: pozicija  u Proračunu  R0015…………………….….2.000.000,00 kn 
 
V   GRADNJA I RENOVIRANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE 
 
   Cilj i namjena je da se renovira zgrada Doma Matice Hrvatske, izgradi športska dvorana uz 
osnovnu školu Rogoznica kako bi se poboljšali uvjeti življenja u općini Rogoznica.                      

1. Izrada projekta za zgradu dječjeg vrtića - pozicija u Proračunu  
       R 0022.……………………………………………………….....100.000,00 kn 
2. Rekonstrukcija i renoviranje Doma Matice Hrvatske – pozicija u                      

Proračunu R 0014…………………………….......................…2.700.000,00 kn 
3. Gradnja športske dvorane uz Osnovnu školu Rogoznica – pozicija  
       u Proračunu R 0013...................................................................3.200.000,00 kn 

.......................................................................................................................................... 
            Ukupno: ....................................................................................6.000.000,00 kn 
 
SVEUKUPNO ZA 2009. GODINU..................................................13.809.000,00 kn 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 363-05/08-50/7                       OPĆINSKO VIJEĆE             PREDSJEDNIK: 
Ur.broj: 2182/12-01/08-1                  OPĆINE ROGOZNICA         Šime Lovrić,v.r. 
Rogoznica, 23. prosinca 2008. 
 
 



         Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine», broj 26/03- 
pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske Županije”, broj 16/05 i 12/07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na  15. sjednici od 23. 
prosinca 2008. godine, donosi 
     
                                               P  R  O  G  R  A  M 
                     ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE                                             
                  NA PODRUČJU OPĆINE  ROGOZNICA  U  2009.  GODINI 

 
 
                                                 Članak 1. 
 
Ovim Programom  utvrđuje se opseg radova na održavanju komunalne infrastrukture na području 
Općine Rogoznica u 2009. godini i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa 
prema sljedećim aktivnostima:                

 
I) Održavanje nerazvrstanih cesta                                               
II) Održavanje javne rasvjete 
III) Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja 
IV) Uređenje nekoncesioniranih plaža 
V) Održavanje groblja i javnih površina 
VI) Uređenje zgrada u vlasništvu Općine                 

 
                                              Članak 2. 
 
Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog Programa vršiti će se iz: 

- komunalne naknade, koja je prihod Proračuna Općine Rogoznica namijenjene za financiranje 
navedenih komunalnih djelatnosti iz članka 1. ovog Programa. 

- Drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade za koncesije, ostale naknade, prodaja 
nekretnina i drugo). 

- Proračuna Općine Rogoznica. 
 
                                               Članak 3. 
 
Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području općine 
Rogoznica i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene predviđene u Proračunu Općine 
Rogoznica za 2009. godinu. 
 
                                                Članak 4. 
 
I Održavanje nerazvrstanih cesta 
 
         Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje  se koriste za promet po bilo kojoj 
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. 
     Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit će se neposrednim uvidom tijekom godine a 
odnosit će se na: 

- popravak kolnika nasipavanjem mehaničkim drobljencem 
- popravci na cestama betoniranjem strmih uspona 
- popravci na cestama s asfaltnim kolnikom 
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta 
- betoniranje nerazvrstanih cesta. 

 
      Na području općine Rogoznica nalazi se 80 km nerazvrstanih cesta od čega zemljanih cesta 55 km, 
te 25 km nerazvrstanih cesta s asfaltnim kolnikom. 



 
       Za provođenje ove aktivnosti predviđa se u 2008. godini u Proračunu Općine Rogoznica: 

- za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje :                          
             Pozicija u Proračunu R 0001……………………………………..85.000,00 kn 

- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih 
cesta prema troškovniku iz ugovora o održavanju            

            nerazvrstanih cesta: Pozicija u Proračunu R 0003……...……..1.500.000.00 kn 
      -    probijanje novih puteva: Pozicija u Proračunu R 0002.…………545.000,00 kn 
………………………………………………………………………………………….. 
Ukupno: ………………………………………………………………2.130.000.00 kn 
  
                                                      Članak 5. 
II Održavanje javne rasvjete 

 
Pod pojmom javna rasvjeta podrazumjeva se upravljanje i održavanje objekata i  

uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i 
nerazvrstanih cesta, sukladno troškovniku iz ugovora o održavanju javne rasvjete. 
      Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine Rogoznica  za 2009. godinu predviđa se:  

- za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete prema   
      troškovniku iz Ugovora o održavanju javne rasvjete: Pozicija                                        
      u Proračunu R 0004 …………………………….…….……….800.000,00 kn 
- potrošnja električne energije za javnu rasvjetu: Pozicija u                      
      Proračunu R 0024……………………………………………...200.000,00 kn 

………………………………………………………………………………………… 
       Ukupno:………………………………………………………….1.000.000,00 kn 
 
                                                   Članak 6. 
 
III Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja 
 
 
      U okviru ove aktivnosti predviđaju se sljedeći radovi: 
 
A) Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 
 
     Održavanje čistoće javnih površina obavljat će komunalno poduzeće «Škovacin» d.o.o. Rogoznica. 
     Teritorijalni obuhvat čišćenja javnih površina čine sva naselja na području općine Rogoznica . 
Čišćenje javnih površina obavljati će se u pravilu od 07,.00 do 15,00 sati svakog radnog dana, a u 
turističkoj sezoni svaki dan u vremenu od 07,00 do 15,00  i od 18,00 do 21,00 sat. 
 
B) Održavanje javnih površina 
 
     Poslove održavanja javnih površina obavljat će poduzeće «Škovacin» d.o.o. Rogoznica. Pod 
održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona, 
parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina. 
   - Održavanje  javnih zelenih površina 
     Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat će komunalno poduzeće «Škovacin» a njihovo 
održavanje činit će poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih ploha, grmlja,drveća, živica, staza i vrtnih 
klupa. 
 
C) Održavanje groblja 
 
     Na području općine Rogoznica nalazi se 4 groblja. Radovi održavanja podrazumijevaju košnju 
raslinja i uređenja staza unutar groblja  a povjerit će se komunalnom poduzeću «Škovacin». 
     Groblja će se temeljito urediti 2 puta godišnje (proljeće i jesen) te posebno za vjerske blagdane. 



     Za provođenje ovih aktivnosti u Proračunu Općine Rogoznica predviđa                   
     se ukupno (Pozicija u Proračunu 0005)…..………..…………………715.000,00 kn 
 
                                                    Članak 7. 
 
IV  Uređenje nekoncesioniranih plaža 
 
      Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine Rogoznica predviđeno je ukupno (Pozicija u 
Proračunu R 0006)…………………………...…..400.000,00 kn 
 
                                                     Članak 8.  
 
V  Održavanje groblja i javnih površina 
      
      U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva za 
- nabavu materijala za održavanje i za radove na javnim i zelenim  
površinama, igralištu Lokvica, uređenje parka i kupnja koševa                           
Pozicija u Proračunu R 0007……………………….………………....170.000,00 kn 
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih zelenih 
površina i igrališta: Pozicija u Proračunu R 0008…………………….250.000,00 kn 
……………………………………………………………………………………….. 
Ukupno:……………………………………………………………….420.000,00 kn 
 
                                                    Članak 9. 
 
VI  Uređenje zgrada u vlasništvu Općine Rogoznica 
  
Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine Rogoznica je predviđeno: 

- za materijal- Pozicija u Proračunu R 0009……….……………..20.000,00 kn      
- za usluge- Pozicija u Proračunu R 0010………………….........150.000.00 kn 

……………………………………………………………………………………….. 
Ukupno:………………………………………………………….…….170.000,00 kn 
 
 
                                                   Članak 10. 
 
        Za provođenje svih aktivnosti u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
Proračun Općine Rogoznica predviđeno je 
ukupno…………………………………………………..………….4.835.000,00 kn 
 
                                                    Članak 11. 
 
           Ovaj Program stupa na danom donošenja , objaviti će se u “Službenom vjesniku Šibensko-
kninske Županije” a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 363-05/08-50/8                 OPĆINSKO VIJEĆE                 PREDSJEDNIK: 
Ur.broj: 2182/12-01/08-1            OPĆINE ROGOZNICA             Šime Lovrić,v.r.   
Rogoznica, 23. prosinca 2008. 
 



    Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01, 
59/01, 82/01, i 103/03) i članka 27. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske Županije”, broj 16/05 i 12/07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 15. sjednici od 
23. prosinca 2008. godine, donosi 
 
                                              P R O G R A M 
 
                    SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE  

                                 ROGOZNICA U 2009. GODINI 
 
 
                                                   Članak 1. 
 
    Ovim Programom utvrđuju se oblici kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje 
osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje ne mogu 
zadovoljiti one same, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, 
te iskaz financijskih sredstava za njihovo ostvarenje u 2009. godini. 
                                                    Članak 2. 
 
    Korisnici pomoći su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom 
na području općine Rogoznica. 
 
                                                     Članak 3. 
 
