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Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, po Upravnim odjelima

URED ŽUPANA
Protokolarne aktivnosti:
- obilježavanje Međunarodnog praznika rada 1. svibnja
- organiziranje 4. Sajma agroturizma 30. travnja-1. svibnja u Skradinu
- obilježavanje Dana Europe, 9. svibnja
- organiziranje 6. smotra folklora Šibensko-kninske županije „Šibeniče ti si sitna“
- obilježavanje Dana Županije, 17. svibnja
- obilježavanje 20. obljetnice osnutka 113. brigade hrvatske vojske, lipanj
- obilježavanje 22. lipnja dana antifašističke borbe
- obilježavanje Dana državnosti 25. lipnja
- organizacija prijema za domaće i strane goste
- sudjelovanje na svečanim sjednicama JLS
- nabavljanje prikladnih suvenira-darova za goste
- izrada zahvalnica, nagrada i priznanja zaslužnima
- davanje obavijesti i priopćenja novinarima i za web stranicu Županije o
protokolarnim aktivnostima
- organiziranje tiskovnih konferencija
- organiziranje kolegija
- stalno ažuriranje podataka protokolarnih uzvanika
- prikladno pripremanje prostora za protokolarno događnje
20. veljače 2012. Župan Goran Pauk potpisao je Sporazum o zajedničkom financiranju
na pomorskom dobru za 2012. godinu s predstavnicima gradova Vodica i Skradina i
predstavnicima općina Tribunj i Pirovac. Proračunom za 2012. godinu i planom
upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu za sanaciju pomorskog dobra
predviđeno je 2. 220.000,00 kuna i to 1.020.000,00 kuna za sufinanciranje gradovima i
općinama temeljem iskazanih prioriteta u 2012. g. i 1.200.000,00 kuna za
sufinanciranje projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante. Šibensko-kninska

županija u projektu Turističke valorizacije kanala sv. Ante sudjeluje kao suradnik u
odobrenim sredstvima od strane EU (projekt IPA III C) i to 600.000 za sanaciju
pristaništa, te preostalih 600.000 kuna za uređenje šetnice. Župan Goran Pauk potpisao
je i Ugovor o koncesiji za korištenje pomorskog dobra za sidrište u uvali Tijašnica, luka
nautičkog turizma na području Grada Vodica sa predstavnikom Gradskog poduzeća
d.o.o Vodice.
6. ožujka 2012. Župan Goran Pauk prisustvovao sastanku Izvršnog odbora Hrvatske
zajednice županija u Zagrebu
29. 3. 2012. Župan Goran Pauk prisustvovao sastanku na Rektoratu Sveučilišta u
Zagrebu na temu mogućeg osnivanja dislociranih studija energetike i zaštite okoliša sa
sjedištem u Šibeniku. Na satanku je dogovoreno da bi prvi korak bio pokretanje studija
na preddiplomskoj razini, te u tom smislu su i oformljene dvije radne skupine; jedna
koja će pripremiti polazni prijedlog studijskog programa i druga koja će izraditi
prijedlog razvoja postojeće istraživačke baze. Realno bi se dislocirani studij mogao
početi izvoditi u akademskoj godini 2013./2014., no da bi to bilo moguće potrebno je
što prije izraditi prijedlog studijskog programa i dostaviti ga Sveučilištu u Zagrebu u
postupak vrednovanja i to najkasnije do 1. listopada 2012. kako bi isti mogao biti
predstavljen mogućim budućim studentima i kako bi se otvorila mogućnost odabira
upisa na navedeni studij. Također je zaključeno kako je potrebno definirati prostor u
kojem bi se studij izvodio, te je za početak predloženo da bi se mogao izvoditi u okviru
Veleučilišta u Šibeniku. Postoji mogućnost da se u tu svrhu urede i prostori u iNavis
centru, ali dugoročno gledano, potrebno je izraditi Studiju izvodljivosti, te detaljni plan
troškova u smislu kvalitetnog planiranja i održivosti ovakvoga projekta. Model
financiranja koji bi se mogao primijeniti jest model javno-privatnog partnerstva pri
čemu je naglašeno pronalaženje kvalitetnih investitora koji bi se uključili u izradu same
studije izvodljivosti.
2.- 4. travnja 2012.
Župan Goran Pauk sudjelovao u Opatiji na Brown Forumu o
gospodarskim mogućnostima na razini općina koji su organizirali veleposlanstvo SAD-a,
Ured Predsjednika RH, hrvatska Vlada, HGK i HUP.
5. – 7. travnja 2012. Župan Goran Pauk boravio u St. Peterburgu u Rusiji u svojstvu
predsjednika TZ Šibensko – kninske županije na Sajmu turizma na kojem su
predstavljene pored naše i ostale tri dalmatinske županije.
30. travnja – 1. svibnja 2012. U organizaciji Šibensko-kninske županije održan 4. sajam
agroturizma. Županija partner na ovogodišnjem sajmu je Koprivničko-križevačka
županija, a gost sajma je tuzlanski kanton iz susjedne nam Bosne i Hercegovine. Na
ovogodišnjem sajmu svoje proizvode predstavilo je oko 120 izlagača, od čega 20-ak iz
Koprivničko-križevačke županije te 10-ak iz tuzlanskog kantona.
10. svibnja 2012.
Župan Goran Pauk, otvorio novoizgrađenu cestu Dubrava – Podi,
dužine 4,2 km koja je od iznimnog interesa za sve gospodarstvenike u zoni Podi. Radovi
na cesti ukupne građevinske vrijednosti 6.600.000,00 kuna započeli su u travnju prošle
godine. Grad Šibenik sufinancirao je izgradnju ceste s 25% ugovorenog iznosa, a
preostalih 75 % ŽUC Šibenik. Vrijednost otkupljenog zemljišta za potrebe ceste iznosio

