ZAPISNIK
o radu 23. sjednice Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije održane dana
27. ožujka 2013. godine
Sjednica je održana dana 27. ožujka 2013. godine, s početkom u 09,30 sati u
prostorijama Gradske vijećnice u Šibeniku.
O radu 23. sjednice postoji tonski zapis.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske
županije gosp. Josip Odak, a zapisnik je vodila gđica Katarina Gatara, viša stručna suradnica
za normativno-pravne poslove u Tajništvu Županije.
Predsjednik Skupštine Josip Odak otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne vijećnike i
ostale goste, te zamolio v.d. tajnika Antu Alfireva da izvrši prozivku vijećnika. Nakon
izvršene prozivke konstatirao je da je sjednici od ukupno 43 vijećnika nazočno 32, te da
postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni slijedeći vijećnici:
Anka Aleksić- Shihabi
Ljiljana Ćaleta Car
Boško Džepina
Vujo Grulović
Ante Ivić
Goran Jurković
Branko Kronja
Stipe Lacmanoić
Ivan Malenica
Ivo Marušić
Josip Milaković
Tonći Petrović
Paško Rakić
Borislav Šarić
Andrea Vodanović
Jure Zečević
Nikica Živković

Gordan Baraka
Robert Dadić
Dmitar Gojko
Hrvoje Ivanković
Sanja Jakelić
Nikola Kalat
Ante Kulušić
Ivica Ledenko
Božo Marijanović
Alen Mikelin
Josip Odak
Tanja Radić Lakoš
Anton Storić
Igor Tanfara
Šime Vranjković

Sjednici nisu bili nazočni slijedeći vijećnici: Anita Bara, Davor Benzon, Tomislav
Čolak (opravdano), Marta Ercegović, Ines Markoč, Mate Skračić (opravdano) Mirela StanićPopović (opravdano), Iris Ukić Kotarac (opravdano), Paško Višić, Branko Zorčić i Duško
Živković (opravdano).
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VIJEĆNIČKA PITANJA
Vijećnik Jure Zečević upitao je župana Gorana Pauka da li ima saznanja o spajanju
Hidroelektrane na Krki s Hidroelektranom Velebit, prebacivanju uprave u Obrovac, i kakva je
situacija sa ljudima koji rade u Hidroelektrani Miljacka.
Župan Goran Pauk kazao je da HEP provodi jednu od državnih racionalizacija, a
najave su takve da u okviru HEP-a doći do spajanja Hidroelektrana na Krki, konkretno HE
Jaruga, Golubić i Miljacke, s Hidroelektranom IObrovac, a nova proizvodna jedinica u
okviru HEP-a zvala bi se Velebit. Nada se da do toga neće doći, te predlaže upravi HEP-a, da
vodi računa o tome da je Šibensko-kninska županija, odnosno Grad Šibenik među prvim
gradovima u Europi u kojima je zasvijetlila električna energija. Također je kazao, ako se već
treba osnovati neka nova jedinica, da u tom slučaju ne bi trebala postojati prepreka da se ista
zove Hidroelektrana na Krki. Nadalje je kazao kako se radi o neprovjerenim informacijama, te
su određeni pregovori u tijeku, a poučeni iskustvom provođenja racionalizacije ista se uvijek,
citira se „razbija o glavu nas u Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji“, počevši od Carine,
carinske Ispostave u Kninu, koje su zatvorene, HZZO-a koje je i izgubilo funkciju koju je
imalo, FINA i sl. Kazao je, da mu čini kako se racionalizacija nastavlja još „žešćim“ tempom
jer se namjeravaju ukinu institucije koje su na neki način povijest i tradicija ovog kraja (HEP
i Hidroelektrane na rijeci Krki).
Predsjednik Skupštine Josip Odak u vezi restrukturiranja kazao je, da će isto osobno
osjetiti, jer novom sistematizacijom Hrvatskih autocesta, oko 300 djelatnika ostaje bez posla.
Također je kazao, da se ukida pretplata u Šibeniku čija je godišnja zarada bila 1,5 milijuna
kuna, a ostaje primjerice čvor Vučevica sa šest do osam zaposlenih čija je godišnja zarada sto
tisuća kuna. Drugim riječima, HAC provodi racionalizaciju koja će se posebice osjetiti na
području Šibenske-županije.
Vijećnik Igor Tanfara kazao je da je 16 točka dnevnog reda Prijedlog (ciljanih)
Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije koje će podržati, jer
smatra da isti barem djelomično sadržava poluotok Oštricu, sa sve tri varijante (3500
ležajeva). Nadalje je kazao, da je na početku poluotoka Oštrica prošle godine došlo do
devastacije, jer je usred sezone, sada bivši ravnatelj Šumarije, naručio strojeve za
mljevenje škalje uslijed čega se stvarala velika količina „dima“ zbog čega su, citira se:
„ljudima u Grebaštici bježali gosti iz kuća“. Nadalje je kazao da se ne radi o uništenju
flore i faune na dvjesto ili dvije tisuće kvadrata, već se radi o površni preko dvadeset
tisuća kvadrata, što je, citira se: „vidljivo od svuda“.
Također je kazao da na Oštrici ima jedan manji dio privatnog vlasništva koji je u
posjedu žitelja Grebaštice, Žaborića, Brodarice i Krapnja, a koji zbog zaštitara nisu mogli
u svako doba doći na svoje terene, jer se radi o zaštićenom području na kojem se nalaze
ptice, mufloni i sl. Zanima ga, citira se: „da li netko dao suglasnost tom gospodinu, jer
svakojake priče kruže, da je to namijenjeno za neke političare koji će tu posaditi maslinike
i td., s nekim inkognito natječajem, u koncesiju i prodaju“.
Župan Goran Pauk kazao je da o navedenom nema nikakvih saznanja, niti su davane
ikakve suglasnosti za to. Također je kazao da se radi o prostoru koji se nalazi prije bedema,
odnosno prije poluotoka Oštrica, a koji se nalazi u vlasništvu Hrvatskih šuma, koje raspolažu
svojim prostorom i radovima na istim neovisno o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi. Ono su, kazao je nadalje, „država u državi“ i rade kako žele, o čemu nema
nikakvih konkretnih saznanja.
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Vijećnik Ivica Ledenko kazao je da je ovo najvjerojatnije zadnja sjednica Županijske
skupštine u ovom sazivu, pa bi bilo korektno rezimirati kakve je rezultate ostvarila u četiri
godine. Kazao je da o tome postoje mnogi pokazatelji, a jedan od njih, sukladno podacima
Zavoda za statistiku, jest, da je Županija u razdoblju od 2008. - 2011. godine, izgubila
ukupno 2.360 radnih mjesta. Nadalje je kazao, da se sve na jedan način poklapa s, citira se:
„nestankom gospodarsko-socijalnih vijeća“, a koja su se 2008. godine održavala, dok su ih
vodili sindikati i socijalni partneri. Smatra da je Županija to trebala nastaviti, odnosno, trebala
je „vezati“ poduzetništvo i socijalne partnere, te dodao, kako je u tom razdoblju izgubljeno
1084 radna mjesta u prerađivačkoj industriji, što je, nažalost, nenadoknadivo. Navedene
brojke, kazao je nadalje, vjerojatno bi bile i „crnje“ da se u ovih četiri-pet godina u javnoj
upravi nije zaposlilo podosta administracije, za neke i „previše“. Zanima ga zbog čega u
protekle četiri godine nisu „oživljena“ Gospodarsko-socijalna vijeća, odnosno što je sve
učinjeno da se, citira se: „ove crne brojke ublaže i da one nisu ovakve kakve jesu“. Mišljenje
je da je Županijska skupština svoj mandat odradila s „ocjenom nedovoljan“ , jer je izgubljeno
2360 radnih mjesta, te je još jednom upitao župana, citira se: „što ste Vi učinili?“
Župan Goran Pauk kazao je da je očito, da se davanjem nedovoljne ocjene krenulo u
predizbornu kampanju, te kako za istu ima dovoljno vremena, a isto tko dovoljno vremena
ima da narod kaže tko i što je radio za nedovoljnu ocjenu Sve što je rečeno u vezi broja
nezaposlenih, nažalost je točno, međutim, u Županiji, ranije je bilo 13 tisuća nezaposlenih,
2007-2008. godine 6 - 6,5 tisuća, a danas je nezaposlenih 8,5 – 9 tisuća, što znači, citira se:
„da recesija uzima svoje“. Županija je sve uradila u cilju smanjenja broja nezaposlenih, od
poticanja gospodarstva, poljoprivrede, turizma, kao i drugih djelatnosti kojima se Županija
bavila. Što se „nestanka“ Gospodarsko-socijalnog vijeća tiče, kazao je da Udruga
poslodavaca, nažalost nikada nije odredila svojih pet predstavnika u isto, a Županija nastoji
razriješiti kompleksnija pitanja, među kojima je na prvom mjestu nezaposlenost. Također je
kazao da je Županija imala dobru volju „oživjeti“ GSV, ali , nažalost, s druge strane nije bilo
pozitivne reakcije. Također je napomenuo, da su na državnoj razini za vrijeme premijera Ive
Sanadera često održavani sastanci GSV-a, ali na istima, citira se: „čini mi se da su više
promovirani sindikalni čelnici, nego što se na tim sastancima napravilo.“
Vijećnik Ivica Ledenko kazao je da je najlakše „sve podvući pod kampanju“, što
smatra nepotrebnim jer to građane ne može zadovoljiti, posebice kad je riječ o izgubljenih
2360 radnih mjesta. Također je kazao, citira se: „ja nisam primijetio u ovom mandatu da se
Vi ikad pozivali na socijalni dijalog, da ste ikad pozivali poduzetnike da sjednu i daju svoje
ljude.“ Što se tiče održavanja GSV u vrijeme premijera Ive Sanadera, kazao je citira se: „mi
znamo kako je ta gospodarska Sanaderova priča završila, potpunim fijaskom i raspadom
privrede“. Nadalje je kazao, da nije dobio odgovor na svoje pitanje kako smanjiti pad
zaposlenih, što smatra ključnim pitanjem na kojem i te kako treba raditi.
Župan Goran Pauk kazao je da je po potanju stope pada zaposlenosti Šibenskokninska županija među boljima u Državi, o čemu govore i brojčani podaci. Što se
gospodarsko-socijalnog dijaloga tiče, kazao je da se isti nije odvijao, jer Gospodarskosocijalno vijeće nije egzistiralo, ali se odvijao sa nizom drugih gospodarskih i inih subjekata
koji žive, rade i privređuju u Županiji.
Vijećnica Sanja Jakelić kazala je, da se prema javnim istupima ministra Rajko Ostojića
i natpisima u tisku naslućuje da će doći do restrukturiranja bolnica, premda se o tome ranije
nije govorilo, kao što se nije govorilo ni o izmjeni mreža bolnica. Zamolila je župana Gorana

