ZAPISNIK
o radu 1. konstituirajuće sjednice
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
održane dana 1. srpnja 2013.. godine
Sjednica je održana dana 1. srpnja 2013. godine, s početkom u 12,30 sati u foajeu
Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, intoniranjem himne „Lijepa naša“.
O radu 1. konstituirajuće sjednice postoji tonski zapis.
Sukladno ovlaštenju Ministarstva uprave RH, 1. konstituirajućom sjednicom
Županijske skupštine predsjedavala je predstojnica Ureda državne uprave u Šibenskokninskoj županiji gđa Edita Grubišić. Pozdravila je sve gospodu vijećnike, predstavnike
izvršne vlasti i sve ostale nazočne goste, te naglasila da će sjednicom predsjedavati do izbora
vijećnika s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a koji će sjednicom
predsjedavati do izbora predsjednika, čime se Županijska skupština smatra konstituiranom.
Nadalje je kazala da je u pozivu za sjednicu utvrđen dnevni red koji je isti za cijelu
Republiku Hrvatsku, a koji glasi:
1 .Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
4. Utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati
sjednicom do izbora predsjednika
5. Svečana prisega članova Županijske skupštine
6. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
7. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine
RASPRAVA I ODLUČIVNJE PREMA UTRVRĐEDNOM DNEVNOM REDU
Točka 1.
Utvrđivanje kvoruma
Gđa Edita Grubišić zamolila je v.d. tajnika gosp. Antu Alfireva da izvrši prozivku
vijećnika, sukladno objavljenim rezultatima izbora provedenih dana 19, svibnja 2013. godine,
podnijetim ostavkama i prijedlozima zamjenika vijećnika.
Nakon izvršene prozivke, utvrdila je da je od ukupno 42 vijećnika sjednici nazočno
svih 42 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
V.d. tajnika gosp. Ante Alfirev kazao je, da na prijedlog Nezavisne liste Stipe Petrine,
dužnost vijećnika Županijske skupštine umjesto izabranog kandidata Nevena Mikulandra,
obnaša Branimir Mikulandra, te isto tako, da dužnost vijećnika Županijske skupštine umjesto
izabranog kandidata Mate Skračića, obnaša Tomislav Travčić.
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Točka 2.
Izbor Mandatne komisije
Gđa Edita Grubišić kazala je, da sukladno članku 4. Poslovnika Županijske skupštine
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz reda vijećnika, na
prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika, a njezin sastav odgovara približno
stranačkoj strukturi Skupštine.
Nadalje je kazala, da se sukladno usuglašenom prijedlogu više od 14 vijećnika, u
Mandatne komisiju imenuju, gosp. Željko Šimunac, za predsjednika, a za članove gosp. Zoran
Blačić i gosp. Krešimir Šakić.
Drugih prijedloga nije bilo, pa je gđa Edita Grubišić stavila Prijedlog na glasovanje, da
se za predsjednika Mandatne komisije imenuje gosp. Željko Šimunac, a za članove gosp.
Zoran Blačić i gosp. Krešimir Šakić.
Gđa Edita Grubišić utvrdila je da je uz 34 glasa „ZA“ i 8 glasova „PROTIV“, većinom
glasova izabrana Mandatna komisija u sastavu: Željko Šimunac, za predsjednika, Zoran
Blačić, za člana i Krešimir Šakić. Predsjedniku i članovima Mandatne komisije čestitao je na
izboru.
Rješenje o izboru Mandatne komisije prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Nakon toga, gđa Edita Grubišić predložila je stanku od 5 minuta kako bi se sastala
Mandatna komisija, razmotrila rezultate izbora i podnijela izvješće ovoj skupštini o imenima
izabranih vijećnika, eventualnim ostavkama, mirovanju mandata i prijedlozima za zamjenike
vijećnika, što je prihvaćeno.

Točka 3.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
Gđa Edita Grubišić kazala je da se Mandatna komisija sastala, te poziva predsjednika
Mandatne komisije da podnese izvješće.