je 3.690.103,70 kuna koje su u jednakim dijelovima financirali ŽUC Šibenik i Grad
Šibenik.
14. svibnja 2012. Održana je 6. smotra izvornog folklora Šibensko-kninske županije
„Šibeniče, ti si stina“. Na Smotri je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz naše
županije i dva gostujuća društva.
16. svibnja 2012. U organizaciji Šibensko-kninske županije održan informacijskoedukacijski događaj pod nazivom EU Info dan „Europsko sutra“. Održana je
videokonferencija za studente i nastavno osoblje Veleučilišta u Šibeniku i Veleučilišta
„Marko Marulić“ u Kninu. Studenti i nastavno osoblje čuli su predavanje na temu
„Mobilnost studenata i nastavnog osoblja“ te predavanje pod nazivom „Eurodyssee“.
Nakon programa održanog na veleučilištima, u Gradskoj vijećnici u Šibeniku održana je
tribina za predstavnike jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i drugih pravnih
osoba u cilju pružanja sveobuhvatne i stručne informacije o mogućnostima koje će nam
biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju.
2.-4. lipnja 2012. Šibensko-kninski župan Goran Pauk boravio je u Salzburg na Danima
austrijsko – hrvatske kulture i prijateljstva 2012. Manifestacija je održana pod visokim
počasnim pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji i Savezne vlade
pokrajine Salzburg, a u organizaciji Hrvatske kulturno- umjetničke udruge „Hrvatski
san“. Cilj ove manifestacije je promicanje kulturne suradnje i ugleda Hrvatske u
prijateljskoj Austriji, hrvatskog kulturnog identiteta, te očuvanje i razvijanje hrvatske
kulturne posebnosti u demokratskom i prijateljskom ozračju Republike Austrije,
poglavito među Hrvatima koji su tamo pronašli svoj novi dom.
13. lipnja 2012. Župan Goran Pauk sudjelovao na Skupštini Jadranske Euroregije u Trstu
na kojoj se raspravljalo se o glavnim smjernicama rada Jadranske euroregije, o projektu
Jadransko-jonske makroregije te o projektima koji se iz fondova Europske unije
financiraju kroz program IPA – Prekogranična suradnja. Riječ je o strateškim projektima
koji su bitni za razvoj cijelog jadranskog područja.
Radni odnosi:
Kadrovska služba Ureda župana Šibensko-kninske županije tijekom prvih 6 mjeseci u
2012. godine obavljala je poslove:
- vođenja osobnih očevidnika svih zaposlenih (dužnosnika, službenika i
namještenika)
- vodila cjelokupnu natječajnu proceduru oko zasnivanja radnih odnosa
(natječaj, rješenje o prijmu, rješenje o rasporedu…), kao i ostale upravne
postupke, izrada nacrta rješenja i drugih akata (u svezi zasnivanja,
prestanka radnog odnosa itd.)
- vodila cjelokupnu proceduru oko prijma polaznika stručnog osposobljavanja
bez zasnivanja radnog odnosa (Program, ugovore, prijave i odjave na
mirovinsko i zdravstveno, suradnja sa Zavodom za zapošljavanje…)
- donosila sva rješenja o pravima i obvezama službenika i namještenika (npr.
rješenja o godišnjem odmoru, rješenja o plaćenom dopustu, jubilarne
nagrade itd.)