4
Pauka, ukoliko ima kakvih saznanja, da kaže u kojoj je fazi sanacija Opće bolnice Šibenskokninske županije i Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin.
Župan Goran Pauk kazao je da na žalost ima novih saznanja, što je vidljivo u dopuni
dnevnog reda i da se ono čega se najviše pribojavalo sada realizira. Naime, na prethodnoj
sjednici, Županijska skupština donijela je Odluku kojom osnivačka prava dviju Bolnica
prepušta Državi pod određenim uvjetima, međutim od resornog ministarstva primljen Dopis
u kojem se navodi da Odluka nije u skladu s Zakonom. Nakon obavljenih razgovora u
Ministarstvu zdravlja ispostavilo se da su sve točke navedene u Odluci sukladne Zakonu,
međutim, ono što im je sporno jesu točke 6., 7. i 8. Odluke koje se odnosi na Bolnicu u
Šibeniku, te točke 6. i 7. Odluke koja se odnosi na Bolnicu u Kninu. U navedenim točaka
pokušalo se na neki način provesti ono što je obećao ministar Ranko Ostojić u razgovoru sa
županima, s predstavnicima Udruge zajednice županija RH, konkretno, da neće doći do
ukidanja odjela, djelatnosti, smanjenja broja kreveta, broja zaposlenih kao i spajanja dviju
Bolnica. Nadalje, točkom 7. Odluke, pokušalo se budućeg privremenog vlasnika obvezati da
nastavi raditi na započetim projektima (objedinjeni hitni bolnički prijem, uređenje prostora
onkologije, nabava CT uređaja, RTG-a s C lukom i uređenje odjela ginekologije. Također je
kazao, što se pružanja zdravstvene usluge tiče, da je od iznimne važnosti nastaviti s izradom
pripremne dokumentacije za gradnju Nove bolnice, za što je u Proračunu Županije osigurano
750.000,00 kuna, a isto toliko iz državnih decentraliziranih sredstava.
Što se tiče Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin, u Odluci je također navedeno, da
neće doći do ukidanja odjela, djelatnosti, smanjenja broja zaposlenih, broja kreveta, spajanja
Bolnica, jer je poznato kako je spajanje Bolnica, u prethodnom vremenu, prošlo. Osim
navedenog kazao je, da je istaknula potreba zadržavanja postojećih bolničkih sadržaja i
daljnjeg razvitka djelatnosti palijativne skrbi i produženog liječena kojeg je ministar „jako
pompozno“ otvorio, a u konačnici palijativna skrb nije zaživjela na predviđeni način. Sada se
Skupštinu „prisiljava“ da se Odluke donesena na prethodnoj sjednici izostave, a sukladno
navedenom, na današnjoj sjednici potrebno je usvojiti nove Prijedloge odluka, te se nada da
će iste biti usvojene.
Osim navedenog kazao je, citira se: „jednom riječju nazvao bih ovo prevarom,
prevarom što se obećanja tiče i onoga što je najavljeno, i sve se svodi na ono čega smo se
bojali“, konkretno, da će preuzeti Bolnice, postaviti svoje sanacijske upravitelje, a za sve
ostalo nema sigurnosti. Ukoliko predložene odluke ne budu prihvaćene, to znači da Županija
treba sama sanirati dugovanje, a to nije u mogućnosti, jer obje Bolnice u ovoj godini stvorit će
dug od cca 1-2 milijuna kuna kninska bolnica i cca 10-12 milijuna kuna šibenska bolnica i to
zbog porasta troškova za plaće, uvođenja PDV-a i smanjenja limita, kazao je na kraju župan
Goran Pauk.

