
                             
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/12-01/4 

URBROJ: 2182/1-01-12-1 

Šibenik, 23. srpnja 2012.  

 

 

                                                                                        VIJEĆNICIMA  

                                                                               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                        ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

 Na temelju članka 34. stavka 2. 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 104. i 105. Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), sazivam 19. sjednicu 

Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, za dan  

 

1.  kolovoza 2012. godine (srijeda) 

s početkom u 09,30 sati u Gradskoj vijećnici, 

 Trg Republike Hrvatske 3., Šibenik  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

  

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o izradi  Izmjena i dopuna Prostornog plana 

    Šibensko-kninske županije (IV.) 

     Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                              okoliša i komunalne poslove i 

                          Damir Lučev, ravnatelj Javne ustanove Zavoda za prostorno 

                                                 uređenje ŠKŽ 

     (Pisani materijali će se dostaviti naknadno) 

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o obavljenoj financijskoj  

    reviziji  Šibensko-kninske županije za 2011. godinu 

                Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

                                                           financije 

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna  

    Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

     2012. godine 

                Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

                                                           financije 
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4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko- 

                kninske županije  za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine 

                   Izvjestitelj: Goran Pauk, župan 

 

 5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena  

                 i dopuna Statuta Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik 

       Izvjestitelj:  Diana  Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, 

                                                                  znanost, kulturu i šport 

 

 6. Prijedlog rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesije na 

                pomorskom dobru – plaže na području Šibensko-kninske županije 

          Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

  promet i otočni razvoj 

 

7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva  

    člana u Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske  

     županije 

     Izvjestitelj; Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i 

  socijalnu skrb 

    (Prijedlog kandidata utvrdit će Odbor za izbor i imenovanja) 

 
8. Prijedlog zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije  

    i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik 

     Izvjestitelj; Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i 

                                                                 socijalnu skrb 

  

 9. Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Mreže 

                javne zdravstvene službe 

     Izvjestitelj; Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i 

                                                                 socijalnu skrb 

               (Pisani materijali će se dostaviti naknadno) 

    

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti  u  

      neposrednoj potrošnji energije Šibensko-kninske županije za 2012.   

      godinu 

      Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

                (Pisani materijali će se dostaviti naknadno) 

 

 

  

Molim Vas da sjednici pristupite, a eventualni izostanak opravdate na telefon 

broj 460-720 ili 460-721. 

 

 

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK  

       

                                                                                             Josip Odak, prof., v.r. 


