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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave Službenom glasniku Grada Benkovca.
PREDSJEDNIK
Marinko Šunić

Temeljem članka 5. i 7. Zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07),
članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne
novine« broj 40/08 i 44/ 08) i članka 25. Statuta
Grada Benkovca (»Službeni glasnik Grada Benkovca«
broj 03/01.) Gradsko vijeće Grada Benkovca, na
svojoj 22. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2009.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Benkovca
Članak 1.
Sudionici zaštite i spašavanja su fizičke i
pravne osobe, izvršna i predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
središnja tijela državne uprave i operativne snage
zaštite i spašavanja.
Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite dio
su operativnih snaga.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće na području Grada Benkovca osniva
se i imenuje Zapovjedništvo civilne zaštite Grada
Benkovca.
Članak 2.
U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Benkovca
imenuju se:
1. Paulina Kulaš , zapovjednik,
2. Marinko Šunić, član,
3. Mirjana Polegubić , član,
4. Marko Babić, član
5. Jere Ledenko, član.
Članak 3.
Članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Benkovca mobiliziraju se temeljem radne obveze ili
obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Zapovjedništvo
civilne
zaštite
Grada
Benkovca mobilizira se i poziva sukladno
operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog
zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, putem
Županijskog centra 112.
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GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa:214-01/09-01/02
Urbroj: 2198/27-02-09-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04. i
79/07.) i članka 25. Statuta Grada Benkovca
(«Službeni glasnik“ Grada Benkovca, broj 3/01.)
Gradsko vijeće Grada Benkovca, na svojoj 22.
sjednici održanoj dana 20. ožujka 2009. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja i donošenju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području grada Benkovca za
2009. godinu
I.
Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Benkovca u 2008. godini koju je
predložio Stožer zaštite i spašavanja za područje
Grada Benkovca.
II.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Benkovca u
2009. godini.
III.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Benkovca u 2008. godini i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Benkovca u 2009. godini čine
sastavni dio ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Benkovca.
PREDSJEDNIK
Marinko Šunić
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ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA
BENKOVCA U 2008. GODINI
Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (”Narodne novine”, broj 175/04 i 79/07.)
određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u
području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje
sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće,
te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji,
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka
i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju,
financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Benkovca
karakterizira činjenica da je isti do donošenja
Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br.
174/04), bio organiziran i provođen sukladno
odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su
se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od
požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima
donešenim temeljem navedenih zakona.
Ova Analiza uključuje sve poduzete aktivnosti
u proteklom razdoblju, i to kako u području zaštite i
spašavanje tako i u području zaštite od požara te
ostalih organiziranih sustava zaštite.
Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju
Grad Benkovac je donio i provodio slijedeće akte iz
područja zaštite i spašavanja:
1.

2.

3

Procjenu
ugroženosti
stanovništva
i
materijalnih
dobara
od
prirodnih
i
civilizacijskih katastrofa koju je Gradsko
poglavarstvo Grada Benkovca
donijelo na
svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2004.
godine;
Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za područje Grada Benkovca koju je
Gradsko vijeće Grada Benkovca donijelo na
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svojoj sjednici održanoj u rujnu 2000. godine;
3.

Plan zaštite od požara za Grad Benkovac, koji
je Gradsko vijeće Grada Benkovca, donijelo na
svojoj sjednici održanoj u rujnu 2000. godine;

4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda;

5.

Rješenje o osnivanju Zapovjedništva civilne
zaštite;

6.

Rješenje o osnivanju Zapovjedništva zaštite i
spašavanja;

7.

Operativne planove zaštite od požara vezane
za pripremu i provedbu protupožarne sezone;

8.

Odluku o mjerama zaštite od požara i erozije
na poljoprivrednom zemljištu, te zaštiti
poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih
usjeva;

9.

Zaključak
o potvrđivanju
Javne vatrogasne postrojbe;

10.

Zaključak o potvrđivanju
zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Benkovac

zapovjednika

U periodu od stupanja na snagu Zakona o
zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom
rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
osnivanjem Područnog ureda u Zadru, te donošenja
novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o
zaštiti i spašavanju , Grad Benkovac je izradio i donio
slijedeće akte:
-Odluku o osnivanju Stožera zaštite i
spašavanja za područje Grada Benkovca ( u lipnju
2008.)
-Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne
zaštite Grada Benkovca ( u ožujku 2009.)
-Ažuriranu Procjenu ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija za područje Grada Benkovca
( u ožujuku 2008.)
-Ažurirani Plan zaštite od požara za Grad
Benkovac ( u ožujku 2008.)
-Operativne planove zaštite od požara
vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone
-Proračun Grada Benkovca sa osiguranim
sredstvima za provođenje zadaća iz područja zaštite

Službeni glasnik Grada Benkovca

od požara, te zaštite i spašavanja
Sporazum sa HGSS stanica Zadar za
djelovanje na području Grada Benkovca
Grad Benkovac je kroz proteklu godinu
uredno i u zakonom propisanom opsegu financirao
troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi
inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i
izvanrednim nadzorima.
U narednom razdoblju potrebno je izraditi odnosno
usvojiti slijedeće dokumente:
1) procjenu i plan zaštite i spašavanja za područje
Grada Benkovca
2) izvode za sve učesnike u akcijama zaštite i
spašavanja (utvrditi potrebne elemente za izradu
operativnih planova zaštite i spašavanja za pravne
osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom
ili vodom i druge pravne osobe kojima su planom
utvrđene u zaštiti i spašavanju)
3) odluku o ustrojavanju postrojbi zaštite i spašavanja
(timova)
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. DODATNE OPERATIVNE SNAGE
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga
zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Grada
Benkovca potrebno je odrediti na temelju Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara ( u pripremi je provođenje postupka nabave
ove usluge). Nakon što ista bude potvrđena od
strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje biti će
potrebno osnovati određene postrojbe kao i
poduzeti druge radnje koje proizađu iz iste.
1.2.PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE
ZAŠTITE
Do donošenja nove Procjene ugroženosti
stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i Planova
zaštite i spašavanja za područje Grada Benkovca,
primjenjivati će se:
A) Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i
civilizacijskih katastrofa;
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U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu
zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture
ljudi o zaštiti i spašavanju na području grada
Benkovca, stručne službe Grada trebale bi provoditi
informiranje i uopznavanje građana s izvanrednim
situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći
te pridržavanju naređenih mjera i postupaka
operativnih snaga zaštite i spašavanja ako do istih
dođe.
Građane je također potrebno upoznati o
uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive
112 , a vlasnici i korisnici objekata u kojima se
okuplja veći broj ljudi upoznati su s obvezom
postavljanja na vidljivom mjestu na svojim objektima
obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je i do sada
putem sredstava javnog informiranja te kroz rad
mjesnih odbora i drugih institucija Grada.
1.3. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan
odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog
planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje
prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja
postaviti integralno, u svim vrstama učešća u
prostornom planiranju.
Grad Benkovac je obvezan na svom području
osigurati uvjete za sklanjanje ljudi., materijalnih,
kulturnih i drugih dobara u skladu sa Urbanističkim
planom uređenja grada Benkovca („Službeni glasnik
Grada Benkovca“, broj 1/07) gdje su propisane mjere
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti,
te propisani kriteriji za gradnju skloništa na području
Grada.
2. VATROGASTVO
JVP Grada Benkovca je osnovana 29. prosinca
1999. godine, a Dobrovoljno vatrogasno društvo
Benkovac je osnovano 1998. godine.
U Javnoj vatrogasnoj postrojbi djeluje 18
profesionalaca (4 x 4, 1 + 1),a u DVD-u djeluje
30-ak operativnih članova koji su spremni
intervenirati u propisanom roku. U slučaju potrebe
spremno je intervenirati 7 profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni.
Javna vatrogasna postrojba Grada Benkovca
raspolaže s 5 vatrogasnih vozila (1 navalno vozilo, 2
autocisterne, 1 vozilo za gašenje šumskih požara, 1
vozilo za manje tehničke intervencije).