Aktualni sat vijećničkih pitanja je zaključen.
USVAJANJE ZAPISNIKA
Predsjednik Skupštine je na glasovanje stavio Zapisnik o radu 22. sjednice Županijske
skupštine, od 20. veljače 2013. godine, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Predsjednik Skupštine kazao je, da su uz poziv za sjednicu predložene 32 točke
dnevnog reda.
Također je predložio da se dnevni red dopuni s još šest točaka i to:
„33. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu
34. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi
Vjekoslava Kaleba,Tisno za dopunu djelatnosti i
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju međusobnih
prava i obveza glede osnivanja Osnovne glazbene škole u sklopu OŠ
Vjekoslava Kaleba, Tisno
36. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog
sustava za luku posebne namjene:
a) luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu
b) luku nautičkog turizma sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u
Rogoznici
37. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za
provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice Šibenskokninske županije
38. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za
provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice „Hrvatski
ponos“ Knin“

Drugih prijedloga nije bilo, pa je predsjednik Skupštine na glasovanje stavio
predloženi dnevni red od 35 točaka, te konstatirao da je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Šibensko-kninske županije
2. Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu
Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova
za 2012. godinu:
a) Opće bolnice Šibensko-kninske županije,
b) Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin,
c) Doma zdravlja Šibenik,
d) Doma zdravlja Knin,
e) Doma zdravlja Drniš,
f) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i
g) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
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5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne
skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2012. godinu:
a) Cvjetnog doma, Šibenik i
b) Doma za starije i nemoćne osobe Knin
6. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija:
a) u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske
županije i raspored sredstava za 2013. godinu
b) u centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored
sredstava za 2013. godinu
c) u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u
2013. godini
7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u
zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije za
2013. godinu
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća
Opće bolnice Šibensko-kninske županije:
a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama
Zakona o zdravstvenoj zaštiti
b) Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice
Šibensko-kninske županije
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća
Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin:
a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama
Zakona o zdravstvenoj zaštiti
b) Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice
„Hrvatski ponos“ Knin
10. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta za
socijalnu skrb Šibensko-kninske županije
11. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada
Šibenika
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2012. godine
13. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za
2013. godinu (I.)

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Šibenskokninske županije za 2013. godinu
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu
novčanih sredstava doznačenih iz Državnog proračuna za 2013. godinu
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16. Prijedlog (ciljanih) Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana Šibenskokninske županije
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i
spašavanja za 2012. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske županije za 2013.
godinu
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na
području Šibensko-kninske županije u 2012. godini i provedbenog Plana
unapređenja zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije za
2013. godinu
19. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta rijeke Čikole
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa
energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u
Šibensko-kninskoj županiji za 2012. godinu

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u
neposrednoj potrošnji energije u Šibensko-kninskoj županiji za 2013.
godinu
22. Prijedlog zaključka o članstvu u udrugu Partenalia aisbl
23. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija:
a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini
b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini
24. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja:
a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
25. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibenskokninske županije za 2013. godinu
26. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskih odbora osnovnih
škola:
a) Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
b) Osnovne škole Kistanje, Kistanje
c) Osnovne škole Murterski škoji, Murter
d) Osnovne škole Pirovac, Pirovac
e) Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno
f) Osnovne škole Skradin, Skradin
g) Osnovne škole Primošten, Primošten
h) Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica
i) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin
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j) Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić
k) Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika
l) Osnovne škole Krste Odaka, Drniš
m) Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin i
n) Osnovne škole Vodice, Vodice
27. Prijedlog rješenje o imenovanju članova Školskih odbora srednjih
škola:
a) Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik
b) Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik,
c) Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik,
d) Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš
e) Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin
f) Statuta Tehničke škole, Šibenik
g) Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik
h) Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik,
i) Turističko-ugostiteljske škole, Šibenik
j) Medicinske i kemijske škole, Šibenik i
k) Srednje škole Lovre Montija, Knin

28. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom
Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
29. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica
lučkog područja
30. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra:
a) u svrhu izgradnje samostojeće reklame na dijelu kat.čestice 6011
k.o. Šibenik u Šibeniku u Mandalini i
b) u kanalu sv. Ante-južna strana u Šibeniku
31. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene-luku nautičkog turizma-Marina Pirovac u Pirovcu
32. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja šibensko-kninske
županije za 2013. godinu
33. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu
34. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Vjekoslava
Kaleba,Tisno za dopunu djelatnosti
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i
obveza glede osnivanja Osnovne glazbene škole u sklopu OŠ Vjekoslava Kaleba,
Tisno
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36. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog
sustava za luku posebne namjene:
a) luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu
b) luku nautičkog turizma sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u
Rogoznici
37. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za
provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice Šibenskokninske županije

38. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za
provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice „Hrvatski
ponos“ Knin“
RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

Točka 1.
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Šibensko-kninske županije
V.d. tajnika Ante Alfirev kazao je, da je krajem 2012. godine donesen Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon
o lokalnim izborima, kojima je popisano, u prijelaznim odredbama, da se Statuti svih
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju uskladiti s istima.
Također je predložio da se u članku 8. Prijedloga Statutarne odluke koji glasi, citira
se: „Županijska skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda svojih
članova s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda skupštinske većine, a drugi iz
reda skupštinske manjine, na njihov prijedlog“, briše riječ „u pravilu“.
Navedenu primjedbu, kazao je nadalje, dao je Odbor za Statut poslovnik i propise, te
predlaže da se ista usvoji.
Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije,
zajedno s navedenim primjedbom, stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 1 glas
„SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije,
prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