Pravni poslovi i javna nabava:
U prvoj polovici 2012. godine završeno je 5 postupaka javne nabave, a četiri postupka
su započeta. Zaprimljena je jedna tužba, a od prije je u tijeku deset sudskih postupaka.
Vodila se briga o:
- tehničkoj ispravnosti vozila, urednosti, servisiranju, te evidenciji putnih
naloga i utrošku goriva
- čišćenju uredskih prostorija i opreme za upravna tijela županije
- informacijskoj sigurnosti i funkcionalnosti informacijskog sustava
- zaštiti osobnih podataka službenika i namještenika iz osobnih očevidnika.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2011.
- izrada konsolidiranog financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2011.
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.03.2012
- izrada I.Izmjena i dopuna proračuna šibensko-kninske županije za 2012.
- izrada Godišnjeg financijskog obračuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2011.
- izrada financijskog izvješća Proračuna šibensko-kninske županije za razdoblje 01.01.30.06. 2012.godine
- Svakodnevni poslovi u sustavu konsolidirane riznice proračuna sa izravnim
plaćanjima, po izvorima novčanih sredstava, svih proračunskih korisnika
- izvršavanje i ostvarivanje proračuna po planiranim iznosima
- izvršeno je oročavanje likvidnih novčanih sredstava Proračuna kod poslovne banke
Proračuna-Jadranska banka Šibenik i to 23.01.2012. u iznosu od 2.000.000 kuna
- Financijski rezultat ovih oročavanja jest ostvareni prihod od kamata na oročena
novčana sredstva koja će biti uplaćena na žiro račun Proračuna datumom prijenosa
oročenih sredstava.
- kamatna stopa za navedeno oročavanje iznosila je 5,00% godišnje
- ostvareni prihod od navedenog oročavanja do kraja lipnja jest 43.000 kuna
- izvršene su sve aktivnosti na ostvarivanju i izvršavanju Proračuna za razdoblje od
01.01.-30.06.2012.godine što je vidljivo iz prikaza ostvarenja prihoda i izvršenja
rashoda za navedeno razdoblje.
- ukupno ostvareni prihodi proračuna za navedeno razdoblje iznose 43.739.430 kuna
što je za 2.751.679 kuna ili za 5,9 °% manje u odnosu na isto razdoblje 2011.godine.
- porez na dohodak ostvaren je za 39.152 kuna više u odnosu na 2011.godinu
- najveće odstupanje u ostvarenju prihoda nalazi se potporama iz proračuna
ostvareno je 1.315.213 kuna ili 67,6,2 % manje u odnosu na 2011.godinu.
- ostali proračunski prihodi ostvareni su navedenom razdoblju 2012.godine bez većih
odstupanja u odnosu na 2011.godinu.
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
U prvoj polovici godine, u okviru redovitih poslova i aktivnosti u Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb izvršene su sve potrebne radnje, izrađena dokumentacija i
doneseni akti potrebni za izvršenje Proračuna Razdjela – 4 za 2012. godinu u ukupnom
iznosu od 42.961.722,00 kn.

- Donesene su Odluke Skupštine o mjerilima i kriterijima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija te rasporedu sredstava po ustanovama (četiri odluke):
 za zdravstvo u iznosu od
13.586.052,00 kn
 za centre za socijalnu skrb
1.771.250,00 kn
 pomoći za ogrjev
3.610.000,00 kn
 domove za starije i nemoćne osobe
8.804.543,00 kn
- Donesene su Odluke Skupštine o analizi i prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu
osam zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija i dva županijska doma za starije i
nemoćne osobe (dva akta):
 Zaključak o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Šibenskokninske županije:
- o nabavi medicinske opreme za rodilište procijenjene vrijednosti
1.800.000,00 kn,
- o izvođenju građevinsko-instalaterskih radova na odjelu ginekologije i
porodništva procijenjene vrijednosti 1.630.000,00 kn,
- o izvođenju građevinskih radova za objedinjeni hitni bolnički prijem
procijenjene vrijednosti 2.210.000,00 kn,
 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Šibenik o
predaji u posjed prostora u Poliklinici Općoj bolnici Šibensko-kninske županije,
 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Knin,
 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Doma zdravlja
Drniš,
 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin,
 Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Šibenika,
 Rješenje o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Šibensko-kninske županije,
 Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno vijeće Opće bolnice
„Hrvatski ponos“ Knin,
 Rješenje o prijedlogu za imenovanje predstavnika Šibensko-kninske županije u
upravna vijeća centara za socijalnu skrb Šibenik, Knin i Drniš.
- Odlukom Župana doneseni su sljedeći akti:
 Zaključak o davanju suglasnosti na opće akte „Cvjetnog doma“ Šibenik:
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
 Zaključak o prihvaćanju Popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane
funkcije između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije za
prvo tromjesečje 2012. godine,
 Zaključak o davanju suglasnosti na Plan zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u
2012. godini za područje Šibensko-kninske županije,
 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana
suzbijanja zlouporabe droga za 2011. godinu na području Šibensko-kninske
županije,
 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Šibenskokninske županije o nabavi opreme – za digitalizaciju RTG-a,







Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2012.
godinu s pozicije – Interventna sredstva za ostale potrebe u zdravstvu i socijalnoj
skrbi,
Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti u Šibensko-kninskoj
županiji,
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji
radnih mjesta Doma za starije i nemoćne osobe Knin,
Zaključak o prihvaćanju Popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane
funkcije u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2012.
godini.