Gosp. Željko Šimunac pozdravio je sve nazočne, te kazao da Mandatna komisija na
temelju članka 5. Poslovnika Županijske skupštine Šibensko kninske županije, na 1.
konstituirajućoj sjednici, od 1. srpnja 2013. godine donosi Izvješće o verifikaciji mandata
izabranih vijećnika, prestanku mandata vijećnika i određivanje zamjenika vijećnika, kako
slijedi:
„Nakon pregleda izbornih materijala o izborima članova Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije koji su provedeni dana 19. svibnja 2013. godine, a sukladno
utvrđenim rezultatima glasovanja, Mandatna komisija Županijske skupštine Šibensko-kninske
županije utvrđuje kako su u Županijsku skupštinu Šibensko-kninske županije izabrani
vijećnici sa slijedećih kandidacijskih lista:
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1. S liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
1. Ante Kulušić
2. Nediljko Dujić
3. Ivan Malenica
4. Siniša Burić
5. Zlatko Kulušić
6. Ante Cukrov
7. Paško Rakić
8. Miroslav Zorić
9. Anita Aužina
10. Florijan Žižić
11. Tomislav Dželalija
12. Ana Marić
13. Ante Parat
14. Sanja Jakelić
15. Alan Lokas
16. Dragutin Roca
17. Željko Šimunac
18. Dalibor Durdov
19. Davor Aleksić
2. S liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
1. Anita Bara
2. Petar Mišura
3. Mirko Radak
4. Joso Slamić
5. Krešimir Šakić
6. Vlatka Duilo
7. Jadranka Blaće
8. Boris Magazin
9. Ambroz Beneta
3. S NEZAVISNAE LISTE STIPE PETRINA - NLSP
1. Stipe Petrina
2. Iris Ukić Kotarac
3. Ivan Dobra
4. Bruno Gulam
5. Neven Mikulandra
6. Ivan Barišić
7. Alen Mikelin
8. Mate Skračić
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4. S liste: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
1. Mirko Rašković
2. Damjan Berić
3. Rastivoj Bezbradica
5. S liste: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
DEMOKRATSKI CENTAR - DC
1. Zoran Smolić
2. Zoran Blačić
Županijsko izborno povjerenstvo utvrdilo je da, sukladno članku 107. stavku 1. u svezi
članka 103. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima i članka 20. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10 i 80/10), u Županijskoj
skupštini nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne
manjine, te se broj članova Županijske skupštine, sukladno članku 107. stavku 3., 4. i 5.
Zakona o lokalnim izborima, povećava za 1 (jedno) mjesto.
Sukladno navedenom, za člana Županijske skupštine izabran je Dragan Vukmirović,
s liste Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS.
Utvrđuje se da zbog obnašanja nespojivih dužnosti tj. dužnosti zamjenika župana i
člana Županijske skupštine, temeljem članka. 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima
mandat miruje po sili zakona sljedećim osobama:
1. Zoranu Smoliću, izabranom za zamjenika župana Šibensko-kninske županije
2. Mirku Raškoviću izabranom za zamjenika župana Šibensko-kninske županije
Političke stranke su za ove vijećnike sa svojih lista neizabranih kandidata temelju
članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima odredile kandidate za zamjenike vijećnika i
o tomu izvijestile Županijsku skupštinu, kako slijedi:
S liste: Hrvatska seljačka stranka - HSS
Blok umirovljenici zajedno - BUZ
Demokratski centar - DC
- Hrvoja Miljaka, za zamjenika vijećnika Zoran Smolića.
S liste: Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS
- Zora Ćalić, za zamjenicu vijećnika Mirka Raškovića
Dana 26. lipnja 2013. godine, izabrani kandidat s liste Hrvatska demokratska zajednica
(HDZ), Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP AS) i Hrvatska čista stranka prava
(HČSP) Ante Parat dostavio je pisanu izjavu o stavljanju mandata u mirovanje, zbog
obnašanja nespojive dužnosti - ravnatelja Županijske uprave za ceste.

5

Dana 26. lipnja 2013. godine Tajništvu Šibensko-kninske županije dostavljen je
Sporazum Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević
(HSP AS) i Hrvatske čiste stranka prava (HČSP), kojim su suglasni da dužnost vijećnika u
Županijskog skupštini umjesto izabranog kandidata Ante Parata, obnaša Mladen Abramac.