10

Točka 2.
Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
V.d. tajnika Ante Alfirev kazao je, da su vijećnici na klupe dobili novi Prijedlog
poslovnika u kojem je na prijedlog Odbora za Statut, poslovnik i propise izmijenjen
članak 108., što je jedina izmjena u odnosu na Prijedlog poslovnika koje su vijećnici
dobili uz poziv za sjednicu.
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine
Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine
Šibensko-kninske županije stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jendoglasno
usvojen.
Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Šibenskokninske županije, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 3.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu
Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije
Vijećnik Igor Tanfara kazao je da su rashodi ŽUC-a u odnosu na prihode veći za
2.941.000,00 kuna, te je zamolio ravnatelja ŽUC-a da kaže o čemu se radi.
Gosp. Ante Parat kazao je, da je ŽUC u 2012. godini poslovao pozitivno s viškom
prihoda u iznosu od 1.379.000,00 kuna, dok je višak prihoda u 2011. godini bio cca 4,6
milijuna kuna.
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu Županijske uprave za ceste na
području Šibensko-kninske županije stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno
usvojen.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu Županijske uprave za ceste
na području Šibensko-kninske županije, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 4.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih
ustanova za 2012. godinu:
a) Opće bolnice Šibensko-kninske županije,
b) Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin,
c) Doma zdravlja Šibenik,
d) Doma zdravlja Knin,
e) Doma zdravlja Drniš,
f) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i
g) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova za 2012. godinu: a) Opće
bolnice Šibensko-kninske županije, b) Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin, c) Doma
zdravlja Šibenik, d) Doma zdravlja Knin, e) Doma zdravlja Drniš, f) Zavoda za javno
zdravstvo Šibensko-kninske županije i g) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske
županije stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno uvsvojen.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova za 2012. godinu: a)
Opće bolnice Šibensko-kninske županije, b) Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin, c) Doma
zdravlja Šibenik, d) Doma zdravlja Knin, e) Doma zdravlja Drniš, f) Zavoda za javno
zdravstvo Šibensko-kninske županije i g) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske
županije, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne
skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2012. godinu:
a) Cvjetnog doma, Šibenik i
b) Doma za starije i nemoćne osobe Knin
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne
osobe za 2012. godinu: a) Cvjetnog doma, Šibenik i b) Doma za starije i nemoćne osobe Knin
stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i
nemoćne osobe za 2012. godinu: a) Cvjetnog doma, Šibenik i b) Doma za starije i nemoćne
osobe Knin, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

12

Točka 6.
Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija:
a) u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske
županije i raspored sredstava za 2013. godinu
b) u centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored
sredstava za 2013. godinu
c) u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u
2013. godini
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija: a) u
domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored
sredstava za 2013. godinu; b) u centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2013. godinu i
c) u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2013. godini stavio
na glasovanje, te konstatirao da su iste jednoglasno usvojene.
Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija: a) u
domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored
sredstava za 2013. godinu; b) u centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2013. godinu i
c) u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2013. godini, prilažu
se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Točka7.
Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane
funkcije u zdravstvenim ustanovama na području
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama na
području Šibensko-kninske županije za 2013. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama
na području Šibensko-kninske županije za 2013. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
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Točka 8.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća
Opće bolnice Šibensko-kninske županije:
a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama
Zakona o zdravstvenoj zaštiti
b) Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice
Šibensko-kninske županije
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske
županije: a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti i b) Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice
Šibensko-kninske županije stavio na glasovanje, te konstatirao da su isti jednoglasno usvojeni.
Zaključak o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Šibenskokninske županije: a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti i b) Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice
Šibensko-kninske županije, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavio dio.