U navedenom razdoblju izvršene su sve pripreme i započet je postupak davanja
koncesija za medicinu rada i dijelom za druge djelatnosti u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti.
Izvršene su organizacijske pripreme za početak samostalnog rada Zavoda za hitnu
medicinu Šibensko-kninske županije od početka lipnja 2012. godine.
Riješena je financijska konstrukcija i započeo postupak izrade idejnog projekta nove
bolnice u Šibeniku.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport je upravno tijelo Šibensko-kninske
županije koje obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja osnovnog i srednjeg
školstva, visokog obrazovanja, te područja kulture, tehničke kulture, športa i udruga
građana.
 Školstvo
Županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola na svome području osigurava sredstva u
proračunu za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih i
srednjih škola – financiranje decentraliziranih funkcija. Isto tako svake godine iz svoji
izvornih prihoda osigurava sredstva za poboljšanje standarda učenika osnovnih i
srednjih škola i studenata (investicijska ulaganja u školske objekte i opremu,
stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca na
područjima posebne državne skrbi), kao i za organizaciju i održavanje županijskih
školskih natjecanja, smotra i manifestacija, te poticanje obrazovanja odraslih.
Temeljem Odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva, koje je
donijela Vlada RH (NN 52/12), na sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske
županije od 15. lipnja 2012. godine donesene su slijedeće odluke i planovi:
1. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2012. godini,
2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2012. godini,
3. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2012. godinu,

4. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2012. godinu,
5. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2012. godinu.
Prema navedenim aktima raspoređena su sredstva u proračunu za 2012. godinu za
financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola (14) u ukupnom iznosu od
16.267.505,00 kuna, te za srednje škole (12) u ukupnom iznosu od 10.361.774,00 kune.
Poslovanje školskih ustanova preko jedinstvenog računa riznice omogućava da na bolji i
kvalitetniji način pratimo škole kao naše proračunske korisnike, te njihovo zakonito,
namjensko i svrsishodno korištenje sredstava po svim izvorima financiranja
(decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije).
Temeljem donesenog Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibenskokninske županije za 2012. godinu, odlukom župana od 30. siječnja 2012. godine
raspoređena su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna za poboljšanje i unaprjeđenje
standarda visokog obrazovanja. Tako je proračunskom korisniku Veleučilištu u Šibeniku
namijenjeno 120.000,00 kuna, Veleučilištu Marka Marulića u Kninu 80.000,00 kuna i
Studentskom centru Šibenik 20.000,00 kuna. Za stipendiranje učenika i studenata, kojih
u 2012. godini ima 55 (10 učenika i 45 studenata), namijenjeno je 380.000,00 kuna.
 Kultura, šport i udruge građana
Programima javnih potreba u kulturi, športu i udrugama građana Šibensko-kninske
županije za 2012. godinu, koji su doneseni zajedno s Proračunom Šibensko-kninske
županije za 2012. godinu na sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije od
6. prosinca 2011. godine, utvrđeni su kriteriji i prioriteti financiranja odnosno
sufinanciranja programa i aktivnosti saveza, zajednica, klubova, ustanova i udruga iz
navedenih područja.
Temeljem kriterija iz navedenih programa javnih potreba, odlukama župana od 30.
siječnja 2012. godine raspoređena su sredstva planirana za te namjene u proračunu za
2012. godinu. Tako je za javne potrebe u športu proračunskim korisnicima raspoređeno
2.000.000,00 kuna, za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi 1.630.000,00 kuna te
za javne potrebe udruga građana 450.000,00 kuna (ukupna visina sredstava je na
razini iz prethodne godine).
Sukladno donesenim odlukama župana, nadležni upravni odjel proračunskim
korisnicima prenosi sredstva tromjesečno, ovisno o tekućoj likvidnosti proračuna,
potrebama i prioritetima ustanova i udruga građana, te vodi evidenciju o tome.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Poticanje razvoja malog gospodarstva
Pripremljen Program za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2011. godini
koji je 13. siječnja 2012. donesen od strane župana; na temelju istog raspisan Javni
poziv za sufinanciranje: marketinških aktivnosti, poduzetničke izobrazbe i pokriće dijela
troškova registracije. Po Zahtjevima, a u skladu s Programom odobreno ukupno 16
subvencije gospodarskim subjektima u iznosu od 122.000,00 kuna.