Dana 1. srpnja 2013. godine, gosp. Stipe Petrina predsjednik Nezavisne liste Stipe
Petrina, dostavio je pisanu Odluku da dužnost vijećnika u Županijskog skupštini umjesto
izabranog kandidata Nevena Mikulandre, obnaša Branimir Mikulandra, a isto tako da dužnost
vijećnika u Županijskog skupštini umjesto izabranog kandidata Mate Skračića, obnaša
Tomislav Travčić.
Dana 1. srpnja 2013. godine izabrani kandidat Nezavisne liste Stipe Petrina, gosp.
Mate Skračić dostavio je pisanu izjavu o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje, radi
obnašanja dužnosti vijećnika Općinskog vijeća Općine Murter. Također je dana 1. srpnja
2013. godine izabrani kandidat Nezavisne liste Stipe Petrna, gosp. Neven Mikulandra
dostavio pisanu izjavu o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje, jer je izabran za
vijećnika Općinskog vijeća Općine Bilice.
Sukladno navedenom, Mandatna komisija smatra kako se podnošenjem ovog izvješća
mandati izabranih vijećnika, odnosno njihovih zamjenika trebaju smatrati verificiranim.
Gđa Edita Grubišić zahvalila se predsjedniku Mandatne komisije, te kazala da se
izvješće Zaključkom prima na znanje.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata
izabranih vijećnik, odnosno zamjenika prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati
sjednicom do izbora predsjednika
Gđa Edita Grubišić kazala je da sukladno Zakonu i izmjenama Zakona sjednicom ne
predsjedava najstariji vijećnik, već prvi s kandidacijske liste koje je dobila najviše glasova, a
to je kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Hrvatske stranke prava dr.
Ante Starčević (HSP AS) i Hrvatske čiste stranke prava (HČSP) s 39,73%, a prvi na listi je
gosp. Ante Kulušić.
Zatim je zamolila gosp. Antu Kulušića da preuzme predsjedavanje sjednicom
Gosp. Ante Kulušić pozdravio je vijećnike i ostale nazočne, te se zahvalio predstojnici
gđi Editi Grubišić na dosadašnjem vođenju sjednice. Također je kazao da mu je čast i
zadovoljstvo predsjedavati ovim skupom, te je svima skupa zaželio uspješno obavljanje
vijećničkih dužnosti u Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije.
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Točka 5.
Svečana prisega članova Županijske skupštine
Gosp. Ante Kulušić kazao je da prema Poslovniku Županijske skupštine Šibenskokninske županije određeno, da nakon izvješća Mandatne komisije članovi Skupštine daju
svečanu prisegu. Također je kazao da će pročitati tekst prisege, a svaki vijećnik nakon što
bude prozvan, ustaje i izgovara riječ „prisežem“.
Zatim je pročitao slijedeći tekst prisege:
„Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Skupštine obavljati savjesno i odgovorno,
radi gospodarskog i socijalnog probitka Šibensko-kninske županije i Republike Hrvatske,
da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Šibenskokninske županije i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“
Nakon pročitanog teksta prisege, v.d. tajnika prozivao je vijećnike koji su potvrdili
mandat i vijećnici izgovaraju riječ „prisežem“.
Gosp. Ante Kulušić je čestitao izbranim vijećnicima na položenoj prisegi i zaželio im
uspješno obavljanje vijećničke dužnosti
Prisegu su dali vijećnici, kako slijedi.
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - HSP AS
Hrvatska čista stranka prava - HČSP
Ante Kulušić
Nediljko Dujić
3. Ivan Malenica
Siniša Burić
Zlatko Kulušić
Ante Cukrov
Paško Rakić
Miroslav Zorić
Anita Aužina
Florijan Žižić
Tomislav Dželalija
Ana Marić
Mladen Abramac
Sanja Jakelić
Alan Lokas
Dragutin Roca
Željko Šimunac
Dalibor Durdov
Davor Aleksić
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Socijaldemokratska partija hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati - HNS
Hrvatska socijalno - liberalna stranka - HSLS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
Anita Bara
Petar Mišura
Mirko Radak
Joso Slamić
Krešimir Šakić
Vlatka Duilo
Jadranka Blaće
Boris Magazin
Ambroz Beneta
Nezavisna lista Stipe Petrina - NLSP
Stipe Petrina
Iris Ukić Kotarac
Ivan Dobra
Bruno Gulam
Branimir Mikulandra
Ivan Barišić
Alen Mikelin
Tomislav Travčić
Samostalna demokratska srpska stranka - SDSS
Zora Ćalić
Damjan Berić
Rastivoj Bezbradica
Dragan Vukmirovuić
Hrvatska seljačka stranka - HSS
Blok umirovljenici zajedno - BUZ
Demokratski centar - DC
Hvoje Miljak
Zoran Blačić
Točka 6.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Gosp. Ante Kulušić kazao je da sukladno članku 40. Poslovnika Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana koji se
biraju iz reda vijećnika na 1. konstituirajućoj sjednici na prijedlog predsjedatelja ili na
prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, a ima sastav približno razmjeran stranačkom sastavu
Skupštine
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Također je kazao, da se sukladno usuglašenom prijedlogu 34 vijećnika u Odbor za
izbor i imenovanja imenuju: gosp. Ante Kulušić, za predsjednika,a za članove gosp. Miroslav
Zorić, gosp. Dragam Vukmirović i gđa Vlatka Duilo.