    Sredstva za ostvarivanje Programa socijalnih potreba za korisnike na području općine 
Rogoznica, u iznosu od 730.000,00 Kn, rasporediti će se na sljedeći način: 
    

1. Pomoć invalidnim, hendikepiranim i socijalno  
ugroženim osobama za stanovanje u naravi…….…...…….10.000,00 Kn 

    2.   Opskrba stanovništva pitkom vodom u novcu…….…..…160.000,00 Kn  
3.   Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola u   
       naravi…………..………………………………….……..300.000,00 Kn 

    4.   Troškovi pogrebnih usluga u naravi………………….…....10.000,00 Kn 
    5.   Naknada za opremu za novorođenčad u novcu....................60.000,00 Kn 
    6.   Sufinanciranje cijena prijevoza učenicima i studentima u 
          novcu……………………………………………..………120.000,00 Kn 

7. Troškovi pogrebnih usluga u novcu…………………….…10.000,00 Kn 
8. Pomoć socijalno ugroženim u novcu……………………...60.000,00 Kn  

   
                                                    Članak 4. 
 
    Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u “Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske Županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. 
 
 
Klasa:551-01/08-01/3                           OPĆINSKO VIJEĆE                PREDSJEDNIK: 
Ur.broj: 2182/12-01/08-1                    OPĆINE ROGOZNICA            Šime Lovrić,v.r.      
Rogoznica,  23.  prosinca 2008. 



   Na temelju članka 37. i 38. Zakona o športu («Narodne novine», broj 111/97 i 13/98) i 
članka 27. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 
16/05 i 12/07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 15. sjednici od  23. prosinca 2008. 
godine, donosi 
 
                                                   P R O G R A M 
 

              JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  OPĆINE ROGOZNICA 
 
                                                  U  2009. GODINI 
 
 

1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u općini Rogoznica za 2009. 
godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine 
Rogoznica za 2009. godinu, u iznosu od 150.000.00 Kn. 

2. Javne potrebe u području športa za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine 
Rogoznica su: 

- djelovanje športskih udruga 
- treniranje, organizacija i provođenje natjecanja 
- športsko-rekreativne aktivnosti građana 
- ostale športske akcije i manifestacije. 
 

 
3.  Sukladno točki 2. ovog programa,  sredstvima iz Proračuna Općine Rogoznica za 2009. 
godinu, financirati će se sljedeće športske udruge i manifestacije: 

- Karate klub «Zmajevo oko»………………35.000,00 Kn 
- ŠRD «Gof»………………………………..10.000,00 Kn 
- ŠRD «Stupin»……………………………..10.000,00 Kn 
- LD «Jarebica»….. ………………………...10.000,00 Kn 
- ŠRD «Ražanj» ……………………………10.000,00 Kn 
- Športska natjecanja na županijskom,       

državnom i međunarodnom nivou……...….25.000,00 Kn 
- Nogometni klub Rogoznica………………..10.000,00 Kn 
- Nogometni klub Primošten………………...10.000,00 Kn 
- Športska natjecanja u sklopu prezentacije  

Turističke sezone…………………………..20.000,00 Kn 
- Eko akcije građana i udruga……………….10.000,00 Kn 
 

 
4.Sredstva za realizaciju programa udruga u športu i manifestacija iz točke 3. ovog 
programa, prenosit će se na žiro-račun korisnika ovisno o prilivu sredstava u općinskom 
Proračunu. 
 
5.Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,  objavit će se u «Službenom vjesniku 
Šibensko – kninske Županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. 

 
Klasa:620-01/08-10/6                        OPĆINSKO VIJEĆE              PREDSJEDNIK: 
Ur.broj: 2182/12-01/08-1                OPĆINE  ROGOZNICA           Šime Lovrić,v.r.       
Rogoznica,  23. prosinca 2008. 



         Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 
47/90 i 27/93) i članka 27. Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
Županije», broj 16/05 i 12/07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 15. sjednici od  23.  prosinca 
2008. godine, donosi 
 
 
                                             P  R  O  G  R  A  M 
 
            JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE ROGOZNICA 
   
                                               U 2009. GODINI 
 

1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi Općine Rogoznica u 2009. godini i 
sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Rogoznica za 
2009. godinu u ukupnoj visini od 160.000,00 Kn.   

      Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i       
      promicanja kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju  
      kulturnog života općine. 

 
2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Rogoznica u 

2009. godini, su: 
- kulturni programi udruga u kulturi i drugih organizacija od interesa za općinu 

Rogoznica 
- ostale kulturne akcije i manifestacije. 
 