Službeni glasnik Grada Benkovca
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Dobrovaljno vatrogasno društvo Benkovac
raspolaže s 3 vatrogasna vozila (1 navalno vozilo, 1
autocisterna i 1 vozilo za prijevoz ljudi i opreme).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i
opremljena radio vezom i potrebnom opremom
osim autocisterne DVD-a koja je tehnički neispravna.
JVP Grada Benkovca u 2008. godini imala je
249 intervenciju, a većina se odnosila na požare na
otvorenom prostoru.
Grad Benkovac je u 2008. godini, za rad JVP-a
izdvojio 2.995.645,00 kuna, a za rad Dobrovoljnog
vatrogasnog društva 121.000,00 kn.
Temeljem narečenog može se istaknuti da
su vatrogasne postrojbe (profesionalna i
dobrovoljna) efikasno obavile sve zadaće u
tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim
stanjem protupožarne zaštite na području Grada
konstatirati iako nisu osigurani svi kriteriji koji su
propisani Zakonom i podzakonskim propisima.
3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na
području Grada. Službe i pravne osobe koje imaju
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav
zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno
u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja
civilne zaštite.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela
njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za
sustav zaštite i spašavanja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti
prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja:
-Doma zdravlja Sv. Ante Benkovac,
-Županijskog nastavnog zavoda za zaštitu zdravlja,
Zadar,

-HEP Proizvodnja
-Hrvatske vode, Ispostava Zadar,
-Hrvatskog Crvenog križa , Gradsko društvo
Benkovac,
-Centra za socijalnu skrb Benkovac,
-ŽC 112
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i
spašavanju na snazi su do donošenja nove Procjene
ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova
zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.
Smjernicama za razvoj i organizaciju
sustava zaštite i spašavanja Grada Benkovac u
2009. god. treba utvrditi potrebne aktivnosti,
pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem
što kvalitetnijeg razvoja istog.
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA BENKOVCA U
2009. GODINI
Odredbom članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju (”Narodne novine” broj 174/04. i
79/07.) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza
na području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
donose i smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na svom području.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja ( civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i
zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i
spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti )
donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava
za zaštitu i spašavanje u 2009. godini.

-Hrvatske šume, Šumarija Benkovac,
Smjernice se odnose na sljedeće :

-Veterinarske stanice Benkovac,
-Vodovoda i odvodnje Benkovac
-Trgovačkog društva „Benković“ Benkovac
-Dobrovoljnog vatrogasnog društva Benkovac,
-Hrvatskih cesta,
-Županijske ceste, Nadcestarije Benkovac,
-HEP Distribucija, Pogona Benkovac,
5

CIVILNA ZAŠTITA ( Stožer zaštite i
spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite i
postrojbe i druge organizirane snage civilne
zaštite)
Tijekom 2009. godine sukladno važećim
propisima donijeti procjenu ugroženosti i plan zaštite

1.

Službeni glasnik Grada Benkovca

i spašavanja na području grada Benkovca.
Za izradu procjene ugroženosti i plana
zaštite i spašavanja na području grada Benkovca
angažirati ovlaštenika sukladno Pravilniku o uvjetima
koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za
obavljanje stručnih poslova u području planiranja
zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 24/08.).
Poglavarstvo Grada Benkovca ima pravo i
obvezu temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i
spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04. i 79/07.)
izraditi i predložiti Gradskome vijeću Grada
Benkovca nacrt procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, te izraditi i predložiti plan zaštite i
spašavanja.
Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo
civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite
trebaju osigurati kontinuirano provođenje sustava za
zaštitu i spašavanje temeljem
organiziranoga praćenja, planiranja i usklađivanja
aktivnosti sustava zaštite i spašavanja i
zapovijedanja operativnim snagama zaštite i
spašavanja u slučajevima ukazane potrebe u
kriznim situacijama, te organizirati preventivne
praktične vježbe.
Temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 40/08. i
44/08.) donijeti Plan pozivanja stožera
zaštite i spašavanja pri donošenju plana zaštite i
spašavanja.
Donesenom procjenom opasnosti ustrojiti
postrojbe civilne zaštite specijalističke i opće
namjene temeljem članka 3. Pravilnika o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi civilne, te izvršiti
nabavu potrebne opreme u skladu s Procjenom.

broj 2

23.ožujka 2009.

obavljati preventivne liječničke preglede.
U području rada sa članstvom posebnu
pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i
zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.
Izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i
drugog stanovništva u vezi spaljivanja biljnog otpada
zbog požara na otvorenim prostorima te se uključiti
u sveobuhvatnu akciju
propagandno-promidžbenih poruka i osvješćivanja
javnosti i upoznavanja o nedostatcima
spaljivanja biljnog otpada na ugrožavanje ljudskih i
materijalno-tehničkih resursa te ugrozu i
štetnost na okoliš.
Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa
Programom aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2009. godini.
3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Služba hitne medicinske pomoći
Na području Grada Benkovca djeluje Dom
zdravlja „Sv. Ante“ Benkovac kao ispostava Doma
zdravlja Zadarske županije. U Domu zdravlja nema
organizirana služba hitne medicinske pomoći. U
ovom trenutku Dom zdravlja ne raspolaže s
potencijalima za slučaj većih nesreća i katastrofa te je
stoga potrebno planirati organiziranje i opremanje
ekipa HMP sa opremom i vozilima kako bi mogli
intervenirati i u situacijama većih nesreća i katastrofa.
Sa postojećim potencijalima može se
intervenirati u slučaju stradanja vezano uz prometne
nesreće te havarije manjih razmjera.

2.VATROGASTVO ( Javna vatrogasna postrojba
i Dobrovoljno vatrogasno društvo)
Broj, vrsta, opremljenost i veličina
vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija za područje grada
Benkovca (Službeni glasnik Grada Benkovca, broj
03/08.). U skladu s tim potrebno je pristupiti
osnivanju još dva dobrovoljna vatrogasna društva
(DVD Smilčić i DVD Medviđa).
Neophodno je i dalje provoditi različite
oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako
profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito
6

Socijalna služba – Centar za socijalnu
skrb
Na području Grada Benkovca djeluje Centar
za socijalnu skrb u kojemu su zaposleni stručni
djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja
socijalne skrbi, a u skladu s važećim pravnim
propisima koji reguliraju ovu oblast. U slučaju nekih
izvanrednih situacija ova služba u koordinaciji s
ostalim službama preuzima brigu o pojedinim
kategorijama stanovništva kojima će takova pomoć i
skrb biti potrebna.