Drugih prijedloga nije bilo, pa je gosp. Ante Kulušić na glasovanje stavio prijedlog da
se za predsjednika Odbora za izbor i imenovanja imenuje gosp. Ante Kulušić, a za članove
gosp. Miroslav Zorić, gosp. Dragam Vukmirović i gđa Vlatka Duilo, te konstatirao da je uz 34
glasa „ZA“ i 8 glasova „PROTIV“ većinom glasova izabran Odbor za izbor i imenovanja u
slijedećem sastavu: gosp. Ante Kulušić, za predsjednika, gosp. Miroslav Zorić, gosp. Dragam
Vukmirović i gđa Vlatka Duilo za članove.
Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavnu dio.
Točka 7.
Izbor predsjednika i potpredsjednika
Županijske skupštine
Gosp. Ante Kulušić kazao je da je sukladno članku 44. Statuta Šibensko-kninske
županije i članku 12. Poslovniku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije propisano
da Županijska skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika, koje bira Skupština iz reda
vijećnika javnim glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog
najmanje 1/3 vijećnika.
Zatim je predložio stanku od 5 minuta kako bi se sastao Odbor za izbor i imenovanja,
te utvrdio prijedlog kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Županijske skupštine.
Gosp. Ante Kulušić kazao je da je Odbor za izbor i imenovanja ima usuglašen
prijedlog, da se za predsjednika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, imenuje
gosp, Nediljjko Dujić.
Drugih prijedloga nije bilo, pa je gosp. Kulušić navedeni prijedlog stavio na
glasovanje, te konstatirao de je uz 26 glasova „ZA“, 8 glasova „PROTIV“ i 8 glasova
„SUZDRŽANIH za predsjednika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije izabran
gosp. Nediljko Dujić.
Rješenje o izboru predsjednika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni do.
Gđa Edita Grubišić čestitala je svima skupa na izboru gosp. Nediljka Dujića za
predsjednika Županijske skupštine, te utvrdila da je izborom predsjednika Skupština
konstituirana.
Gosp. Nediljko Dujić, predsjednik Županijske skupštine pozdravio je sve nazočne, te
se zahvalio kolegama vijećnicima koji su bili, citira se: „protiv odluke za izbor predsjednika
Županijske skupštine“, čime je poslana poruka da će ovaj mandat Županijske skupštine biti
vrlo konstruktivan. Također se zahvalo vijećnicima koji su ga podržali da bude izabran za
predsjednika Skupštine. Nadalje je kazao da Županijska skupština kao najviše zakonodavno
tijelo županijske vlasti preslik „mini Europske regije“, a kao predsjednik Skupštine se bit će
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na raspolaganju svim vijećnicima kako bi donosili što kvalitetnije odluke koje su važne za
ukupan razvoj Županije. Također se u ime organizatora ispričao što se sjednica održava u
neadekvatnom prostoru, te dodao, da će u tijeku ovog mandata nastojati, uz podršku svih
vijećnika, osigurati adekvatan prostor kako za održavanje sjednica, tako i rad klubova
vijećnika. Cilj je, kazao je nadalje, da svaki vijećnik aktivno sudjeluje u radu za dobrobit
Županije, te vjeruje da će svi skupa dobro surađivati.