Realizacijom kreditnih projekta koji se provode preko 7 poslovnih banaka kod kojih
Županija i Ministarstvo subvencioniraju kamatu, u izvještajnom razdoblju samo
županija je iz svog proračuna platila 420.831,86 kuna subvencionirane kamate.
Poljoprivreda
U suradnji s Povjerenstvom za izradu i provedbu Programa Poticanja razvitka
poljoprivrede za Šibensko-kninsku županiju u 2012. godini pripremljen Program te je isti
na prijedlog Povjerenstva i donesen od strane župana dana 13. siječnja 2012. godine. U
prvoj polovici 2012. godine po javnom pozivu pristigla 75 zahtjeva, a od koji je 55
odobreno te je za 5 zatražena dodatna dokumentacija (ostali zahtjevi nisu udovoljavali
kriterijima Programa). Ukupno je dodijeljeno cca 580.500 kuna, od čega se gotovo 47%
odnosi na subvencioniranje trajnih nasade (cca 97% vinova loza), 30% sredstava
dodijeljeno je zadrugama , udrugama i poljoprivrednim strukovnim organizacijama za
njihove programske aktivnosti kojom se povećava obrazovani nivo poljoprivrednika i
proizvodno tržišna konkurentnost poljoprivrednih proizvođača.
Sukladno Programu navodnjavanja Šibensko-kninske županije za 2012. godinu
usvojenom od Radne grupe za koordinaciju provedbe Plana navodnjavanja za područje
Šibensko-kninske županije s Hrvatskim vodama potpisan Ugovor sufinanciranju
projektne dokumentacije na području Šibensko-kninske županije. Ugovoreni iznos za
izradu projektne dokumentacije iznosi 850.000,00 kuna (po 425.000,00 kuna
osiguravaju Hrvatske vode i Šibensko-kninska županija).
Energetika
Početkom tekuće godine ugovorena je s Regionalnom energetskom agencijom
sjeverozapadne Hrvatske izrada Program energetske učinkovitosti u neposrednoj
potrošnji Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2012.-2014. godine. Isti je sukladno
Zakonu poslan Županijskoj skupštini na usvajanje, a koja ga je i usvojila na sjednici
dana 12. lipnja 2012. godine.
Proveden energetski pregled zgrade Županije od strane Elis inženjeringa d.o.o. za koju
je izdan energetski certifikat. Prema postojećem stanju zgrada Šibensko-kninske
županije svrstana je u razred C (prema Pravilniku zgrade se svrstavaju u 8 energetskih
razreda prema energetskoj ljestvici od A do G gdje se s A označava energetski
najpovoljniji). Ukupna cijena energetskog pregleda i izlaganja energetskog certifikata
iznosila je 13.797,33 kune, a od koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
s Šibensko-kninskom županijom ugovorio sufinanciranje u iznosu od 8.145,95 kuna.
Turizam
Pripremljen Program subvencioniranja projekata iz turizma u 2012. godini koji je u
siječnju donesen od strane župana; korisnici subvencije mogu biti jedinice lokalne
samouprave, turističke zajednice, udruge te fizičke i druge pravne osobe koji su nositelji
aktivnosti u funkciji razvoja turizma sa sjedištem u Šibensko-kninskoj županiji.
Temeljem Programa Turističkoj zajednici Šibensko-kninske županije u iznosu od 40.000
kuna subvencionirana je izrada panoramsko-turističke i biciklističke karte Šibenskokninske županije. Dodijeljeno je ukupno 80.000 kuna za subvencioniranje tematskih
putova 5 korisnika (JLS i turističke zajednice). Za organizaciju 4. sajma agroturizma koji
se održao 30.travnja i 01. svibnja 2012. u Skradinu ukupno utrošeno 148.147,96 kunu;
zatraženo sufinanciranje HTZ, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva turizma preko
raspisanih natječaja navedenih tijela.