Točka 9.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća
Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin:
a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama
Zakona o zdravstvenoj zaštiti
b) Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice
„Hrvatski ponos“ Knin
c) o promjeni djelatnosti Ustanove (pročišćeni tekst)
d) Statut Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin (pročišćeni tekst)
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice „Hrvatski ponos“
Knin: a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti; b) Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice „Hrvatski ponos“
Knin; c) o promjeni djelatnosti Ustanove (pročišćeni tekst) i d) Statut Opće bolnice „Hrvatski
ponos“ Knin (pročišćeni tekst) stavio na glasovanje, te konstatirao da su isti jednoglasno
usvojeni.
Zaključak o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice „Hrvatski
ponos“ Knin: a) o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti; b) Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice „Hrvatski ponos“
Knin; c) o promjeni djelatnosti Ustanove (pročišćeni tekst) i d) Statut Opće bolnice „Hrvatski
ponos“ Knin (pročišćeni tekst), prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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Točka 10.
Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
Savjeta za socijalnu skrb Šibensko-kninske županije
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Šibensko-kninske
županije stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Šibenskokninske županije, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 11.
Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje
Grada Šibenika
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Šibenika stavio na glasovanje, te
konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Šibenika, prilaže se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 12.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske
županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine stavio na glasovanje, te
konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske
županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, prilaže se ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
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Točka 13.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2013. godinu (I.)
Gđa Milica Bilušić kazala je, da su Opća bolnica Šibensko-kninske županije i Zavod
za javno zdravstvo dostavili zahtjeve za izmjenama preraspodjele unutar svojih konta zbog
postupaka javne nabave, a kako ne bi kasnili s povlačenjem decentraliziranih sredstava.
Sukladno navedenom predlaže, da se na str. 21. Proračuna kod Opće bolnice
Šibensko-kninske županije, konto 422 – postrojenje i opreme koji iznosi 1.755.000,00 kuna
poveća na 3.056.675.00 kuna, a konto 451 – dodatna ulaganja na građevinskim objektima koji
iznosi od 4.010.000,00 kuna, da se smanji za 2.708.325,00 kuna. Također je kazala, da ove
promjene ne mijenjaju ukupan zbroj razdjela u zdravstvu Bolnice niti Proračunu.
Nadalje je kazala, da je na kontu 421 – građevinski objekti koji se odnosi na Zavod
za javno zdravstvo osigurano 850.000,00 kuna, te predlaže, sukladno njihovu traženju,
dodavanje novog konta 422 – postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 850.000,00. kuna.
Sukladno ovim promjenama kazala je nadalje, mijenjaju se i rashodi u općem dijelu
Proračuna, odnosno, dolazi do promjena iznosa kod pojedinih pozicija u Razdjelu 4. – koji se
odnosi na Upravi odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. Predlaže da se konto 422 Postrojenja i
oprema koji iznosi 5.386.902,00 kuna poveća na 7.588.577,00 kuna, a konto 451 – Dodatna
ulaganja na građevinskim objektima koji iznosi 4.763.000,00 kuna, da se smanji na
3.461.325,00 kuna
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godinu (I.), zajedno sa
predloženim izmjenama stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godinu (I.), prilažu se
ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Točka 14.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2013.
godinu stavio na glasovanje te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za
2013. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 15.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu
novčanih sredstava doznačenih iz Državnog proračuna za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu novčanih sredstava
doznačenih iz Državnog proračuna za 2013. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da
je isti jednoglasno usvojen.
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu novčanih sredstava
doznačenih iz Državnog proračuna za 2013. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Točka 16.
Prijedlog (ciljanih) Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije
Župan Goran Pauk kazao je da svako zadiranje u Prostorni plan ima dalekosežni
utjecaj na cjelokupni život diljem Županije, a nakon sveobuhvatnih III. Izmjena PP-a
Županije koje su stupile na snagu u mjesecu lipnju 2012. godine, bilo je potrebno riješiti
nekoliko novih zahvata, odnosno, zahtijeva koji su vezani s usklađenjem poglavlja koje se
odnosi na turizam. Konkretno se radi o privezištima koji su u funkciju turističke zone,
pometa, zona sanitarne zaštite, a sukladno navedenom utvrđeni su osnovni ciljevi Izmjena
i dopuna ovog Prostornog plana.
Kako se radi o ciljanim izmjenama i dopunama PP-a, bilo je potrebno provesti
ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, za što je Upravni odjel za
zaštitu okoliša i komunalne poslove pribavio mišljenje od nadležnih tijela. Na temelju
njihova mišljenja, kazao je nadalje, utvrđeno je, da nije potrebno provesti strateške
procjene utjecaja Plana na okoliš, što je omogućilo brzo donošenje istog.
Također je kazao, da ove izmjene i dopune PP-imaju sedam ciljeva, a prvi se cilj
odnosi na poglavlje izdvojenih ugostiteljsko-turističkih zona, odnosno, na izmjene
odredbi za njihovo provođenje i to na način, da se sukladno novim promišljanjima uredi
pitanje pojasa do 100 m od obalne linije mora i pripadajući akvatorij, što se posebice
vezano za privez, tj. prateće sadržaje koji su u funkciji dotičnih zona.
Drugi cilj bio je utvrđivanje i određivanje statusa ugostiteljsko-turističke zone u
naselju, tj. onih koje su već izgrađene, kao i za one izvan naselja koje su postale
dijelovima naseljskih cjelina. Također su utvrđeni kriteriji za uređenje navedenih prostora.
Ovaj cilj realiziran je na način, da su na temelju činjeničnog stanja na terenu, izdvojene
zone ugostiteljsko-turističko namjene i to Olympija, Imeprijal i Pinta u Vodicama, Miran i
Pirovac u Pirovcu te je dodana zona Raduća u Primoštenu. Kriteriji za ove zone dopunjeni
su u članku 33. na način da je dopušteni koeficijent izgrađenosti povećan na 0,4, a za
prateće sadržaje iznosi 0,2, čime se u prvom redu štiti pojas od najmanje 25 metara od
obale koji treba biti plaža otvorenog tipa. Također je kazao, da se minimalna udaljenost
smještajnih građevina zadržava na 50 metara udaljenosti od mora, što drugim riječima
znači da je dana mogućnost „života“ zonama koje su nekad bile izvan naselja.
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Treći cilj bio je usklađenje odredbi za prethodno planirane vjetroelektrane i to na
temelju izrađenih stručnih podloga i preoblikovanja, odnosno smanjenja obuhvata
područja za istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana. Nadalje je kazao, da je ovdje
utvrđena iznimka za vjetroelektranu Debelo brdo u Općini Ervenik, obzirom da je u
tijeku postupak procjene utjecaja na okoliš, koji je započet po ranije važećim pravilima
minimalne udaljenosti od građevinskog područja naselja. Općina je bila suglasna, obzirom
na stvarnu naseljenost tog prostora i drugih propisanih standarda, u svom Planu prihvatiti
blaže kriterije za navedenu vjetroelektranu. Što se vjetroelektrana u Općini Biskupija tiče,
kazao je da je došlo do smanjenja obuhvata dvaju istražnih područja, obzirom da Općina u
dijelu planiranog istražnog područja ne prihvaća smještaj istih, zbog smješta nekih drugih
sadržaja. Također se minimalno smanjilo istražno područje za smještaj vjetroelektrane
Kozjak – Tutnjevina, iz razloga što je udaljenost od građevinskog područja manja od
propisane.
Nadalje je kazao da je četvrti cilj usklađenje obilaznice Drniša, sukladno izvršenim
detaljno prostorno-prometnim istraživanjima, te je u tijeku postupak procjene utjecaja na
okoliš obilaznice Drniša kao jednog sastavnog dijela brze ceste Šibenik-Drniš-KninStrmica. Tijekom javne rasprave iskazano je izrazito protivljenje dijelu prolaska
obilaznice kroz naselje Badanj, koja je planirana u sadašnjim dokumentima prostornog
uređenja Grada i Županije. U tom smislu je Grad Drniš u dogovoru sa Županijom izradio
prostorno-prometnu provjeru iz koje je zaključeno da obilaznica može izvesti na drugi
način moje neće ugrožavati stanovnike Badnja, odnosno ista će proći dugim pravcem koji
neće na nikoga negativno utjecati. U okviru četvrtog cilja kazao je nadalje, rješavan je
smještaj priveza u funkciji gospodarskih djelatnosti, istraživanja i rekreacije, sukladno
iskazanim stvarnim potrebama. Također je dana mogućnost prenamjene marine
Golubovac-Žut u privez u funkciji turističkog objekta.
Peti cilj odnosi se na usklađenje zona sanitarne zaštite izvorišta s elaboratima istih
koji su u izradi. Korigirane su granica zona sanitarne zaštite za izvorište Čikola, sukladno
izvršenim istraživanjima.
Šesti cilj jest uvrštenje prostora „Kršine“ na području Grada Šibenika u popis
mogućeg smještaja istražnog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina i na raj način je
udovoljeno zahtjevima Grada Šibenika.
Sedmi cilj odnosi se na usklađenje članka 52. s odredbama Zakona o prostorno
uređenju i gradnji. Sukladno potrebama za aktiviranje poljoprivrednih gospodarstava na
otočnom području za otoke iznad 100 ha, dodaje se mogućnost izgradnje zgrada koje su u
funkciji tih gospodarstava i pružanja turističko-ugostiteljskih usluga. Radi se objektima
koji mogu biti maksimalne površine do 400 m2, potpuno ukopanog podruma do 1000 m2.
Iz prijedloga ovog Pana isključuju se otočići jer su građani to tražili u provedenoj javnoj
raspravi. Možda će u neko buduće vrijeme jednom konkretnom studijom biti popisani
otočiće, a struka će odrediti dali i kojih od tih otočića imaju uvjete za razvijanje
gospodarske djelatnosti.
Na kraju je kazao, da je u postupku izrade IV. izmjena i dopuna PP-a, kroz
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i kroz javnu raspravu
ukupno zaprimljeno 150 dokumenta različitih mišljenja, zahtjeva, suglasnosti i sl. što
ukazuje na složenost postupka, bez obzira što se radi o ciljanim izmjenama. Na kraju je
kazao da je osobno zadovoljan što je sve završeno u roku manjem od osam mjeseci,
pogotovu kada je riječ o zadiranju u Prostorni plan Županije.
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Vijećnik Ivica Ledenko kazao je, da je udruga Loza bila jedna od onih koja je
uputila primjedbe na točku 52. i na koju je odgovorena da se primjedba usvaja, premda se
s ostatkom odgovora ne slaže, jer je rečeno da se ista u potpunosti pogrešno interpretirala.
Smisao je, kaza je nadalje, da se Prostorni plan izradi na način da se ne može pogrešno
interpretirati. Mišljena je, ukoliko se želi na malim otočićima razvijati bilo kakva
gospodarska aktivnost, da istu treba pratiti zakonska regulativa, koja je za sada
nedorečena i u to slučaju dolazi do mogućnosti, citira se: „ex teritorijalnih prostora unutar
Jadranskog mora koji bi bili izvan ingerencije, a kada se dođe u vlasništvo jednog takvog
posjeda, kasnije se dobiju koncesije za određena istraživanja i td.". Osim navedenog kazao
je, da je u drugim gradovima i županijama praksa, da se uz ovakve izmjene i dopune
Prostornog plana prilože primjedbe građana , udruga i svih ostalih s obrazloženjima zašto
su iste odbijene, tj. prihvaćene. Zanima ga koliko je bilo primjedbi na predložene izmjene
Prostornog plana, te predlaže da se u buduće sve primjedbe s obrazloženjem prilože uz
isti.
Župan Goran Pauk kazao je da primjedba vijećnika Ledenka osnovana, jer bi bilo
dobro da su primjedbe priložene uz same izmjene PP-a, međutim iste se nalaze na CD-u
kojeg su vijećnici dobili zajedno sa materijalima za sjednicu. Također je kazao što se
malih otočića tiče da je namjera bila, omogućiti stvaranje gospodarstva sa tradicionalnom
dalmatinskim kulturama koje tu mogu opstati, a zatim se može dati dozvola da se nešto
formira. Međutim, kroz javnu raspravu iskazano je više negativnih konotacija, nego se
zaista željelo shvatiti da se želi pružiti život i na otocima koji su ispod 100 ha.
Vijećnik Ivica Ledenko kazao je da na Srimi djeluje športsko-rekreativno „Udica“
koji imaju športsku lučicu i da je u centru Srime predviđena luka nautičkog turizma, te da
u Srimi ostaje Lovetovo i Vrulje kao športska Luka, pa ga zanima gdje su Vrulje,
obzirom da Vrulje postoje i na području Vodica.
Gđa Jadranka Fržop iz klupe je kazala da se Vrulje nalaze u Srimi, gdje je
postojeća športska lučica.
Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine
Prijedlog (ciljanih) Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije
stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Odluka o (ciljanim) Izmjenama i dopunama (IV.) Prostornog plana Šibenskokninske županije, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 17.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava
zaštite i spašavanja za 2012. godinu i Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske
županije za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo,pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske
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županije za 2013. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno
usvojen.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu
i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske
županije za 2013. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 18.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara
na području Šibensko-kninske županije u 2012. godini i provedbenog
Plana unapređenja zaštite od požara na području Šibensko-kninske
županije za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske
županije u 2012. godini i provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Šibenskokninske županije u 2012. godini i provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na
području Šibensko-kninske županije za 2013. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Točka 19.
Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta rijeke Čikole
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o zaštiti izvorišta rijeke Čikole stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
Odluka o zaštiti izvorišta rijeke Čikole, prilaže se ovo zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Točka 20.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa
energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u
Šibensko-kninskoj županiji za 2012. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj
potrošnji energije u Šibensko-kninskoj županiji za 2012. godinu stavio na glasovanje, te
konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa energetske učinkovitosti u
neposrednoj potrošnji energije u Šibensko-kninskoj županiji za 2012. godinu, prilaže se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 21.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti
u neposrednoj potrošnji energije u Šibensko-kninskoj županiji
za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u
Šibensko-kninskoj županiji za 2013. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.