Predsjednik Skupštine, gosp. Nediljko Dujić kazao je da sukladno članku 12. stavku
1. Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, Odbor za izbor i imenovanja
ima usuglašen prijedlog, da se za prvog potpredsjednika Županijske skupštine Šibenskokninske županije imenuje gđica Ana Marić, a za drugog potpredsjednika Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije da se imenuje gđa Anita Bara.
Drugih prijedloga nije bilo, pa je predsjednik Skupštine na glasovanje stavio prijedlog
da se za prvog potpredsjednika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije imenuje
gđica Ana Marić, te konstatirao da je isti usvojen uz 31 glas „ZA“, 7 glasova „PROTIV“ i 4
glasa „SUZDRŽANA“
Predsjednik Skupštine čestitao je gđici Ani Marić na izboru i zaželio joj uspjeha u
radu.
Rješenje o imenovanju potpredsjednika Županijske skupštine Šibensko-kninske
županije prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Zatim je predsjednik Skupštine na glasovanje stavio prijedlog da se za drugog
potpredsjednika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije imenuje gđa Anita Bara, te
konstatirao da je isti usvojen uz 34 glasa „ZA“ i 8 glasova „PROTIV“.
Predsjednik Skupštine čestitao je gđi Aniti Bari na izboru i zaželio joj uspjeha u radu.
Također je kazao da je ovim završen postupak konstituiranja Županijske skupštine, te
predlaže dopunu dnevnog reda s još dvije točke koje bi glasile:
8. Davanje prisege župana i zamjenika župana
9. Izbor Odbora za statut, poslovnik i propise
Predsjednik Skupštine navedeni prijedlog stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti usvojen uz 34 glasa „ZA“ i 8 glasova „PROTIV“.
Vijećnik Stipe Petrina kazao je da sukladno Zakonu o lokalnim izborima i Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nitko tko je izabran u izvršnu vlast temeljem
neposrednih izbora nije dužan dati prisegu, jer u navedenim zakonima ne postoji institut
prisege. Također je kazao da nema ništa protiv da se o tome glasuje.
Što se izbora Odbora za statut, poslovnik i propise tiče, predložio je da se isti izbere na
idućoj sjednici, kako bi se sastali klubovi vijećnika i predložili svoje najkvalitetnije kandidate
koji se razumiju u zakone, odnosno u statut i propise. Navedeno predlaže, jer želi da s radi po
Poslovniku i zakonu.
Predsjednik Skupštine zahvalio se vijećniku Stupi Petrini na izlaganju, te smatra da se
Zakon, Statut i Poslovnik ne krše. Istina je, kazao je nadalje, da davanje prisege neposredno
izabranima u Zakonu nije definirao kao obveza, već je riječ o praksi koja je ostala u
Županijskoj skupštini i koja nikom ne šteti.
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Što se Odbora za statut, poslovnik i propise tiče, kazao je da je način predlaganja
kandidata jasan, te se slaže s izlaganjem vijećnika Stipe Petrine da u Odbor trebaju biti
imenovanu kvalitetni kandidati koji poznaju zakone, statut, poslovnik i propise. Također je
kazao da se nada da će vijećnici Županijske skupštine predložiti kvalitetno rješenje, kako bi
se nastavilo s radom.
Točka 8.
Davanje prisege župana i zamjenika župana
Predsjednik Skupštine pozvao je župana gosp. Gorana Pauka da dade prisegu.
Nakon što je izgovorio prisegu, potpisani tekst prisege predaje v.d. tajnika Šibenskokninske županije.
Predsjednik Skupštine zatim je pozvao zamjenika župana gosp. Tomislava Vrdoljaka,
da dade prisegu.
Nakon što je izgovorio prisegu, potpisani tekst prisege predaje v.d. tajnika Šibenskokninske županije.
Predsjednik Skupštine pozvao je zamjenika župana gosp. Zorana Smolića, da dade
prisegu.
Nakon što je izgovorio prisegu, potpisani tekst prisege predaje v.d. tajnika Šibenskokninske županije.
Predsjednik Skupštine također je pozvao zamjenika župana gosp. Mirka Raškovića
da dade prisegu.
Nakon što je izgovorio prisegu, potpisani tekst prisege predaje v.d. tajnika Šibenskokninske županije.
Predsjednik Skupštine zamolio je župana gosp. Gorana Pauka da se obrati nazočnima.
