
                             
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/13-01/3 

URBROJ: 2182/1-01-13-1 

Šibenik, 17. srpnja 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, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)) i članka 104. i 105. Poslovnika Županijske 

skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 

broj 8/09 i 4/13), sazivam 2. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije, za dan  

 

25. srpnja 2013. godine (četvrtak) 

s početkom u 09,30 sati u Gradskoj vijećnici, 

 Trg Republike Hrvatske 3., Šibenik  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

  

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj  

     reviziji Šibensko-kninske županije za 2012. godinu 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

        financije 

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna  

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

    2013. godine 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

        financije 

 

3. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru:   

    a) u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luku  

         nautičkog turizma - sidrište u uvali Tratica  na otoku Kakan 

    b) u svrhu gospodarskog korištenja luku posebne namjene - luku  

          nautičkog turizma - sidrište u uvali  Tratinska na otoku Žirje 
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     c) u svrhu gospodarskog korištenja luku posebne namjene - luku  

          nautičkog turizma - sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma 

          u Rogoznici 

     d) u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta 

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

          Općina Pirovac 

      e) u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – 

          luke nautičkog turizma – Marina Pirovac u Pirovcu 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

4. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog  

          dobra nad Podmorskom stazom i rampom za osobe s invaliditetom i  

      smanjenom pokretljivošću na lokalitetu plaža Sv. Andrija, Tisno 

 Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na  prijenos koncesije na  

     pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke 

     (za polje Š47, Š48  i Š49) 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo,  

promet  i otočni razvoj 

 

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

    pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne  

    namjene-brodogradilište za tradicionalnu drvenu brodogradnju u k.o.  

    Murter na području Općine Murter-Kornati 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo,  

promet  i otočni razvoj 

 

7 Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom  

   dobru: 

   a) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za  

       luku posebne namjene - luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Pinizel    

       na otoku Žutu 

   b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani 

       uzgoj školjkaša na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale), Općina  

       Tisno  

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

  

8. Prijedlog  odluke o izradi (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog  

     plana Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                          okoliša i komunalne poslove i 

 Damir Lučev, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno                            

                       uređenje ŠKŽ 
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9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja  

     Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelj. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                        okoliša i komunalne poslove 

 

10. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja 

      odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru 
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  

     

                                                                                             Nediljko Dujić, v.r. 


