
Z A P I S N I K 

 
o radu 20. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana 

18. listopada 2012. godine 

 

 

 Sjednica je održana 18. lipnja 2012. godine, s početkom u 09,30 sati u prostorijama 

Gradske vijećnice u Šibeniku. 

 

O radu 20. sjednice postoji tonski zapis. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije gosp. Josip Odak, a zapisnik je vodila gđa. Jadranka Berbić, stručna suradnica za 

pripremu sjednica u Tajništvu Županije. 

 

Predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu pozdravio  nazočne, izvršio prozivku, te 

konstatirao da je na sjednici, od ukupno 43 vijećnika, nazočno 34 vijećnika, te da postoji 

kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni slijedeći vijećnici: 

 

 

Anka Aleksić Shihabi   Božo Marijanović                                                    

Anita Bara                                 Ivo Marušić 

Davor Benzon                                  Josip Milaković 

Gordan Baraka                         Josip Odak 

Robert Dadić                           Tonći Petrović 

Boško Džepina                           Paško Rakić 

Dmitar Gojko                              Mate Skračić 

Vujo Grulović                             Anton Storić 

Ante Ivić                            Borislav Šarić 

Goran Jurković                            Igor Tanfara  

Nikola Kalat                                Paško Višić 

Branko Kronja              Stipe Lacmanović   

            Ljiljana Ćaleta Car                       Šime Vranjković                             

Ivan Malenica                                    Branko Zorčić                                                                   

Ivica Ledenko             Nikica Živković 

Hrvoje Ivanković   Jure Zečević 

Sanja Jakelić    Duško Živković 

 

Sjednici nisu bili nazočni slijedeći vijećnici:  Mirela Stanić-Popović (opravdano), 

Tomislav Čolak (opravdano), Ante Kulušić (opravdano), Marta Ercegović, Ines Markoč, 

Alen Mikelin, Tanja Radić Lakoš (opravdano), Iris Ukić Kotarac (opravdano), Andrea 

Vodanović. 
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VIJEĆNIČKA  PITANJA 
 

 

 

Predsjednik Skupštine je zahvalio vijećnicima i zaključio aktualni sat. 

 

 

USVAJANJE  ZAPISNIKA 

 

Predsjednik Skupštine na glasovanje je stavio Zapisnik o radu 19. sjednice Županijske 

skupštine, od 01. kolovoza 2012. godine.  

 

Primjedbi na Zapisnik  nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao, da je isti 

jednoglasno usvojen. 

 

 

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA 

 

Predsjednik Skupštine kazao je, da je uz poziv za sjednicu predloženo 16 točaka 

dnevnog reda. Također je predložio da se dnevni red dopuni s još dvije točke i to: 

 

17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice 

       Šibensko-kninske županije o nabavi opreme 
 

 18. Prijedlog odluke o načinu provedbe izmirenja obveza korisnika kredita iz Programa 

       kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih 

 

 

Drugih prijedloga nije bilo, pa je predsjednik Skupštine na glasovanje stavio 

predloženi dnevni red od 18 točaka, te konstatirao da je jednoglasno usvojen slijedeći 

 
DNEVNI  RED 

 

           1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2012. 

                godinu (II.) 

  

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna 

               Šibensko-kninske županije za 2012. godinu 

     

3. Izvještaj o provedbi razvojne strategije Šibensko-kninske županije (2011-2013.  

                godina) za 2011. godinu 

                 

4. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru 

    u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne 

    namjene – luku nautičkog turizma: 

    a) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru 

    b) sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu 

   c) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu 
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5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Studije opravdanosti davanja koncesije i  

    procjene vrijednosti koncesije za: 

   a) sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici 

   b) sidrište u uvali Mala Stupica na otoku Žirje 

   c) korištenje plaže ispred autokampa „Adriatik“ u Primoštenu 

   d) korištenje plaže ispred autokampa „Lovišća“, k.o. Jezera, Općina Tisno 

   e) korištenje plaže na predjelu Bristak u Tribunju 

               f) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru 

   g) sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu 

   h) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu 

  

6. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na 

                pomorskom dobru: 

               a) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                     posebne namjene-luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Soline uz luku 

                    nautičkog turizma u Rogoznici 

     b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                    posebne namjene-luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Mala Stupica na 

                    otoku Žirje  

                c) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa „Adriatik“, Općina 

                    Primošten 

    d) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispreda autokampa „Lovišća“, k.o.  