Župan Goran Pauk pozdravio je sve nazočne i kazao da je ova konstituirajuća sjednica
povijesna, jer se održava na dan ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju koji će svakako
obilježiti daljnji razvoj Županije.
Svi napori županijske administracije, odnosno župana, zamjenika župana, svih
službenika i namještenika bit će usmjereni u tom pravcu, a kako bi se na dobrobit Županije i
Republike Hrvatske iskoristilo sve ono što Europa pruža, uz poštivanje zacrtanih pravaca
razvoja Županije. To podrazumijeva, kazao je nadalje, razvoj i poticanje malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede i turizma, razvoj društvene, komunalne i javne infrastrukture, te
ravnomjerni razvoj nerazvijenih dijelova Županije, posebice onoga što najviše nedostaje, a to
su ljudski kapaciteti. U tom cilju kazao je, radit će se u ime i na korist svih, bez obzira na
politička opredjeljenja, jer je Županije jedna i raditi će se svim naporima da bi svaki dio
Županije osjetio blagodati koje donosi Europska unija. Na kraju je kazao da ne nada da će
točke predložene u dnevnom redu kako i do sada biti prihvaćene, a isto tako će biti uvažene

11

sve sugestije koje će biti korisnije od onog što eventualno navedeno u prijedlozima. Svima
skupa zaželio je uspjeha u radu
Točka 9.
Izbor Odbora za statut, poslovnik i propise
Predsjednik Skupštine kazao je da na sukladno članku 29. stavku 4. Poslovnika
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, Odbor za statut, poslovnik i propise ima
predsjednika i četiri člana koje bira Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor
imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika, a ima sastav približno srazmjeran stranačkom sastavu
Skupštine.
Također je kazao da Odbor za izbor i imenovanja ima usuglašen prijedlog većine
vijećnika da se za predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise imenuje gosp. Ivan
Malenica, dipl.iur., a za članove gđa Sanja Jakelić, gosp. Dragutin Roca i gđa Jadranka Blaće.
Drugih prijedloga nije bilo, pa je predsjednik Skupštine navedeni prijedlog stavio na
glasovanjem te konstatirao da je Odbor za statut, poslovnik i propise uz 34 glasa „ZA“ i 8
glasova „PROTIV“ izabran u slijedećem sastavu: za predsjednika: gosp. Ivan Malenica,
dipl.iur., za članove: gđa Sanja Jakelić, gosp. Dragutin Roca i gđa Jadranka Blaće.
Predsjednik Skupštine zamolio je da klubovi vijećnika oporbenih stanaka predlože još
jednog člana u Odbor za statut, poslovnik i propise, jer su u isti od ukupno pet članova
imenovana četiri člana.
Župan Goran Pauk kazao je da će se najvjerojatnije kroz dvadesetak dana, sukladno
Poslovniku, sazvati prva radna sjednica Županijske skupštine.
Vijećnik Mirko Radak pozdravio je sve nazočne. Potaknut izlaganjem župana Gorana
Pauka, da će se svi konstruktivni prijedlozi bez obzira od kojeg vijećnika ili kluba vijećnika
budu predloženi, a na dobrobit su građana Županije i Republike Hrvatske, biti prihvaćeni
kazao je, da želi u to vjerovati, ali isto tako žali vjerovati da će ova Županijska skupština svoj
četverogodišnji mandat odraditi u demokratskom i ljudskom ozračju. nego je to bilo
prethodne godine. Osim navedenog, kazao je da ne treba očekivati da će „lijeva strana“ uvijek
biti za sve što se predloži, ukoliko se ocijeni i procijeni da, citira se: „to nije u duhu upravo
ovoga što se Vi, a osobito što mi budemo mislili da jeste“, te dodao, citira se: „puhat ćemo
Vam za vratom u tom slučaju i budite sigurni da ćemo biti vrlo konstruktivna, ponekad oštra
opozicija koja će djelovati razumom i pameću, a ne emocijama i srcem“.
Nadalje je kazao da u „desnoj strani“ ne vide protivnike, već suparnike koji u
određenim situacijama ne razmišljaju na isti način, jer slaganje u različitosti podrazumijeva
dobro.
Sjednica je zaključena u 13,35 sati.
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