Elementarne nepogode
Zbog izvanredno velike visine snijega, snježnih nanosa i jakog mraza koji je zahvatio
02.veljače cijelo područje županije, proglašena je elementarna nepogoda 04.
veljače 2012. godine. U županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda pristigla je dokumentacija o konačnim procjenama šteta iz 12 jedinica
lokalne samouprave(općina i gradova). Županijsko povjerenstvo je kompletnu
dokumentaciju( sukladno Zakonu) proslijedilo na daljnje postupanje u Ministarstvo
financija (Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda) koje po
svojoj nadležnosti Vladi RH priprema prijedlog o isplati šteta.
Osim navedenog, temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, a prema
zahtjevima čelnika JLS, župan je donio odluku o proglašenju elementarne nepogode za
dva županijska područja ( Elementarne nepogode od mraza koje su nanijele velike štete
u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu i to 10. travnja 2012. za cijelo područje
Općine Unešić, a 02. svibnja 2012. za dio područja Općine Promina.)
Ostalo:
 Napravljene sve aktivnosti vezane za pristupanje Šibensko-kninske županije
programu Eurodyssee (program razmjene mladih koji se provodi preko
Skupštine europskih regija) nakon čega je uslijedilo potpisivanje pisma namjere,
objava javnih poziva mladima te tvrtkama, javnim ustanovama i drugim
pravnim osobama na području Šibensko-kninske za iskaz interesa za
uključivanjem u provedbu Projekta.
 Organizirali EU Info dana „Europsko sutra“ 16. svibnja 2012. godine koji se
održao u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika, na Veleučilištu u Šibeniku te
Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu.
 Početkom tekuće godine ugovorena je s Regionalnom energetskom agencijom
sjeverozapadne Hrvatske izrada Program energetske učinkovitosti u
neposrednoj potrošnji Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2012. - 2014.
godine. Isti je sukladno Zakonu poslan Županijskoj skupštini na usvajanje, a koja
ga je i usvojila na sjednici dana 15. lipnja 2012. godine.
 Praćenje provedbe Ugovora o prijenosu Ugovora o koncesiji za izgradnju
distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu područja Šibensko-kninske
županije i to gradove Šibenik (naselja Šibenik, Brodarica, industrijska zona Podi i
turističko naselje Solaris), Drniš (naselje Drniš i pripadajuća industrijska zona),
Knin (naselje Knin) i Vodice (naselja Vodice i Srima) te općine Bilice, Tribunj
(naselje Tribunj), Pirovac (naselje Pirovac i pripadajuća industrijska zona), Tisno
(naselja Tisno, Jezera i Betina) i Murter-Kornati (naselje Murter). Predloženo je
potpisivanje Aneksa Ugovora
(predmet Aneksa Ugovora je izmjena
Gantograma dok bi sve ostale odredbe Ugovora o koncesiji ostale
nepromijenjene). Zaključak o potpisivanju aneksa Ugovora o prijenosu ugovora
o koncesiji donesen je na Županijskoj skupštini dana 15. lipnja 2012. godine.
 Pojačane aktivnosti na traženju donatora u cilju rješavanja problema minskog
sumnjivog područja Šibensko-kninske županije. Ojačana suradnja s AmCham
(dogovorena donacija sredstava Šibensko-kninskoj županiji prikupljenih na
događanju Večer za sigurne korake 2012.) i Saveznom Republikom Njemačkom.
Jadranska banka d.d. Šibenik iskazala interes za sufinanciranjem razminiranja
dijela područja Šibensko-kninske županije (izrađen projekt razminiranja šireg
toka rijeke Čikole te se očekuje skoro raspisivanje natječaja).



Uspostavljena bolja suradnja s predstavništvom HGK u Briselu te je u suradnji s
njima započeta organizacija studijskog putovanja predstavnika lokalnih i
regionalnih vlasti te poduzetnika u Brisel.

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije


OPĆENITO

Šibensko-kninska županija je u srpnju 2011. godini donijela Odluku o osnivanju Javne
ustanove Razvojne agencije Šibensko kninske županije koja je preuzela sve poslove i
djelatnike trgovačkog društva Regionalne razvojne agencije Šibensko-kninske županije.
Proces registracije i donošenje neophodnih akata za početak rada završen je do kraja
2011. godine tako da je JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije započela s
radom od 01. siječnja 2012. godine.
U JU Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije je zaposleno je osam(8) djelatnika s
tim da se za jednog djelatnika svi troškovi uključujući i plaće financiraju iz programa
UNDP-a projekta COAST.


POSLOVI I RADNI ZADACI RRA

Poslovi i radni zadaci JU Razvojne agencije Šibensko-kninske županije definirani su
Odlukom o osnivanju na temelju čega je i donesen Plan rada za 2012. godinu.
Za prvih šest mjeseci ove godine JU Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije
provođene su sljedeće aktivnosti:
I.
II.
III.
IV.
-

-

Provođenje Zakona o regionalnom razvoju
Prikupljeni su podaci za izradu Izvješća o provedbi ŽRS.
Objavljen Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata (obrada u tijeku).
Stručna pomoć regionalnoj i lokalnoj upravi
Pružanje stručne pomoći za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
(Vodice,JU Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije).
Djelatnici Agencije su pohađali stručne seminare u svrhu bolje educiranosti kako
aplicirati projekte za korištenje sredstava iz IPA i Strukturnih fondova EU.
Izrađeno je devet(9) Studija gospodarske opravdanosti o davanju koncesije.
Privlačenje domaćih i stranih investitora
Izrađena nova web stranica.
Korištenje sredstava domaći i EU fondova
Izrađen projektni prijedlog „Uređenje i opremanje Centra za regionalni razvoj“
(Potpisan Sporazum s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o
pružanju tehničke pomoći).
Pomoć u izradi 11 projekata iz IPA IV komponenta (Razvoj ljudskih potencijala).
Informiranje JLS o aktualnim EU natječajima s regionalnog i nacionalnog nivoa.
Organizirani susreti poduzetnika s konzultantom za pružanje tehničke pomoći za
IPARD program.