Službeni glasnik Grada Benkovca

Gradsko
društvo
Crvenog
križa
Benkovac
Gradsko društvo Crvenog križa Benkovac
kao vodeća humanitarna organizacija područja Grada
Benkovca i susjednih općina brine se o siromašnim
osobama u društvu i pomaže im prema
mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije
sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa.
Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i
građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim
sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i
ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve
pomoći za izvršenje
zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih
sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i
kvalitetno opremiti ekipe, jer postojeća oprema je
zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj
doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite
i spašavanja.
Veterinarska stanica d.o.o. Benkovac
Obavljanje javnih ovlasti iz područja
veterinarstva vrši Veterinarska stanica
d.o.o.
Benkovac. Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere
zaštite životinja od zaraznih bolesti koji se provode
radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja,
higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih
proizvoda. Zaštita ljudi od zoonoze i veterinarska
zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza
veterinarske službe. U situaciji veće epidemije i
drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno
Ministarstvo RH.

Poljoprivredno savjetodavna služba
Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje će se
razvijati Poljoprivredno savjetodavnu službu kako bi
se poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije
obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih
posljedica mogućih biljnih bolesti većih razmjera.
Trgovačko društvo Benković, d.o.o.
Benkovac
Trgovačko poduzeće Benković d.o.o.
Benkovac je komunalno poduzeće čiji osnivač je
Grad Benkovac. Djelatnost ovog poduzeća je
održavanje čistoće, uređenje okoliša odnosno javnih
površina i plaža, održavanje i uređenje groblja, odvoz
komunalnog i tehnološki neopasnog otpada, dovoz
pitke vode, održavanje nerazvrstanih cesta, usluge
javnih garaža, poslova za parkiranje i čuvanje vozila,
uređenje i održavanje javnih parkirališta. Prikupljeni
otpad odlaže se na lokaciji susjedne općine Polača
kao privremenom odlagalištu s obzirom da je
7
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sanirano odlagalište Kličevica na koje je Grad
Benkovac odlagao svoj otpad. Istovremeno Grad
Benkovac je uključen u projekt Županijskog centra za
gospodarenje otpadom koji se treba dogoditi na
području Grada Benkovca u k.o. Biljane Donje. Isto
tako potrebno je nastaviti sa sanacijom i uređenjem
svih divljih odlagališta na području Grada, od čega u
ovoj godini 14 divljih odlagališta pretežito
građevinskog otpada.
Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja
d.o.o. Benkovac
Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja
d.o.o. Benkovac je komunalno poduzeće čiji osnivač
je Grad Benkovac i susjedne općine. Djelatnost ovog
poduzeća je osim distribucije vode i održavanje
sustava odvodnje fekalne i oborinske kanalizacije.
Kanalizacijski sustav odvodnje postoji
izgrađen u dijelu naselja Benkovac (dio je izgrađen
prije Domovinskog rata, a dio nakon) te je uvezan na
pročistač otpadnih voda. Postojeći stari sustav
odvodnje potrebno je rekonstruirati kao i izgraditi u
onim dijelovima naselja Benkovac gdje nije izgrađen,
kao što je potrebno i rekonstruirati pročistać
otpadnih voda da bi se smanjili štetni utjecaji na
Ponoru Perušić.Vezano uz otpadne vode potrebno je
iznaći mogućnost za nabavu vlastitog fekalnog vozila
radi brže i kvalitetnije usluge u slučaju nepogoda.
Na području Grada Benkovca samo trećina
naselja ima izgrađenu vodovodnu mrežu, te je
potrebno u narednom periodu, a prema izrađenoj
dokumentaciji i tehničkim mogućnostima pristupiti
izgradnji novih vodovodnih mreža.
Ostale pravne osobe
Na području Grada Benkovca registrirane su
i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili
drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih
situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama,
mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i
postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć
žrtvama većih nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi,
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljati će Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja.
4 . ZAVRŠNE ODREDBE
Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva
za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima
kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati
i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja

Službeni glasnik Grada Benkovca

osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve
izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili
tehnoloških nesreća i katastrofa.
U toku 2009. godine potrebno je osposobiti
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za brzo i
kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama,
kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u
izvanrednim situacijama.
Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za
zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem jačanja i
usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i
spašavanja na području Grada Benkovca.
5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Za potrebe sustava zaštite i spašavanja u
2009. godini treba planirati financijska sredstva
približno sredstvima iz 2008. godine, te prema Planu
razvojnih programa i procjene
planiranih proračunskih rashoda u 2009. godini.
Plan financijskih sredstava za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja dan je u Prilogu 1. ovih
smjernica.
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA
BENKOVCU U 2009.
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GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/08-01/63
Urbroj: 2198/27-03-09-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Temeljem članka 25. Statuta Grada Benkovca
(„Službeni glasnik broj 3/01.) Gradsko vijeće Grada
Benkovca na svojoj 22. sjednici održanoj dana
20. ožujka 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju
Grada Benkovca
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za
komunalnu prevenciju Grada Benkovca s osnovnom
zadaćom osmišljavanja preventivnih programa i
aktivnosti na suzbijanju kriminaliteta kako bi Grad
Benkovac ostao miran i siguran grad, u najvećoj
mogućoj mjeri lišen kriminala, delikvencije i agresije.
Članak 2.
Vijeće za komunalnu prevenciju iz članka 1.
ove Odluke čini 20 članova i to:
1.gradonačelnik
…………….......... Mirko Erstić
2.zamjenik gradonačelnika
…………..……... Željko Katuša
3.načelnik Policijske postaje Benkovac
…………………... Ivica Burčul
4.zamjenik načelnika Policijske postaje Benkovac
…………………....Hrvoje Galešić
5.predsjednik Općinskog suda Benkovac
………………........ Ivan Marković
6.predstavnik Općinskog državnog odvjetništva
…………………... Goran Troskot
7.član Poglavarstva Grada Benkovca
………………........ Marinko Čirjak
8.pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
…………………......... Paulina Kulaš
9.stručni referent za društvene djelatnosti JUO
Grada Benkovca
…….. …….…...……. Mile Marić
10.predstavnik JVP Benkovac
……………………........... Ante Buljat
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11.predstavnik Centra za socijalnu skrb Benkovac
...…..………………..............Milka Blekić
12.predstavnik Osnovne škole Benkovac
………………..........Anita Talapka Berghaus
13.predstavnik Srednje škole Knez Branimir
Benkovac ……….....................Josip Peran
14.predstavnik Udruženja obrtnika Benkovac
…………………….....Mirjana Vrsaljko
15.predstavnik medija
………….........Mile Marić (Gradska knjižnica)
16.predstavnik mladeži
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Raspravljajući po pojedinim pitanjima iz svoje
nadležnosti Vijeće donosi zaključke, preporuke i
neke druge akte, a o čemu se odlučuje
natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća.
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove za Vijeće
obavljat će Jedinstveni upravni odjel Grada Benkovca.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Benkovca.