Zaključak o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji
energije u Šibensko-kninskoj županiji za 2013.godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Točka 22.
Prijedlog zaključka o članstvu u udrugu Partenalia aisbl
Župan Goran Pauk kazao je da je Šibensko-kninska županija članica triju
Europskih institucija i to AER, IRE i Partenalia. Konkretno je riječ o Europskim
regionalnim asocijacijama koje u svoj sastav uključuju gradove i općine, te zajedničkim
radom pokušavaju promovirati europsku regionalnu politiku koja je od velike važnosti
važna i koja regijama omogućuje da utječu na svoj život i rad u najširem smislu. Također
je kazao, kako je upravo to i cilj ulaska u bilo koju od europskih asocijacija, uz još niz
drugih mogućnosti koje ista može pružiti.
Nadalje je kazao da je Partenalia neprofitna međunarodna organizacija za suradnju
lokane i regionalne samouprave na razini Europske unije koja je osnovana 1993. godine, s
ciljem povećanja „vidljivosti“ lokalnih i regionalnih samouprava u procesu europskih
integracija. Danas je Partenalia međunarodno udruženje pravnog karaktera koje predstavlja
„glas“ lokalnih i regionalnih samouprava i nudi im privilegiranu radnu platformu kako bi
promovirani inovativne inicijative i razmijenili najbolje prakse na tradicionalnoj razini.
Kazao je, da je važno biti članica europskih asocijacija jer pružaju jedan europski
značaj i ostvarenje mnogih mogućnosti, a Partenaila konkretno nudi informacije o vijestima i
natječajima u Europi, informacije o ovlastima i političkim prioritetima svojih članica,
promovira alate za razmjenu najboljih praksi i skupljanje najboljih praksi, te čuvanje
uspješnih iskustava svojih članica, pomoć u ostvarivanju kontakata s europskim
institucijama, prezentira projekte koji su financirani od strane Partenalie i Europske unije i td.
U svojoj strukturi Partenalia ima političko vijeće koju čini predsjednik, dva
potpredsjednika i političare iz svake članice, zatim ima Nadzorni i Izvršni odbor i Tajništvo.
Partenalia djeluje kroz tri radne grupe i to: gospodarstvo i inovacije, socijalni poslovi i
teritorijalni razvoj.
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Vijećnik Ivica Ledenko iz klupe je upita da li je to u suprotnosti sa politikom Europske
unije, na što je župan Goran Pauk kazao da nije u suprotnosti, jer Europska unija podržava
ovakve inicijative i udruženja. Također je kazao da članstvo u udruzi Partenalia godišnje
iznosi 3.500,00 eura i da radna tijela na taj način podmiruju svoje obveze.
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o članstvu u udrugu Partenalia aisbl stavio na glasovanjem te konstatirao da je siti
jednoglas usvojen.
Zaključak o članstvu u udrugu Partenalia aisbl, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.

