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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STARIGRAD 

Općinsko  vijeće    

 

Klasa: 601-01/12-01/3 

Urbroj: 2198/09-1-12-2 

 Starigrad Paklenica, 26. listopada 2012. godine 

  

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 

109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), 

Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 23. sjednici održanoj 26. listopada 2012. godine daje 

  

SUGLASNOST 

na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012./2013. 

Dječjeg vrtića "Osmjeh" Starigrad Paklenica 

 

 

Članak 1. 
            Daje se suglasnost na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2012./2013. Dječjeg vrtića «Osmjeh» 

Starigrad Paklenica. 

 

Članak 2. 
            Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije». 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Jure Tomić dipl. oec. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STARIGRAD 

Općinsko vijeće  

 

Klasa:350-02/09-01/3 

Ur.broj:2198/09-1-12-284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Starigrad Paklenica,  26.  listopada 2012. godine 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 

16/09),  Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 26. listopada  2012. godine, d o n o s i  

O D L U K U 

I.  I s p r a v l j a  s e  pogreška u Odluci o donošenju izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Starigrad 

(Odluka objavljena u "Službenom glasniku Zadarske županije" br. 14/11), na način da se navedenoj Odluci doda novi 

članak 27a. koji glasi: 

 "Briše se članak 21." 

II.  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije". 

III.  Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravnom odjelu Zadarske županije za 

provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Zavodu za prostorno uređenje Republike Hrvatske i Zavodu za 

prostorno uređenje Zadarske županije. 

O b r a z l o ž e nj e 

Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Starigrad (objavljena u "Službenom glasniku 

Zadarske županije" br. 14/11 - u daljnjem tekstu: Plan) donesena je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 

76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).  

Nakon što je Odluka o izmjeni i dopuni Plana stupila na snagu, upozoreno je na grešku, i to: članak 21. iz Odredbi 

za provođenje Plana prikazan je kao članak koji se briše u svim fazama izrade Izmjene i dopune predmetnog Plana. No, isto 
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nije preneseno u Odluci o donošenju izmjene i dopune Plana iz točke I. Izreke. Ova Odluka donosi se iz razloga što se radi o 

ispravci očigledne pogreške nastale kod pisanja Odluke o donošenju izmjene i dopune Plana. Ista ne utječe ni na koji način 

u smislu prava i obveza koje proizlaze iz Odredbi za provođenje Plana. Odluku treba objaviti u "Službenom glasniku 

Zadarske županije" u skladu s točkom II. Izreke. 

Pod točkom III. Izreke odlučeno je da će se Odluka dostaviti nadležnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, radi 

daljnje provedbe Plana. 

Predsjednik  vijeća: 

Jure Tomić, dipl. oec. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STARIGRAD 

Općinsko vijeće  

 

Klasa:360-01/05-01/1 

Ur.broj:2198/09-1-12-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Starigrad Paklenica,  26.  listopada 2012. godine 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 

16/09),  Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 26. listopada  2012. godine, d o n o s  

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama  

Odluke o zabrani izvođenja građevinskih 

 radova tijekom turističke sezone 

Članak 1. 

Članak 1. Odluke mijenja se i glasi, 

 Na području Općine Starigrad zabranjuje se izvođenje građevinskih radova na gradnji objekata tijekom turističke 

sezone u razdoblju od 15. lipnja do 10. rujna.  Građevinskim radovima u smislu ove Odluke smatraju se: svi zemljani 

iskopi, rušenje, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova 

– sve neovisno o načinu gradnje, žbukanje i slično koje se izvodi uz upotrebu  građevinskih strojeva , te obrtnički 

radovi na izradi električnih i vodovodnih instalacija.   

Članak 2. 

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi, 

- građevinski radovi od značaja za turizam i gospodarstvo Općine Starigrad (građevinski radovi vezani uz hotele i 

druge značajne turističke objekte, prometnice, komunalnu infrastrukturu i sl.), a koji su već obavljeni u značajnom 

dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 15. lipnja tekuće godine. 

Članak 3. 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 4. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije. 

 

Predsjednik  vijeća: 

Jure Tomić, dipl. oec. 

 

 

 

 