...…....................Anton Rašić
17.predstavnik nacionalnih manjina
………………….......Tatjana Mimić
18. predstavnik Udruga
................................. ŠRD „Sipa“-Ante Šuto
19.predstavnik zdravstva
.........................................dr. Ivica Žuvela
20.predstavnik sportske zajednice
........................................ Mario Brzoja
Na konstituirajućoj sjednici članovi Vijeća
izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika
Vijeća.
Članak 3.
Vijeće za prevenciju ima cilj utvrđivanje i
ostvarivanje programa prevencije na području Grada
benkovca zajedno sa tijelima i ustanovama zaduženim
za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete
života građana, a s ciljem prevencije kriminaliteta i
pružanja podrške nositeljima kriminalno-preventivnih
aktivnosti, davanjem inicijativa gradskom Poglavarstvu
i Vijeću.
Članak 4.
Programima prevencije obuhvatiti će se
područja suzbijanja nasilja u obitelji, delikvenciju
djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, zlouporabe
droga, suzbijanje svih oblika kriminaliteta, osiguranje
povoljnog stanja javnog reda i mira, te opće
sigurnosti građana i imovine.
Članak 5.
Vijeće za prevenciju sastaje se prema potrebi
a najmanje jedanput tromjesečno. Poziv s
materijalima za sjednice Vijeća dostavlja se tri dana
prije održavanja sjednice, a u opravdanim slučajevima
može se sazvati putem telefona.
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PREDSJEDNIK
Marinko Šunić
______________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa:363-01/09-01/7
Urbroj:2198/27-04-4-09-2
Benkovac, 23.ožujka 2009.
Na temelju članaka 3. i 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( «N.N. br. 26/03.
pročišćeni tekst ), i članka 12. Zakona o koncesijama
( «N.N. br. 125/08. ), te članka 25. Statuta Grada
Benkovca ( «Sl. glasnik br. 3/01. ), Gradsko vijeće
Grada Benkovca na svojoj 22. sjednici održanoj dana
20.ožujka 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva
Članak 1.
Osniva se stručno povjerenstvo za davanje
koncesije za obavljanje pogrebnih poslova.
Članak 2.
U Stručno povjerenstvo imenuju se:
1. Marina Plenča-Alibašić - voditelj
2. Neven Vuksan - član
3. Paulina Kulaš - član
4. Anto Bilać - član
5. Marijana Arbanas – član

Službeni glasnik Grada Benkovca

Članak 3.
Stručno povjerenstvo priprema i objavljuje
natječaj, otvara pristigle ponude, obrađuje natječajnu
dokumentaciju, te zapisnik sa pristiglim ponudama
dostavlja Gradskom vijeću na daljnje odlučivanje.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Grada Benkovca.
PREDSJEDNIK
Marinko Šunić
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Članak 2.
Razlozi za izradu Plana
Pristupiti
će
se
izradi
donošenju
Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone
''Kukalj'' Benkovačko selo - u daljnjem tekstu UPU
"Kukalj", a u svrhe ostvarivanja pravne osnove za
građenje sukladno članku 198. PPUG-a Grada
Benkovac.
Urbanističkim planom uređenja odredit će se
detaljni prostorni razvoj zone s osnovom prostornog
i funkcionalnog rješenja te uvjetima i oblikovanjem
užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora
planiranoj namjeni.

_______________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 350-01/09-01/06
Urbroj: 2198/27-03-09-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Na temelju članka 78. stavak l. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine" 76/07) i Članka 25 Statuta Grada
Benkovca „Službeni Glasnik Grada Benkovca "
broj 3/01), Gradsko vijeće Grada Benkovca na
svojoj 22. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2009.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o izradi
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TRGOVAČKE ZONE
'' KUKALJ'' u Benkovačkom selu
Članak 1.

Članak 3.
Obuhvat izrade Plana
Plan obuhvaća dio katastarske čestice 1006/1
i dio katastarske čestice 1004 k.o. Benkovac koje se
protežu jednim dijelom uz državnu cestu D 27, u
ukupnoj površini 5,5 ha i uključuje neizgrađeni dio
izdvojenog građevinskog područja, prema PPU Grada
Benkovca. Za ovu zonu ne postoji detaljna planska
dokumentacija (UPU, DPU ili PUP iz prošlosti).

Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana
Radi se o neizgrađenom području izvan
građevinskog područja naselja Benkovačko selo,
namijenjenom za izgradnju zone poslovne namjene –
pretežito trgovačke ( K2).
Sa sjeveroistočne strane dijela zone proteže
se državna cesta D 27 ( Karin- Benkovac- Biograd )
koja zadovoljava karakter javne prometnice. Sa
navedene prometnice osiguran je glavni pristup u
zonu. Unutar obuhvata ne postoji izgrađena
komunalna infrastruktura.

Pravna osnova za izradu UPU-a
Grad Benkovac donio je Odluku o
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Benkovca —u daljnjem tekstu PPUG
Benkovca („Službeni Glasnik Grada Benkovca" broj
02/08) temeljem suglasnosti Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da je
konačni prijedlog sukladan odredbama Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine"
76/07).
Člankom 198. PPUG Benkovca („Službeni Glasnik
Grada Benkovca broj, 02/08) utvrđena je obveza
izrade UPU-a pod rednim brojem 6. Benkovačko
selo zona pretežito trgovačke namjene (K2).
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Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta Plana
Cilj izrade Plana je omogućavanje planskog
(kvalitetnog) razvoja neizgrađenog dijela naselja i
povećanje standarda infrastrukturnih sustava
Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i
smjernice određene Prostornim planom uređenja
Grada Benkovca, određuju se sljedeći ciljevi Plana:
-utvrditi prostorni raspored i način uređenja
građevinskog područja prvenstveno za pretežno
trgovačke
djelatnosti
za
funkcioniranje

Službeni glasnik Grada Benkovca
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''Benkovačkog sajma''
-utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i
zaštitit u svim elementima korištenja,
-po prostornim cjelinama utvrditi kapacitete i vrstu
korištenja, prateće sadržaje i prostorno planske
pokazatelje izgradnje,
-osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i
ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne
površine za promet u mirovanju,
-prilaz zoni planiran je cestovnim priključkom na
Državnu cestu D 27
-osigurati prostorne preduvjete za komunalno
opremanje zone,
-utvrditi mjere zaštite krajobraznih, prirodnih i
kulturno- povijesnih vrijednosti te mjere sprečavanja
nepovoljna utjecaja na okoliš sagledavajući sve
aspekte.

tijela i osobe određeni posebnim propisima.

Programska polazišta Plana ne području obuhvata,
sukladno Zakonu, su:
-Prostorni plan Zadarske županije - (Službeni glasnik
Zadarske županije, br. 2/01, 6/04, 2/05, 17/06)
-Prostorni plan uređenja Grada Benkovca (''Službeni
glasnik Zadarske županije'' broj 01/03 i Službeni
Glasnik Grada Benkovca'' broj 02/08).