Točka 23.
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija:
a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini
b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:
a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini i b) srednjeg školstva
Šibensko-kninske županije u 2013. godini stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija: a)
osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini i b) srednjeg školstva
Šibensko-kninske županije u 2013. godini, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.
Točka 24.
Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja:
a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja: a) osnovnih
škola Šibensko-kninske županije za 2013. godinu i b) srednjih škola Šibensko-kninske
županije za 2013. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja: a)
osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2013. godinu i b) srednjih škola Šibenskokninske županije za 2013. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 25.
Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu stavio na glasovanje, te
konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu, prilaže se
ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 26.
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskih odbora osnovnih
škola:
a) Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
b) Osnovne škole Kistanje, Kistanje
c) Osnovne škole Murterski škoji, Murter
d) Osnovne škole Pirovac, Pirovac
e) Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno
f) Osnovne škole Skradin, Skradin
g) Osnovne škole Primošten, Primošten
h) Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica
i) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin
j) Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić
k) Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika
l) Osnovne škole Krste Odaka, Drniš
m) Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin i
n) Osnovne škole Vodice, Vodice
Predsjednik Skupštine kazao je da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog
rješenja o imenovanju školskih odbora, te predlaže da se u Školski odbor:
a) Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš, imenuju: Niveska Vlaić,
Ante Galić i Ante Piuk.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
b) Osnovne škole Kistanje, Kistanje, imenuju: Roko Antić, Paško Ivanović i Sandra
Ardalić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
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c) Osnovne škole Murterski škoji, Murter, imenuju: Tome Juraga, Kornelija Barešić i
Draženka Mudronja.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
d) Osnovne škole Pirovac, Pirovac, imenuju: Petar Jelušić, Dragana Marinković i
Marin Barić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
e) Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno, imenuju: Antonia Modrušan, Jana Ukas i
Miro Torić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
f) Osnovne škole Skradin, Skradin, imenuju: Anita Barić, Dario Ravlić i Kristina
Vlaić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
g) Osnovne škole Primošten, Primošten, imenuju: Ivan Soža, Blaž Jurin i Jasmina
Makelja.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
h) Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica, imenuju: Maja Paleka, Tonka Čobanov i
Željana Miletić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
i) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin, imenuju: Anita Nakić, Željko
Bobanović i Jelena Čoko.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
j) Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić, imenuju: Ante Parat, Damir Babić, Mladen
Abramac.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
k) Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika, imenuju: Ante Tabula, Šime Šunjerga i
Luka Bilać.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
l) Osnovne škole Krste Odaka, Drniš, imenuju: Zoran Brakus, Marinko Šindilj i Ana
Mrđen.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
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m) Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin, imenuju: Ljubica Ukić, Biserka Vujić i
Žaklina Simić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
n) Osnovne škole Vodice, Vodice, imenuju: Boris Lipić, Irena Klarić i Sanja
Kumanović Stipanićev.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
Rješenja o imenovanju članova Školskih odbora osnovnih škola, prilažu se ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Točka 27.
Prijedlog rješenje o imenovanju članova Školskih odbora srednjih
škola:
a) Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik
b) Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik,
c) Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik,
d) Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš
e) Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin
f) Statuta Tehničke škole, Šibenik
g) Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik
h) Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik,
i) Turističko-ugostiteljske škole, Šibenik
j) Medicinske i kemijske škole, Šibenik i
k) Srednje škole Lovre Montija, Knin
Predsjednik Skupštine kazao je da je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio prijedlog
rješenja o imenovanju školskih odbora, te predlaže da se u Školski odbor:
a) Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik, imenuju: Hrvoje Erlić, Anita Škugor
Kodžoman i Ivana Baljkas.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
b) Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik, imenuju: Ante Parat, Novica Ljubičić i
Ante Malenica.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
c) Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik, imenuju: Senka Bilać, Dragan Zlatović i
Anita Antić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
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d) Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš, imenuju: Jure Ivić, Goran Eraković i Matea
Petrović.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
e) Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin, imenuju: Goran Mrnjavac, Božo
Marijanović i Boško Džpina.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
f) Statuta Tehničke škole, Šibenik, imenuju: Željko Dulibić, Drago Matić i Tomislav
Pervan.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
g) Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik, imenuju: Radislav Gulam, Ivan
Rončević i Josip Silov.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
h) Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik, imenuju: Radojka Danek, Franka Badžim
i Jadranka Kozina.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
i) Turističko-ugostiteljske škole, Šibenik, imenuju: Goran Bulat, Marija Bilan Ćuk i
Joso Smolić.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
j) Medicinske i kemijske škole, Šibenik, imenuju: Nelka Tomić, Željko Burić i Anka
Alenka Aleksić Shihabi
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen
k) Srednje škole Lovre Montija, Knin, imenuju: Sanja Bebek, Jure Zečević i Mirela
Stanić Popović.
Rasprave o ovom prijedlogu nije bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti
uz 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen.
Rješenja o imenovanju članova Školskih odbora srednjih škola, prilažu se ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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Točka 28.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom
Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna
Mihanovića Petropoljskog, Drniš stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
Zaključak o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna
Mihanovića Petropoljskog, Drniš, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 29.
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju
granica lučkog područja
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkog područja stavio na glasovanje,
te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkog područja, prilaže se
ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 30.
Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra:
a) u svrhu izgradnje samostojeće reklame na dijelu kat.čestice 6011
k.o. Šibenik u Šibeniku u Mandalini i
b) u kanalu sv. Ante-južna strana u Šibeniku
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra: a) u svrhu izgradnje
samostojeće reklame na dijelu kat.čestice 6011 k.o. Šibenik u Šibeniku u Mandalini i
b) u kanalu sv. Ante-južna strana u Šibeniku stavio na glasovanje te konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra: a) u svrhu
izgradnje samostojeće reklame na dijelu kat.čestice 6011 k.o. Šibenik u Šibeniku u Mandalini
i b) u kanalu sv. Ante-južna strana u Šibeniku, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.
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Točka 31.
Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene-luku nautičkog turizma-Marina Pirovac u Pirovcu
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
gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luku nautičkog turizma-Marina Pirovac u
Pirovcu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luku nautičkog turizma-Marina Pirovac,
prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 32.
Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske
županije za 2013. godinu
Predsjednik Skupštine kazao je, da je Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja
Šibensko-kninske županije u 2013. godini, utvrdio Odbor za nagrade i priznanja.
Također je kazao, da je Odbor za nagrade i priznanja navedeni prijedlog jednoglasno
utvrdio, te da o istom nema rasprave i glasuje se pojedinačno za svaki prijedlog.
Predloženo je, da se Nagrada Šibensko-kninske županije dodijeli:
1. gosp. DANKU JERKOVIĆU
(Zbog aktivnog djelovanja kao vaterpolskog učitelja/trenera koji je svojim
četrdesetogodišnjem radom ostavio neizbrisiv trag na području vaterpola, športa i odgoja
djece u Šibeniku, tj. Šibensko-kninske županije).
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
Zatim je predloženo da se Grb Šibensko-kninske županije dodijeli
1. Hrvatskoj gorskoj služba spašavanja – Stanica Šibenik
(Zbog nesebičnog zalaganja i pružanja pomoći ugroženom stanovništvu na području
Šibensko-kninske županije u vrijeme elementarne nepogode proglašene u veljači 2012.
godine, zbog posljedica snježnog nevremena, izvanredno velike visine snijega, snježnih
nanosa i jakog mraza),
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
2. Ogranaku Matice hrvatske – Murter
(Zbog desetogodišnjeg djelovanja u kojem je izdano nekoliko vrijednih edicija, od
kojih posebice treba istaknuti godišnja, odnosno dvogodišnja izdanja Murterskog
godišnjaka),
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Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
3. gđi Fili Minčić
(Zbog dugogodišnjeg humanitarnog sudjelovanja u darivanju krvi na području
Šibensko-kninske županije)
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
4. gosp. Mladenu Mavroviću
(Zbog dugogodišnjeg humanitarnog sudjelovanja u darivanju krvi na području
Šibensko-kninske županije).
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
Također je predloženo da se Plaketa Šibensko-kninske županije dodijeli
1. Udruzi žena sv. Antun iz Šibenika
(Zbog humanog i plemenitog organiziranja manifestacija na prikupljanju pomoći za
liječenje djece oboljele od malignih bolesti),
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
2. Udruzi za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Šibensko-kninske županije
„Izvor ljubavi“
(Zbog organiziranja stručnih susreta, seminara, predavanja i radionica za edukaciju
roditelja, prosvjetnih djelatnika i cijele lokalne zajednice kako bi na najbolji način olakšali
djeci složen svijet brojki i slova, te im pokazali drugačije i primjerenije načine učenja),
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
3. dr. Vladimiru Lučevu
(Zbog izuzetnih zasluga oko pokretanja Memorijalnog centra Fausta Vrančića u Prvić
Luci).
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
4. prof. Ivanu Nimcu
(Zbog izuzetnih zasluga oko pokretanja Memorijalnog centra Fausta Vrančića u Prvić
Luci).
Navedeni prijedlog, predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje, te konstatirao da je
isti jednoglasno usvojen.
Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije za 2013. godinu,
prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 33.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2012.
godinu i Programa rada za 2013. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti
jednoglasno usvojen.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za
2012. godinu i Programa rada za 2013. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Točka 34.
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi
Vjekoslava Kaleba,Tisno za dopunu djelatnosti
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Vjekoslava Kaleba,Tisno za
dopunu djelatnosti stavio na glasovanjem te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Vjekoslava Kaleba,Tisno
za dopunu djelatnosti, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 35.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju međusobnih
prava i obveza glede osnivanja Osnovne glazbene škole u sklopu OŠ
Vjekoslava Kaleba, Tisno
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
zaključka o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza glede osnivanja
Osnovne glazbene škole u sklopu OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno stavio na glasovanje, te
konstatirao da je isti jednoglasno usvojen.
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obveza glede
osnivanja Osnovne glazbene škole u sklopu OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno, prilaže se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Točka 36.
Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog
sustava za luku posebne namjene:
a) luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu
b) luku nautičkog turizma sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u
Rogoznici
Župan Goran Pauk kazao je, da su za sidrište u uvali Pinzel na otoku Žutu bila
raspisana tri natječaja koja nisu prošla, a na ponovljeni natječaj odlučio se ići kada se javio
jedan zainteresirani koncesionar koji ima jasnu viziju što bi trebalo napraviti. Isto se odnosi
na luku nautičkog turizma sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici.
Također je u vezi luke nautičkog turizma u Pirovcu kazao da se radi o hvale vrijednom
projektu i da će u dogovoru s Općinom Pirovac omogućiti da se u provođenju natječajne
procedure i u izbiru koncesionara za istu, nadoknadi trošak koji je Općina imala u dovođenju
Projekta u navedenu funkciju.
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
gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene: a) luku
nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu i b) luku nautičkog turizma sidrište
u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici stavio na glasovanje, te konstatirao da
je isti jednoglasno usvojen.
Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene: a)
luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu i b) luku nautičkog turizma
sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici, prilaže s ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Točka 37.
Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske
za provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice
Šibensko-kninske županije