-

V.
-

-

-

VI.
-

VII.
-

Pripreme za provođenje Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata
prihvatljivih za financiranje iz fondova EU u 2012. godini – Potprogram II.
„Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“.
Aktivno sudjelovanje u projektima prekogranične suradnje CRO-BIH i ADRIATIC.
Provođenje programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva
Izrađeno Izvješće o utrošenim sredstvima koji su dobiveni od MINGORP-a za
2011. godinu te napravljene prijave za sredstva iz programa „Poduzetnički
impuls“ za 2012. godinu.
Rad na realizaciji županijskih kreditnih programa.
Provođenja projekta HAMAG-a, Mjera „Sufinanciranje konzultantskih usluga
putem izdavanja vaučera“ u okviru kojih je obrađeno 6 poduzetnika.
Pružanje pomoći poduzetnicima za prijavu na natječaje MINPO-a iz programa
„Poduzetnički impuls“ za 2012. godinu (izrađeno 14 prijava).
Aktivno sudjelovanje u provedbi programa CABBS-Izgradnja kapaciteta
stručnjaka za područje obavljanja poslovnih usluga u ustanovama zaduženim za
pružanje potpora u poslovanju.
Aktivno sudjelovanje u sektorskoj radnoj skupini za razvoj Klastera
konkurentnosti.
Aktivno sudjelovanja u pripremi i organizaciji Sajma agroturizma Šibenskokninske županije u Skradinu.
Provođenje Zakona o učinkovitom korištenju energije
Sudjelovanje u provedbi programa Poticanja energetske efikasnosti koji se
provodi u suradnji s UNDP-om.
Izrađen popis građevina za uključivanje u Program energetske obnove zgrada
javnog sektora koji je dostavljen Ministarstvu graditeljstva i prostornog
uređenja (ažuriranje u tijeku).
Suradnja s međunarodnim institucijama
U suradnji s UNDP-om organiziran i završen tečaj za stručno usavršavanje –
smjer maslinar (22 polaznika).
Obrada zahtjeva za sufinanciranje iz programa „Zajednički fonda za
sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije“.
Aktivno sudjelovanje u provedbi projekta COAST.

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
1. Izrađivanje prijedloga granica pomorskog dobra, u prvom polugodištu 2012. godine
izrađeni su prijedlozi u slijedećim katastarskim općinama:


Utvrđivanje prijedloga proširenja granice lučkog područja luke otvorene za javni
promet Prvić Šepurine-luka lokalnog značaja u K.O.PRVIĆ, na području Grada
Vodica;
 Utvrđivanje prijedloga proširenja granice lučkog područja luke otvorene za javni






promet Murter-Butina-luka lokalnog značaja u K.O. MURTER-BETINA, na
području Općine Murter-Kornati;
Utvrđivanje prijedloga proširenja granice lučkog područja luke otvorene za javni
promet Tribunj-luka lokalnog značaja u K.O. TRIBUNJ, na području Općine
Tribunj;
Utvrđivanje prijedloga proširenja granice lučkog područja luke otvorene za javni
promet Muna otok Žirje-luka lokalnog značaja u K.O. ŽIRJE, na području Grada
Šibenika;
Utvrđivanje prijedloga proširenja granice lučkog područja sidrišta luke otvorene
za javni promet Primošten-luka lokalnog značaja u K.O.PRIMOŠTEN, na
područjuOpćine Primošten;
Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra u K.O. MURTER-BETINA, na
predijelu Zdrače u naselju Betina, na području Općine Tisno.

2. Izrađeni geodetski elaborati parcelacije u katastarskim općinama :











K.O. TRIBUNJ: za k.č.z.7175/1, 7178/1, 7233
K.O. TRIBUNJ: za k.č.z.3233/1, 3309/2
K.O. TISNO: po Uredbi Vlade RH, NN 5/99
K.O. SEVID: za k.č.z.2360/3, 2363/1, 2363/2
K.O. MURTER-BETINA: za k.č.z.5361/1, 5383/1, 23548/2, 23573, 23577
K.O. ZATON-RASLINA: po Uredbi Vlade RH, NN 1/02
K.O. ZATON-RASLINA: za k.č.z.785/1, 785/3, 7595/2, 7595/3
K.O. ZATON-RASLINA: za k.č.z.7563/5
K.O.MURTER-BETINA: po Uredbi Vlade RH, NN 24/00
K.O.PIROVAC: za k.č.z.3899/6, 3899/1, 3899/5

3. Sanacija pomorskog dobra izvan luka nastala uslijed izvanrdenih događaja a za
lokacije utvrđene godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na temelju
zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina, na što je do sad utrošeno 650.000,00 kn
(od planiranih 1.020.000,00 kn) konkretno:



sanacija gata Male vruje i ostalih mula u Vodicama (400.000,00 kn), te
sanacija sjeverozapadnog dijela uvale Sovlja, Tribunj (250.000,00 kn)