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz
područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana
prema članku 79. Zakona:
1. HEP - Distribucija d.o.o., DF Elektra Zadar, Ulica
kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar
2. HEP -Prijenos d.o.o., Sektor ta tehničku potporu,
Služba za pripremu izgradnje i izgradnju,
Ulica Grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb
3. HT-Hrvatske telekomunikacije d.d,Savska cesta 32,
10 000 Zagreb
4. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Nova
Ves 50, 10000 Zagreb
5. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
6. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor.
Vlaška 106, 10000 Zagreb
7. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel
za vodno područje Dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split,

Članak 6.
Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za
izradu Plana
Za izradu ovog Plana-potrebne su slijedeće podloge;
A)Katastarska podloga
B)Idejno rješenje prometnog priključka
C)Posebna geodetska podloga
Članak 7.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Stručne podloge navedene u prethodnom članku
nabavit će se kako slijedi:
A) katastarsku podlogu pripremit će Državna
geodetska uprava, Područni ured za katastar Zadar,
Ispostava Benkovac
B) Idejno rješenje prometnog priključka izraditi će
ovlašteni projektant
C) posebnu geodetsku podlogu će izraditi ovlašteni
geometar
U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska
dokumentacija te raspoloživa dokumentacija
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju
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Članak 8.
Vrstu i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Za izradu ovog Plana potrebno je izraditi i
ovjeriti digitalnu katastarsko-topografsku kartu u
mjerilu 1: 1000. Ovjerenu katastarsku podlogu
pripremiti će ovlašteni ured za poslove geodezije ili
ovlašteni geodet.
Članak 9.
Popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve za izradu
prostornog plana iz područja svog djelokruga, te
drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi
prostornog plana

8. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb
9. Hrvatske ceste - Ispostava Zadar, Stube narodnog
lista b.b-, 23000 Zadar
10.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Andrije
Hebranga 11 c, 23000 Zadar
11. MUP PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i
civilne zaštite, Zore Dalmatinske l, 23000 Zadar
12. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000
Zagreb
13. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine , Konzervatorski odjel u zadru, Ilije
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Smiljanića 3, 23000 Zadar
14. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije,
Braće Vranjanin 11, 23000 Zadar
15. "Vodovod i odvodnja " d,o.o., Ulica kralja
Tomislava 20, 23420 Benkovac
16. Zadarska Županija,Upravni odjel za provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
Ispostava Benkovac, Trg hrvatske mladeži 5.,
23420 Benkovac
17. Državna geodetska uprava, Područni ured za
katastar Zadar, Ispostava Benkovac
Članak 10.
Rok za izradu Plana odnosno njegovih
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za
izradu prostornog plana tijela i osoba
određenih posebnim propisima, ako je taj rok,
ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od
trideset dana
Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:
A) nacrt prijedloga Plana za prethodnu
raspravu izradit će se u najviše 30
dana od dana primitka, odnosno
isteka roka od 30 dana za pribavljanje
zahtjeva za izradu Plana od tijela i
osoba iz članka 6. i članka 9. ove
Odluke,
B) prijedlog Plana za javni uvid izradit će se u
najviše 30 dana nakon održane
prethodne rasprave,
C) javni uvid trajat će 30 dana,
D)

Izrađivač Plana će izraditi Izvješće o
javnoj raspravi s Nositeljem izrade
Plana najkasnije 30 dana od dana
isteka roka za primanje prijedloga i
primjedbi s javne rasprave prema
članku 91. Zakona,

E) Nositelj izrade Plana će najkasnije u roku
od 15 dana od donošenja Izvješća o
javnoj raspravi dostaviti nacrt prijedloga Plana svim tijelima i osobama iz
članka 6 i članka 9 ove Odluke a koja
su iskazala zahtjeve i mišljenja na prijedlog Plana prema članku 94. Zakona,
F) najviše 15 dana od isteka roka za dostavu
mišljenja da je Plan izrađen u skladu
sa zahtjevima i prijedlozima tijela i
osoba iz točke (e) ovog Članka,
prijedlog Plana će se dostaviti s
12
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mišljenima iz
Izvješćem
Poglavarstvu
utvrđivanja
Plana,

točke (e) ove Odluke i
o javnoj raspravi
Grada Benkovca radi
konačnog prijedloga

G)

konačni prijedlog Plana će se izraditi i
dostaviti Gradskom Vijeću radi
njegova donošenja
Članak 11.
Zabrana i vrijeme trajanja
zabrane
izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru, odnosno građenje,
tijekom izrade i donošenja prostornog plana

Sukladno odredbi Članka 49. stavak 3. i 125.
stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine" 76/07) na neizgrađenom dijelu
građevinskog područja ne može se izdati lokacijska
dozvola prije donošenja urbanističkog plana
uređenja, stoga je jedina zabrana ova Zakonom propisana.
Članak 12.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Troškovi izrade Plana osigurati će se u proračunu
Grada Benkovca.
Članak 13.
Završne odredbe
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke
tijelima i osobama određenim posebnim propisima i
navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz dostavu
Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva
(podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za
izradu Plana.
Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju
u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće
propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale
dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u
obuhvatu prostornog plana.
Rok dostave zahtjeva određen je u trajanju od 30
dana . Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim
propisima (članak 9. ove Odluke), ne dostave
zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih
nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj
prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
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Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj
inspekciji, Vinogradska ulica 25,10000 Zagreb.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Benkovca".
Predsjednik
Marinko Šunić
_______________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
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Članak 3.
Obuhvat izrade Izmjena i dopuna Plana
Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna plana je
područje grada Benkovca definirano Urbanističkim
planom grada Benkovca.
Članak 4.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana
Ocjenjuje se da važećim urbanističkim
planom nije dovoljno jasno definirana visina javnih
građevina i namjena pojedinih površina.
Članak 5.

Klasa: 350-01/09-01/04
Urbroj: 2198/27-03-09-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Na temelju članka 78. stavak l. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine" 76/07) i Članka 25 Statuta Grada Benkovca
„Službeni Glasnik Grada Benkovca " broj 3/01),
Gradsko vijeće Grada Benkovca na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 22. ožujka 2009. godine,
donosi
ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana
grada Benkovca

Ciljevi i programska polazišta plana
Cilj izrade Izmjene i dopune plana je
omogućavanje planskog (kvalitetnog)
razvoja
prostora
u cjelini, te i povećanje standarda
infrastrukturnih sustava.
Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući
uvjete i smjernice određene Prostornim planom
uređenja Grada Benkovca, određuju se slijedeći
ciljevi Plana:
Usklađivanje provedbenih odredbi za gradnju
javnih objekta i definiranje u grafičkom dijelu
Usklađivanje namjene površina za gradnju
objekata stambene, poslovne i stambeno poslovne namjene u skladu sa stvarnim potrebama
Usklađivanje prometnih površina

Članak 1.
Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna
UPU-a
Grad Benkovac donio je Odluku o donošenju
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Benkovca – u daljnjem tekstu PPUG Benkovca
(„Službeni glasnik Grada Benkovca“ broj 02/08)
temeljem suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva da je konačni
prijedlog sukladan odredbama Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07).
Članak 2.
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana
Pristupiti će se izradi i donošenju Izmjena i
dopuna urbanističkog plana uređenja grada Benkovca,
a u svrhu osiguranja prostorno planskih uvjeta za
razvoj grada Benkovca.