3. Slijedom utvrđenih javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Rogoznica financirat će se: 
 

- KUD  «Tomislav» Mandolinski sastav…………………30.000,00 Kn 
- Klapa «Kopara»………………………..……………….20.000,00 Kn 
- Mažoretkinje)……………………………………….…..20.000,00 Kn 

                    -     obilježavanje Dana općine……………………………...35.000,00 Kn 
- ostale kulturne akcije i manifestacije               

(gostovanja raznih KUD-a, promidžba, izložbe i sl)  
u sklopu promicanja turističke sezone ……..…………  20.000,00 Kn 

- manifestacija obilježavanja obljetnice «OBA DVA»…..15.000,00 Kn 
- razne kulturne manifestacije …………………………...15.000,00 Kn 
 

4. Sredstva za kulturne Programe udruga u kulturi i ostale akcije i manifestacije iz točke 3. 
prenosit će se na žiro – račune korisnika ovisno o prilivu sredstava u Proračun Općine 
Rogoznica.  

 
5. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom vjesniku 

Šibensko – kninske Županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 612-01/08-10/4                        OPĆINSKO VIJEĆE              PREDSJEDNIK : 
Ur.broj. 2182/12-01/08-1                  OPĆINE ROGOZNICA           Šime Lovrić,v.r.       
Rogoznica, 23. prosinca 2008. 
 



 
    Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 
broj 26/03- pročišćeni tekst 82/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Rogoznica («Službeni 
vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 16/05 i 12/07) i članka 5. Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  («Službeni 
vjesnik Šibensko – kninske Županije», broj 6/00 i 8/07), u postupku temeljem provedenog 
javnog natječaja za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova 
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Rogoznica na 
temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 
15. sjednici od 23. prosinca 2008. godine, donosi 
   
                                                             

                                          R   J   E   Š   E   N   J   E  
 
           O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 
     ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA O 

               POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA 
 
 

1. «Alfa Ab»-vl. B. Radić, Rogoznica, Nova III br. 2,  povjerava se obavljanje  
komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 
općine Rogoznica na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 
  
2. Komunalni poslovi se povjeravaju na rok od jedne godine. 
 
3. Cijena za obavljanje komunalnih poslova utvrđena je jediničnim cijenama iz  
troškovnika održavanja nerazvrstanih cesta koje je «Alfa Ab» vl. B. Radić iz Rogoznice, 
dostavio u prijavi na natječaj 21. studenog 2008. godine. 

 
4. Sukladno ovom Rješenju, Općinsko poglavarstvo Općine Rogoznica sklopit će  
s «Alfa Ab»-vl. B. Radić iz Rogoznice, ugovor o povjeravanju komunalnih poslova. 
 
OBRAZLOŽENJE 
       Općinsko vijeće Općine Rogoznica, Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti 
temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, odredilo je da će se komunalni 
poslovi komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Rogoznica, obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 
       Općinsko poglavarstvo Općine Rogoznica objavilo je javni natječaj za povjeravanje 
obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 
temelju ugovora na području općine Rogoznica, na 24. sjednici od 17. studenog 2008. 
godine i u «Novom Tjedniku» dana 21. studenog 2008. godine. 
        U otvorenom postupku u trajanju od 15 dana, na natječaj su se javila 4 (četiri) 
kandidata i to: 
1. «Ceste Šibenik»d.o.o. Jurja Barakovića 10, Šibenik 
2. «Sarađen» d.o.o. Stankovci, Dubrava kod Tisno          
3. «Alfa Ab» vl. B. Radić iz Rogoznice, Nova III br. 2 
 
4. «Dva Marka»  d.o.o. Šibenik, Karlovačka 39.                            
 



        Od navedenih kandidata, sva četiri  kandidata su dostavila uz ponudu i traženu 
dokumentaciju. 
         Razmatrajući prispjele ponude, Općinsko poglavarstvo Općine Rogoznica je na 
svojoj sjednici od 18. prosinca 2008. godine, ocijenilo da je najpovoljnija ponuda, 
odnosno ponuda s najnižom cijenom ona koju je ponudio «Alfa Ab» vl. B. Radić, 
Rogoznica, Nova III br. 2, te predložilo da se «Alfa Ab» vl. B. Radić           povjeri 
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora na području općine Rogoznica. 
          Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, određeni 
objavljenim javnim natječajem, pobliže će se utvrditi ugovorom, sukladno odredbama čl. 
15. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
          Općinsko vijeće Općine Rogoznica složilo se s navedenom ocjenom i prijedlogom 
Općinskog poglavarstva, te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja. 
 
 
           POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
 
           Protiv ovog Rješenja nije dopuštena  žalba ali se može pokrenuti upravni spor, koji 
se pokreće tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana 
primitka ovog Rješenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa: 360-01/08-01/12                OPĆINSKO VIJEĆE                   PREDSJEDNIK: 
Ur.broj: 2182/12-01/08-6             OPĆINE ROGOZNICA               Šime Lovrić,v.r. 
Rogoznica, 23. prosinca 2008. 
 
 


