
Na temelju članaka 186. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 
63/11 i 130/11) i članaka 32. i 81. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-
kninske županije, na __. sjednici, od _____________ 2012. godine, donosi 

 
 

Z A K L J U Č A K  
 

o prihvaćanju „Plana vodoopskrbe Šibensko-kninske županije“ 
 
 

I. 
 

Prihvaća se „Plan vodoopskrbe Šibensko-kninske županije“, kao osnova za 
daljnje djelovanje u cilju optimalnog razvoja vodoopskrbe za razdoblje do 2025. 
godine. 

 
II. 

 
„Plan vodoopskrbe Šibensko-kninske županije“ sastavni je dio ovog zaključka. 
 

III. 
 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u 

„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije". 
 
 
 

Klasa: 325-03/12-01/ 
Urbroj: 2182/1-01-12-1 
Šibenik, ___________ 2012. 
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NACRT ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU „PLANA VODOOPSKRBE  

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE“ 
 
 
Obrazloženje 
 

Na temelju članka 186. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11 i 
130/11) Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Split u suradnji s 
Institutom za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb i Inženjerskim projektnim zavodom 
d.d., Zagreb izradile su „Plan vodoopskrbe Šibensko-kninske županije“. 

Problematika sadašnjeg stanja vodoopskrbe u Šibensko-kninskoj županiji može se 
grupirati u sljedeće osnovne skupine:  

• postojanje neopskrbljenih područja, 
• gubici vode u sustavima, 
• provođenje zaštite vodnih resursa. 
Navedene skupine problema imaju prioritet u rješavanju. 
Slijedom navedenog, „Plan vodoopskrbe Šibensko-kninske županije“ predstavlja 

temeljnu studiju i stručnu podlogu za planiranje daljnjeg razvoja sustava vodoopskrbe na 
regionalnoj i županijskoj razini. 

 
Glavni ciljevi „Plana vodoopskrbe Šibensko-kninske Županije“ su:  
• sagledavanje postojećeg stanja vodoopskrbe;  
• sagledavanje postojećih resursa vode za vodoopskrbu;  
• sagledavanje postojećih potreba za vodom na razini Županije;  
• sagledavanje potreba za vodom u planskom razdoblju;  
• planski zacrtati optimalni razvoj vodoopskrbe za razdoblje do 2025. godine. 
 
Aktivnosti koje slijede u planskom razdoblju mogu se grupirati u sljedeće skupine:  
• izgradnja nedostajućih kapaciteta za vodoopskrbu s ciljem što veće opskrbljenosti 

na razini Županije; 
• hidrogeološka istraživanja u svrhu definiranja raspoloživih količina na izvorištima, 

te na područjima koja nisu do sada u dovoljnoj mjeri istražena, uz utvrđivanje 
rezervi podzemne vode;  

• uspostava monitoringa razina podzemne vode na priljevnim područjima izvorišta; 
• optimizacija rada vodoopskrbnih sustava putem racionalnijeg korištenja 

postojećih resursa i izgrađenih vodoopskrbnih sustava. 
 
Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 8/09) propisana je nadležnost Skupštine kao predstavničkog tijela županije da 
donosi odluke i druge akte kojima se rješavaju pitanja iz samoupravnog djelokruga, proračun 
i završni račun, te obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug Županije, 
kao jedinice područne (regionalne) samouprave. Člankom 81. Statuta Šibensko-kninske 
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09) propisano je da Skupština 
pored ostalih akata donosi i zaključke. 

 
Ovim zaključkom Skupština Šibensko-kninske županije prihvaća „Plan vodoopskrbe 

Šibensko-kninske županije“. 
 