Usklađenje infrastrukture planirano – izvedeno
Programska polazišta Plana na području obuhvata,
sukladno Zakonu su:
Prostorni plan Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 2/01, 6/04, 2/05,
17/06)
Prostorni plan uređenja Grada Benkovca
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj
01/03 i „Službeni glasnik Grada Benkovca“
broj 02/08).
Urbanistički plan uređenja grada Benkovca
(Službeni glasnik Grada Benkovca broj 01/2007)
Članak 6.
Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih
za izradu Plana
Za izradu ovog Plana potrebna je slijedeća
podloga:
A)Katastarska podloga
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Članak 7.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Katastarsku podlogu pripremiti će Državna
geodetska uprava, Područni ured za katastar
Zadar, Ispostava Benkovac
U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska
dokumentacija
te
raspoloživa
dokumentacija
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju
tijela i osobe određeni posebnim propisima.
Članak 8.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova
i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Za izradu ovog Plana potrebno je izraditi i
ovjeriti digitalnu katastarsku – topografsku kartu u
mjerilu 1: 1000. Ovjerenu katastarsku podlogu
pripremiti će ovlašteni ured za poslove geodezije ili
ovlašteni geodet.
Članak 9.
Popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve za izradu
prostornog plana iz područja svoga
djelokruga, te drugih sudionika, koji će
sudjelovati u izradi prostornog plana
Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz
područja svog djelokruga rada u izradi ovog plana
prema članku 79. Zakona:
1. HEP, Distribucija d.o.o., DP Elektra Zadar, Ul.
Kralja D. Zvonimira br.8,
23 000 Zadar
2. Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku
infrastrukturu, Pamotićeva 82, 10000 Zagreb
3. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova
Ves 50, 10 000 Zagreb,
4. HAT-Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb,
5. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor,
Vlaška 106, 10 000 Zagreb,
6. Hrvatske vode Zagreb, Vodno gospodarstveni
odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21 000 Split,

7. Hrvatske ceste, Vončinina br.3, 10 000 Zagreb,
8. Županijska uprava za ceste , Zadar , Brne
Krnautića 13
9. Hrvatske ceste, Ispostava Zadar, Stube
Narodnog lista bb, 23 000 Zadar
10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, A.
14
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Hebranga 11c, 23 000 Zadar,
11. MUP, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i
civilne zaštite, Zore Dalmatinske br. 1, 23 000
Zadar,
12. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Zadru Ilije
Smiljanića 13, Zadar

13. Ministarstvo obrane, 10 000 Zagreb
14. Hrvatske vode, VGI Zrmanja-zadarsko primorje,
R.K. Jeretova 5, Zadar
15. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije,
Braće Vranjanin br. 11, 23 000 Zadar,
16. Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac, Kralja
Tomislava br. 9. 23 420 Benkovac,
17. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
Ispostava Benkovac, Trg Hrvatske mladeži br. 5,
23 420 Benkovac,
18. Državna geodetska uprava, Područni ured za
katastar Zadar, Ispostava Benkovac, I. Meštrovića
9b, 23 420 Benkovac,
Članak 10.
Rok za izradu Plana odnosno njegovih
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za
izradu Prostornog plana tijela i osoba
određenih posebnim propisima, ako je taj rok,
ovisno o složenosti pojedinog područja, duži
od trideset dana
Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:
A)Nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu
izraditi će se u najviše 30 dana od dana primitka,
odnosno isteka roka od 30 dana za pribavljanje
zahtjeva za izradu plana od tijela i osoba iz članka
6. i članka 9. ove Odluke,
B)Prijedlog Plana za javni uvid izraditi će se u najviše
30 dana nakon održane prethodne rasprave,
C)Javni uvid trajat će 15 dana,
D)Izrađivač Plana će izraditi Izvješće o javnoj raspravi
s nositeljem izrade Plana najkasnije 30 dana od
dana isteka roka za primanje prijedloga i primjedbi
s javne rasprave prema članku 91. Zakona,
E)Nositelj izrade Plana će najkasnije u roku od 15
dana od donošenja izvješća o javnoj raspravi
dostaviti nacrt prijedloga Plana svim tijelima i
osobama iz članka 6. i članka 9. ove odluke, a koja
su iskazala zahtjeve i mišljenja na prijedlog Plana
prema članku 94. Zakona,
F)Najviše 15 dana od isteka roka za dostavu mišljenja
da je Plan izrađen u skladu sa zahtjevima i
prijedlozima tijela i osoba iz točke e) ovog članka,
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prijedlog Plana će se dostaviti s mišljenjima iz
točke e) ove Odluke i izvješćem o javnoj raspravi
Gradskom poglavarstvu Grada Benkovca radi
utvrđivanja konačnog prijedloga Plana,
G)Najkasnije 15 dana od utvrđivanja konačnog
prijedloga Plana nositelj izrade Plana će dostaviti
isti županu Zadarske županije radi ishođenja
suglasnosti prema članku 98. Zakona,
H)Konačni prijedlog Plana će se izraditi i dostaviti
Gradskom vijeću radi njegova donošenja u roku
od 20 dana od primitka suglasnosti župana na
konačni prijedlog Plana.
Članak 11.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja
prostornog plana
Tijekom
izrade
Izmjene
i
dopune
urbanističkog plana nema zabrane izdavanje akata
kojima se odobrava građenje.
Članak 12.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Troškove izrade Izmjena i dopuna
urbanističkog plana osigurati će se u iz proračuna
Grada Benkovca.
Članak 13.
Završne odredbe
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove
Odluke tijelima i osobama određenim posebnim
propisima navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz
dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Plana.
Tijela i osobe određeni posebnim propisima
moraju u dostavljenim zahtjevima sukladno Zakonu
odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge
stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje
zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.
Rok dostave zahtjeva određen je u trajanju
od 30 dana. Ukoliko tijela i osobe, određeni
posebnim propisima (članak 9. ove Odluke), ne
dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se
da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj
prostornog plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove –
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Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000
Zagreb.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Benkovca.
PREDSJEDNIK
Marinko Šunić
______________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 350-01/09-01/12
Urbroj: 2198/27-02-09-3
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Na temelju članka 78. stavak l. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine" 76/07) i Članka 25 Statuta Grada
Benkovca „Službeni Glasnik Grada Benkovca "
broj 3/01), Gradsko vijeće Grada Benkovca na
svojoj 22. sjednici održanoj dana 20. ožujka
2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izradi
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ASSERIA - PODGRAĐE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog
plana uređenja Asseria - Podgrađe (u daljnjem tekstu:
Plan).
Pravna osnova za izradu Plana
Članak 2.
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(NN broj 69/99.) članak 57., propisuje donošenje
Plana radi zaštite i očuvanja kulturno-povijesnih
cjelina sukladno propisima o prostornom uređenju
Članak 3.
Razlozi za izradu Plana
Za područje obuhvata Plana ne postoji
odgovarajući dokument prostornog uređenja na
temelju kojeg bi bilo moguće ishoditi odobrenja za
uređenje i gradnju.
Plan će utvrditi detaljni prostorni razvoj s
osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjete i
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oblikovanja užih prostornih cjelina,
privođenja prostora planiranoj namjeni.
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svrhu