        Jezera, Općina Tisno   

  e) u svrhu gospodarskog korištenja plaže na predjelu Bristak u Tribunju, k.o. 

        Tribunj 

                f) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                   posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Jamina na otoku  

                   Murteru    

        g) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                    posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Strunac na otoku  

         Žutu 

    h) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku  

        posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku 

        Žutu     

 

7. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na  

                pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje 

                Š27 i Š28)               
 

   8. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća 

                rijeke Krke (za polje Š36 i Š37)                 
 

 9. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na 

                pomorskom dobru 

                 

 10. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

                 i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske 

                 županije za 2012. godinu 
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11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Školskog odbora Srednje 

                 škole Ivana Meštrovića, Drniš                  
 

          12. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika Policijske       

     uprave Šibensko-kninske županije           

           

           13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste  

     Šibensko-kninske županije 

 

           14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće      

      bolnice Šibensko-kninske županije o promjeni djelatnosti Ustanove radi  

      usklađivanja s  odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

 

           15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće   

      bolnice  „Hrvatski ponos“ Knin o promjeni djelatnosti Ustanove radi  

      usklađivanja s odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

 

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće  

      bolnice  „Hrvatski ponos“ Knin o nepotpunom izvlaštenju nekretnina u  

      korist Grada Knina 

                  

           17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće 

                 bolnice Šibensko-kninske županije o nabavi opreme 

              

           18. Prijedlog odluke o načinu provedbe izmirenja obveza korisnika kredita iz 

                 Programa kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih 

            

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
          

 

 

Točka 1. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske 

županije za 2012. godinu (II.) 

 

 

 

Točka 2. 

 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju 

Proračuna Šibensko-kninske županije za 2012. godinu 

 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 

2012. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske 

županije za 2012. godinu prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

     

Točka 3. 

 

Izvještaj o provedbi razvojne strategije Šibensko-kninske županije 

(2011-2013. godina) za 2011. godinu 

 

 

                 

Točka 4. 

 

Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije 

na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja 

sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma: 

                 a) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru 

                    b) sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu 

   c) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu 

                         

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine stavio                                      

Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku 

nautičkog turizma pod a) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru  b) sidrište u uvali Strunac 

na otoku Žutu i c) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu stavio na glasovanje, te konstatirao 

da je isti jednoglasno usvojen. 

                         

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku 

nautičkog turizma pod a) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru  b) sidrište u uvali Strunac 

na otoku Žutu i c) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu, prilaže se ovom zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka5.  

 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Studije opravdanosti davanja 

koncesije i  procjene vrijednosti koncesije za: 

 

          a) sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici 

          b) sidrište u uvali Mala Stupica na otoku Žirje 

          c) korištenje plaže ispred autokampa „Adriatik“ u Primoštenu 

          d) korištenje plaže ispred autokampa „Lovišća“, k.o. Jezera, Općina Tisno 

          e) korištenje plaže na predjelu Bristak u Tribunju 

                      f) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru 

           g) sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu 

                     h) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu 
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Točka 6. 

 

Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu 

koncesije na pomorskom dobru: 

 

               a) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                     posebne namjene-luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Soline uz luku 

                    nautičkog turizma u Rogoznici 

     b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                    posebne namjene-luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Mala Stupica na 

                    otoku Žirje  

                c) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa „Adriatik“, Općina 

                    Primošten 

    d) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispreda autokampa „Lovišća“, k.o.  

        Jezera, Općina Tisno   

  e) u svrhu gospodarskog korištenja plaže na predjelu Bristak u Tribunju, k.o. 

