
                             
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/13-01/1 

URBROJ: 2182/1-01-13-1 

Šibenik, 12. veljače 2013.  

 

 

                                                                                        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 22. sjednicu 

Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, za dan  

 

 

20. veljače 2013. 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 podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za 

     provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice Šibensko- 

               kninske županije 

               Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

                                                             i socijalnu skrb i 

     Željko Burić, ravnatelj Opće bolnice ŠKŽ 

 

 2. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za 

     provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice „Hrvatski 

               ponos“ Knin 

               Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

                                                             i socijalnu skrb i 

     Oliver Ojdanić, ravnatelj Opće bolnice“Hrvatski ponos“ Knin                           

 

 3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko- 

                kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine 

      Izvjestitelj: Goran Pauk, župan 
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 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na 

     na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2012. godini 

    Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                                         okoliša i komunalne poslove i 

 

5. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje 

     na morskim plaćama Šibensko-kninske županije u 2013. godini 

     Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                                         okoliša i komunalne poslove  

  

6. Prijedlog odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu novčanih sredstava  

               doznačenih iz Državnog proračuna za 2013. godinu 

    Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

             financije 

 

7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko- 

     kninske županije političkim strankama i nezavisnim članovima  

     Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za 2013. godinu 

                 Izvjestitelj: v.d., tajnika Ante Alfirev 

 

8. 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 Soline uz luku nautičkog turizma Rogoznici 

     b) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu 

     c) sidrište u uvali  Jamina na otoku Murteru 

    Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

    promet i otočni razvoj 

 

9. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na  

     pomorskom  dobru: 

      a) u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene- luke  

                   nautičkog turizma-sidrište u uvali Mala Stupica na otoku Žirje 

      b) u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene- luke  

                     nautičkog turizma-  sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu 

       c) u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polja Š27 i Š28) 

     d) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa „Lovišća“, 

                   k.o. jezera, Općina Tisno 

      e) u svrhu gospodarskog korištenja plaže na predjelu Bristak u Tribunju        
     Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

      promet i otočni razvoj 

 

10. 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 Tratica  

         na otoku Kakan 

     b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja  sidrenog sustava za  

         luku posebne namjene-luku nautičkog turizma-sidrište u uvali   

        Tratinska na otoku Žirje 
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      c) za uzgajalište školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale),  

          Općina Tisno 

      d) u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta 

          (opskrbno-poslovni centar) označen kao čest.zgr. 931 K.O. Pirovac, 

          Općina Pirovac 

      Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

      promet i otočni razvoj 

 

 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na  prijenos koncesije na  

      pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke 

      (za polje Š46) 

      Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo,  

      promet  i otočni razvoj 

 

 

 

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

broj 460-720 ili 460-721. 

 

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK  

     

                                                                                         Josip Odak, prof., v.r. 