Vijećnik Igor Tanfara predložio je, kada je već potrebno izmijeniti Odluke koje je
Skupština usvojila na prethodnoj sjednici, da se u iste uvrsti, konkretno kod Opće bolnice
Šibensko-kninske županije dugovanje u ukupnom iznosu od 263 milijuna kuna, od čega se
82 milijuna kuna odnosi na dobavljače, 57 milijuna kuna na kredit OTP-a, 87 milijuna
kuna prema HZZO-u i 36 milijuna kuna na kamate. S druge strane predlaže da se uvrsti
stvarno stanje s danom 31. prosinca 2012. godine, kakvo to resorno ministarstvo traži.
Naime, prihvaćeno je izvješće o radu Opće bolnice Šibensko-kninske županije za 2012.
godinu, prema kojem dug prema dobavljačima iznosi 92 milijuna kuna, a potraživanje
Bolnice je 47 milijuna kuna, a ne 14 milijuna kuna kako je u prijedlogu odluke navedeno.
Župan Goran Pauk kazao je da su iznosi nesporni i da se radi o iznosima koji su
usuglašeni s Ministarstvom, a novi osnivač preuzima sve ono što Bolnica ima i s čim
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raspolaže. Nada se da će dug ukupan biti saniran i predlaže da u Odluci budu iznosi koji
su usuglašeni s Ministarstvom, jer Ministarstvo više od iznosa zanimaju točke 6., 7 i 8.
Prijedloga odluke, koje smatra „ucjenom i prevarom s najviše razine na način da se
ovlada s jednim sustavom“. Iz razloga što Županija nema mogućnosti sama sanirati dug,
potrebno je donijeti ovakvu odluku, kazao je na kraju.
Vijećnik Ivica Ledenko upitao je što će u sanacijskom postupku biti s garancijama
za kredit koje je dala Županija, na što je župan Goran Pauk odgovorio, citira se: „to ćemo
pitati sanacijskog upravitelja“, te dodao, da se nada kako će sa preuzimanjem Bolnice i
osnivačkih prava uredno podmirivati obveze po kreditu, kao što je to Bolnica do sada
činila, bez obzira na sve poteškoće.
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za provođenje postupka sanacije
javne ustanove Opće bolnice Šibensko-kninske županije stavio na glasovanje, te
konstatirao da je isti uz 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojen većinom glasova.
Točka 38.
Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske
za provođenje postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice
„Hrvatski ponos“ Knin“
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog
odluke o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za provođenje postupka sanacije
javne ustanove Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin“ stavio na glasovanje, te konstatirao
da je isti jednoglasno usvojen.

Odluka o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za provođenje postupka
sanacije javne ustanove Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin“, prilaže se ovom zapisniku
i čini njegov sastavni dio.
Župan Goran Pauk kazao je da će se, ukoliko bude potrebno, održati još jedna sjednica
Županijske skupštine, prije nego Vlada RH raspusti predstavnička tijela. Ukoliko za to ne
bude potrebe, upriličit će se svečani prijem s domjenkom na kojem će se dodijeliti nagrade i
priznanja Šibensko-kninske županije.
Predsjednik Skupštine gosp. Josip Odak svima skupa zaželio je sretan Uskrs.
Sjednica je zaključena u 11,00 sati.
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