Članak 4.
Obuhvat izrade Plana
Plan obuhvaća arheološko područje,
utvrđeno Prostornim planom Grada Benkovca
(Službeni glasnik Grada Benkovca, br. 2/08),
kartografski prikaz 3. Uvjeti korištenja i zaštite
prostora .
Površina obuhvata Plana iznosi.168,53. ha.
Granica obuhvata Plana označena je na
osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5000 i sastavni je
dio ove Odluke
Članak 5.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana
Plan obuhvaća većim dijelom poljoprivredno
zemljište, zatim ostalo šumsko zemljište, te manji dio
izgrađenog građevinskog područja naselja na
sjevernom rubu obuhvata.
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Programska polazišta Plana na području obuhvata,
sukladno zakonu su:
-Strategija prostornog uređenja Republike
Hrvatske (RH, Ministarstvo prostornog
uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavod za
prostorno planiranje, Zagreb, 1997.)
-Prostorni plan Zadarske županije (Službeni
glasnik Zadarske županije, br. 2/01, 6/04,
2/05, 17/06)
-Prostorni plan uređenja Grada Benkovca
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj
01/03 i „Službeni glasnik Grada Benkovca“
broj 02/08).
Članak 7.
Popis potrebnih stručnih podloga potrebnih
za izradu Plana
Za izradu ovog Plana potrebna je slijedeće
stručne podloge:
A) Katastarska podloga
B) Posebna geodetska podloga
C) Konzervatorska podloga

Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta Plana
Cilj izrade Plana je omogućavanje kvalitetnog
razvoja prostora u cjelini, pridržavajući se slijedećih
načela:
-utvrditi osnovnu namjenu površina, razmještaj
građevina i infrastrukture, mjere zaštite,
uvjete uređenja i korištenja površina i građevina
-utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora
i zaštitu u svim elementima korištenja,
-utvrditi kapacitete i vrstu korištenja, prateće
sadržaje i prostorno planske pokazatelje
izgradnje,
-osigurati prostorne preduvjete za dobru,
sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao
i dovoljne površine za promet u mirovanju,
-osigurati prostorne preduvjete za komunalno
opremanje zone,
-utvrditi mjere zaštite krajobraznih, prirodnih i
kulturno- povijesnih vrijednosti te mjere
sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
-utvrditi prostorni raspored i način uređenja
građevinskog područja - omogućavanje
zadržavanja postojećih građevina pretežno za
turističku.djelatnosti '.

16

Članak 8.
Način pribavljanja stručnih rješenja
A)Katastarsku podlogu pripremit će Državna
geodetska uprava, Područni ured za katastar
Zadar, Ispostava Benkovac
B)Posebnu geodetsku podlogu će izraditi
ovlašteni geometar
C)Konzervatorsku
podlogu
izradit
će
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturnih dobara, Konzervatorski odjel u
Zadru ili ovlašteni arheolog.
U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska
dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i
osobe određeni posebnim propisima.
Članak 9.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova
i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Za izradu ovog Plana potrebno je izraditi i
ovjeriti digitalnu katastarsku – topografsku kartu u
mjerilu 1: 1000. Ovjerenu katastarsku podlogu
pripremiti će ovlašteni ured za poslove geodezije ili
ovlašteni geodet.
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Članak 10.
Popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve za izradu
prostornog plana iz područja svoga
djelokruga, te drugih sudionika, koji će
sudjelovati u izradi prostornog plana
Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih
posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz
područja svog djelokruga rada u izradi ovog plana
prema članku 79. Zakona:
1. HEP, Distribucija d.o.o., DP Elektra Zadar, Ul.
Kralja D. Zvonimira br.8,
23 000 Zadar
2. Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku
infrastrukturu, Pamotićeva 82, 10000 Zagreb
3. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova
Ves 50, 10 000 Zagreb,
4. HAT-Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb,
5. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor,
Vlaška 106, 10 000 Zagreb,
6. Hrvatske vode Zagreb, Vodno gospodarstveni
odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21 000 Split,
7. Hrvatske ceste, Ispostava Zadar, Stube
Narodnog lista bb, 23 000 Zadar
8. Županijska uprava za ceste , Zadar , Brne
Krnautića 13
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, A.
Hebranga 11c, 23 000 Zadar,
10. MUP, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i
civilne zaštite, Zore Dalmatinske br. 1, 23 000
Zadar,
11. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Zadru Ilije
Smiljanića 13, Zadar

12. Ministarstvo obrane, 10 000 Zagreb
13. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije,
Braće Vranjanin br. 11, 23 000 Zadar,
14. Hrvatske vode, VGI Zrmanja-zadarsko primorje,
R.K. Jeretova 5, Zadar
15. Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac, Kralja
Tomislava br. 9. 23 420 Benkovac,
16. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
Ispostava Benkovac, Trg Hrvatske mladeži br. 5,
23 420 Benkovac,
17.Državna geodetska uprava, Područni ured za
katastar Zadar, Ispostava Benkovac, I. Meštrovića
9b, 23 420 Benkovac,
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Članak 11.
Rok za izradu Plana odnosno njegovih
pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za
izradu Prostornog plana tijela i osoba
određenih posebnim propisima, ako je taj rok,
ovisno o složenosti pojedinog područja, duži
od trideset dana
Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:
A)Nacrt prijedloga Plana za prethodnu raspravu
izraditi će se u najviše 30 dana od dana
primitka, odnosno isteka roka od 30 dana za
pribavljanje zahtjeva za izradu plana od tijela i
osoba iz članka 6. i članka 9. ove Odluke,
B)Prijedlog Plana za javni uvid izraditi će se u
najviše 30 dana nakon održane prethodne
rasprave,
C)Javni uvid trajat će 30 dana,
D)Izrađivač Plana će izraditi Izvješće o javnoj
raspravi s nositeljem izrade Plana najkasnije
30 dana od dana isteka roka za primanje
prijedloga i primjedbi s javne rasprave prema
članku 91. Zakona,
E)Nositelj izrade Plana će najkasnije u roku od 15
dana od donošenja izvješća o javnoj raspravi
dostaviti nacrt prijedloga Plana svim tijelima i
osobama iz članka 6. i članka 9. ove odluke, a
koja su iskazala zahtjeve i mišljenja na
prijedlog Plana prema članku 94. Zakona,
F)Najviše 15 dana od isteka roka za dostavu
mišljenja da je Plan izrađen u skladu sa
zahtjevima i prijedlozima tijela i osoba iz
točke e) ovog članka, prijedlog Plana će se
dostaviti s mišljenjima iz točke e) ove Odluke
i izvješćem o javnoj raspravi Gradskom
poglavarstvu
Grada
Benkovca
radi
utvrđivanja konačnog prijedloga Plana,
G)Konačni prijedlog Plana će se izraditi i dostaviti Gradskom vijeću radi njegova donošenja.
Članak 12.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja
prostornog plana
Tijekom izrade Plana nema zabrane izdavanje
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.
Članak 13.
Izvori financiranja izrade UPU-a
Troškove
izrade
urbanističkog
plana
uređenja osigurati će se u iz proračuna Grada
Benkovca.
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Članak 14.
Završne odredbe
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove
Odluke tijelima i osobama određenim posebnim
propisima navedenim člankom 9. ove Odluke. Uz
dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom
zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) za izradu Plana.
Tijela i osobe određeni posebnim propisima
moraju u dostavljenim zahtjevima sukladno Zakonu
odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge
stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje
zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.
Rok dostave zahtjeva određen je u trajanju
od 30 dana. Ukoliko tijela i osobe, određeni
posebnim propisima (članak 9. ove Odluke), ne
dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se
da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i
donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj
prostornog plana određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove –
Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000
Zagreb.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Benkovca.
PREDSJEDNIK
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STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada
Benkovca
Članak 1.
U Statutu Grada Benkovca („Službeni
glasnik“, broj 3/01., 5/05., 1/06. i 4/08.) članak 24.
Statuta stavak 2. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće ima 15 članova
izabranih na način određen zakonom“.
Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom
objave u „Službenom glasniku“ Grada Benkovca a biti
će objavljena i na oglasnoj ploči Grada Benkovca.
PREDSJEDNIK
Marinko Šunić
_____________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/07-01/24
Urbroj: 2198/27-03-07-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Temeljem članka 25. Statuta Grada Benkovca
(„Službeni glasnik Grada Benkovca“ 3/01), Gradsko
vijeće Grada Benkovca na svojoj 22. sjednici održanoj
dana 20. ožujka 2009. godine, d o n o s i