        Tribunj 

                f) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                   posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Jamina na otoku  

                   Murteru    

        g) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku 

                    posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Strunac na otoku  

         Žutu 

    h) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku  

        posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku 

        Žutu     

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru: a) u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku 

nautičkog turizma - sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici b) u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku 

nautičkog turizma - sidrište u uvali Mala Stupica na otoku Žirje c) u svrhu gospodarskog 

korištenja plaže ispred autokampa „Adriatik“, Općina Primošten d) u svrhu gospodarskog 

korištenja plaže ispreda autokampa „Lovišća“, k.o. Jezera, Općina Tisno e) u svrhu 

gospodarskog korištenja plaže na predjelu Bristak u Tribunju, k.o.Tribunj f) u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku 

nautičkog turizma – sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru g) u svrhu gospodarskog 

korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma 

– sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu h) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja 

sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel 

na otoku Žutu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru od 

a) do h) prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 7. 

 

Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu 

koncesije na  pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni 

ušća rijeke Krke (za polje Š27 i Š28) 
 

 

 Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na  pomorskom dobru u svrhu 

uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š27 i Š28) stavio na glasovanje, te 

konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na  pomorskom dobru u 

svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š27 i Š28) prilaže se ovom zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8. 

 

Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije u svrhu uzgoja 

školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š36 i Š37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točka 9. 

 

Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za 

ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru 

 

 

 Predsjednik Skupštine je kazao da Odbor za izbor i imenovanja nema primjedbi na 

Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom 

dobru. Zatim je Prijedlog stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.                

 

Odluka o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom 

dobru prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 10. 

 

Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

u školstvu Šibensko-kninske županije za 2012. godinu 

                 

 

 

 

 

 

 

Točka 11. 

 

Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju 

Školskog odbora Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš 

 

 

 Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Školskog odbora Srednje škole Ivana Meštrovića, 

Drniš stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Školskog odbora Srednje škole Ivana 

Meštrovića, Drniš, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka12. 

 

Prijedlog zaključka o davanju mišljenja za imenovanje 

načelnika Policijske uprave Šibensko-kninske županije 

 

 

 

 

 

 

           

Točka 13. 

 

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja 

Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske županije 
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Točka 14. 

 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke 

Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske županije 

o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s 

odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće 

bolnice Šibensko-kninske županije o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s 

odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-

kninske županije o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka15. 

 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog 

vijeća Opće bolnice  „Hrvatski ponos“ Knin o promjeni djelatnosti 

Ustanove radi usklađivanja s odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće 

bolnice  „Hrvatski ponos“ Knin o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s 

odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice  „Hrvatski 

ponos“ Knin o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama  Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka16. 

 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 

vijeća Opće bolnice  „Hrvatski ponos“ Knin o nepotpunom 

izvlaštenju nekretnina u korist Grada Knina 

 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće 

bolnice  „Hrvatski ponos“ Knin o nepotpunom izvlaštenju nekretnina u korist Grada Knina, te 

konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 
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Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice  „Hrvatski 

ponos“ Knin o nepotpunom izvlaštenju nekretnina u korist Grada Knina prilaže se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 17. 

 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Opće bolnice Šibensko-kninske županije o nabavi opreme 

 

 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće 

bolnice Šibensko-kninske županije o nabavi opreme, te konstatirao da je isti jednoglasno 

usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-

kninske županije o nabavi opreme prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

              

Točka 18. 

 

Prijedlog odluke o načinu provedbe izmirenja obveza 

korisnika kredita iz Programa kreditiranja poduzetničkih 

projekata žena i mladih 

 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog odluke o načinu provedbe izmirenja obveza korisnika kredita iz 

Programa kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih, te konstatirao da je isti 

jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o načinu provedbe izmirenja obveza korisnika kredita iz Programa kreditiranja 

poduzetničkih projekata žena i mladih prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Predsjednik Skupštine je sjednicu zaključio u 11,15 sati  

 

 

 

 

 

      ZAPISNIK  IZRADILA                                                                    PREDSJEDNIK 

 

Jadranka Berbić, mag.ing.traff.                                                        Josip Odak, prof., v.r. 

 