Marinko Šunić
_______________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 023-01/09-01/05
Urbroj: 2198/27-03-09-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Na temelju članka 8. i 28. zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01.) i članka 3. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 45/03) i članka
82. Statuta Grada Benkovca („Službeni glasnik“, broj
3/01., 5/05., 1/06. i 4/08.) Gradsko vijeće Grada
Benkovca na svojoj 22. sjednici održanoj dana
20. ožujka 2009.godine, d o n o s i
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ODLUKU
o prijenosu nefinancijske imovine /opreme/
proračunskom korisniku Dječjem vrtiću
Benkovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prenosi se oprema
nabavljena od poduzeća Oprema Radman d.o.o. u
iznosu od 526.064,00 kuna i od poduzeća Sliv
Oprema d.o.o u iznosu od 553.766,54 kuna, na
imovinu Dječjeg vrtića Bubamara Benkovac.
Članak 2.
Grad Benkovac će prijenos imovine na
proračunskog korisnika evidentirati u svojim
poslovnim knjigama u skladu s člankom 57. stavkom
3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu.

Službeni glasnik Grada Benkovca
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Grada Benkovca.
PREDSJEDNIK
Marinko Šunić
_______________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 612-01/08-01/32
Urbroj: 2198/27-03-09-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Na temelju članka 25. stavak 8. Statuta Grada
Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj
3/01, 5/05, 1/06, 4/08) i članka 14. Statuta Gradske
knjižnice Benkovac od dana 28. rujna 1999. godine,
Gradsko vijeće Grada Benkovca na svojoj 22. sjednici
održanoj dana 20. ožujka 2009. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju ravnatelja
Gradske knjižnice Benkovac

1. Mile

Marić, profesor hrvatskog jezika i
književnosti, JMBG: 2602963383956, Vukšički
prilaz 13., Zadar, imenuje se ravnateljem Gradske
knjižnice Benkovac.
2. Imenovani iz točke 1. ove odluke, dužnost
ravnatelja će obavljati naredne 4 godine koliko
traje mandat ravnatelja.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Benkovca“,
a bit će objavljena i na oglasnoj ploči Grada
Benkovca i Gradske knjižnice Benkovac.
Obrazloženje: Na raspisani natječaj za ravnatelja
Gradske knjižnice Benkovac u „Narodnim
novinama“, broj 13/09, od dana objave 30. siječnja
2009. godine, stigla je prijava samo jednog kandidata.
Izborno povjerenstvo je uvidom u prispjelu molbu
utvrdilo da prijavljeni kandidat ispunjava uvjete
tražene u natječaju te je temeljem utvrđenog
dostavilo svoj prijedlog o imenovanju Gradskom
vijeću Grada Benkovca na nadležno odlučivanje.
Gradsko vijeće temeljem navedenog donosi
u izreci navedenu odluku.
Predsjednik
Marinko Šunić
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GRAD BENKOVAC
GRADSKOV VIJEĆE
Klasa: 023-01/08-01/02
Urbroj: 2198/27-03-09-2
Benkovac, 23. ožujka 2009.
Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o
savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 19. Statuta
Grada Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“
broj 03/01) i članka 5. stavka 4. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Benkovca („Službeni glasnik
Grada Benkovca“ broj 03/07), Gradsko vijeće Grada
Benkovca, na svojoj 22. sjednici održanoj 20. ožujka
2009. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Grada
Benkovca
Članak 1.
U Savjet mladih Grada Benkovca izabrani su:
Ime i prezime:

Predlagatelj:

1. Ante Lokin

ŠRD „SIPA“ Benkovac

2. Doris Ćusa

Udruga žena „Maslina“ Benkovac

3. Ivana Kulaš

KUD „Branimir“ Benkovac

4. Ivana Ušljebrka

Vijeće učenika SŠ Benkovac

5. Josip Zurak

ŠD Lisičić, Lisičić

6. Darija Lončar

MHDZ GO Benkovac

7. Anđela Nakić

Kickboxing klub Benkovac,
Benkovac

Članak 2.
Mandat članova Savjeta mladih Grada Benkovca je
dvije godine, računajući od dana donošenja ove
Odluke.
Članak 3.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih
Grada Benkovca biraju se iz reda članova Savjeta
mladih Grada Benkovca na način određen Odlukom
o osnivanju Savjeta mladih Grada Benkovca („Službeni
glasnik Grada Benkovca“ broj 03/07).
Članak 4.
Članovi Savjeta mladih Grada Benkovca ne primaju
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naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu
putnih troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku

Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada
Benkovca.

Predsjednik:
Mirko Erstić dipl.oec.
_______________________________________

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Grada Benkovca.
Predsjednik
Marinko Šunić
______________________________________
GRAD BENKOVAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-01/08-01/09
Urbroj: 2198/27-02-09-27
Benkovac, 10. ožujak 2009.
Na temelju članka 84. stavak 2 Zakona o prostornom
uređenju i gradnji ( Narodne novine 76/07) Gradsko
poglavarstvo na svojoj 57. sjednici održanoj
10. ožujka 2009. godine d o n o s i :
ZAKLJUČAK
O utvrđivanju prijedloga
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
poslovno- industrijske zone Šopot
za javnu raspravu
Članak 1.
Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja poslovno – industrijske zone Šopot
koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela za
javnu raspravu i javni uvid te sažetka za javnost.
Članak 2.
Javna rasprava
o prijedlogu Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja poslovno –industrijske zone
Šopot uz organiziranje javnog uvida održati će se u
vremenu od 20. ožujka 2009. do 03. travnja 2009.
Javno izlaganje će se održati 30.ožujka 2009. s
početkom u 10.00 sati u prostorijama gradske
knjižnice i čitaonice u Benkovcu Šetalište kneza
Branimira .
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Izdavač: GRAD BENKOVAC, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac
Glavni urednik: Frane Tokić, tel: 023/684-880, 023/684-887, fax 023/684-882
e-pošta: pravna.sluzba@grad-benkovac.htnet.hr
www.benkovac.hr
Tisak: Grad Benkovac

21

23.ožujka 2009.