4. Provođenje postupka koncesioniranja
- donesena je odluka o prestanku koncesije:
 u svrhu uzgoja školjkaša / za polje Š27 i Š 28
- donesena je odluka o dodijeli koncesije:
 u svrhu gospodarskog korištenja luka nautičkog turizma – sidrišta u uvali
Nozdra Mala, otok Kaprije sa ukupno 15 plutača za privez;
 u svrhu izgradnje i korištenja športske luke Porat u Primoštenu;
 u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred hotela Olympia u Vodicama;
 odluka o davanju u potkoncesiju na predjelu Nove uljare u Murteru

- provode se postupci koncesioniranja:








donesene su odluke o poništenju a za dodijelu koncesije za luke nautičkog
turizma – sidrišta u uvalama Mala Stupica, Medoš i prolaz između Krbele Vele i
Male; Mala, otok Kaprije sa ukupno 15 plutača za privez;
u svrhu gospodarskog korištenja plaža, i to Bristak u Tribunju, Adriatik u
Primoštenu,Lovišća u Jezerima, Solaris u Šibeniku;
postupak za luku posebne namjene po detaljnom planu uređenja Skradin;
po zahtjevu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima,
na području kanala Sv.Ante u Šibeniku;
po zahtjevu tvrtke Vrilo d.o.o. Pirovac (tržnica);
po zahtjevu PZ PIROVČANKA iz Pirovca (trgovački objekt);
po zahtjevu športskog kluba MOJAČ iz Zablača (sportska luka)

5. u izradi su dva idejna projekta za izdavanje lokacijskih dozvola za sidrišta u uvali
Tratinska na otoklu Žirje I uvali Tratica na otoku Kakan.
6. Praćenje prihoda odnosno naplate potraživanja od naknada za upotrebu pomorskog
dobra (nakanada za koncesije te naknada za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju
vlasnici brodica i jahti temeljem izdanih Rješenja, a po prethodno ažuriranim
podacima), te su dužnisima poslane i opomene.
7. Sukladno izmjenama Županijskog prostornog plana zajedno sa Županijskom lučkom
upravom proširuju se lučka područja za područje cijele Županije. U prvom polugodištu
2012. godine, donesene su odluke o proširenju granica pomorskog dobra u slijedećim
katastarskim općinama:






K.O. MURTER-BETINA: lučko područje luke otvorene za javni promet
MURTER-BETINA
K.O.PRVIĆ: lučko područje luke otvorene za javni promet PRVIĆ ŠEPURINA
K.O.ŽIRJE: lučko područje luke otvorene za javni promet MUNA ŽIRJE
K.O.TRIBUNJ: lučko područje luke otvorene za javni promet TRIBUNJ
K.O.ŠIBENIK: lučko područje luke otvorene za javni promet OBALA SV.PETRA

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine Upravni odjel za zaštitu okoliša i
komunalne poslove bavio se slijedećim aktivnostima:
Planski dokumenti
1.

2.

Izrađen je „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama
Šibensko-kninske županije“, koji se počeo provoditi od 15. svibnja 2012. godine –
usvojen na Županijskoj skupštini;
Izrađena je „Dopuna elaborata o vodoistražnim radovima za utvrđivanje prijedloga
zona sanitarne zaštite izvora Miljacke“;

3.
4.

U tijeku je izrada „Plana vodoopskrbe Šibensko-kninske županije“ – usvaja ga
Županijska skupština;
U tijeku je izrada „Plana zaštite i spašavanja Šibensko-kninske županije“ – usvaja
ga Županijska skupština.
Aktivnosti

1.

2.

3.

4.

U navedenom razdoblju u djelatnosti zaštite okoliša i prirode ovaj Upravni odjel
obavljao je upravne i stručne poslove iz područja zaštite okoliša i prirode, provodio
je postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata (SUO Športska luka Porat
u Primoštenu i SUO Obilaznica grada Vodica), te sudjelovao u postupcima ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ovaj Upravni odjel je osiguravao
pristup informacijama iz djelokruga zaštite okoliša i prirode putem web stranice,
provodio je postupke ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za područje
ekološke mreže sukladno zakonu i provedbenim aktima. Utvrdio je niz posebnih
uvjeta zaštite prirode u postupcima izdavanja lokacijske dozvole za građenje i
izvođenje radova i zahvata za pojedine zahvate na području regionalnog parka,
značajnog krajobraza, park-šume, spomenika parkovne arhitekture, te izvan
granica građevinskog područja, donosio je dopuštenja za određene aktivnosti u
zaštićenim područjima;
U području zaštite okoliša ovaj Upravni odjel je vodio Registar onečišćavanja
okoliša za 340 pravne i fizičke osobe, te osiguravao podatke i Izvješća za
informacijski sustav zaštite okoliša (www.azo.hr). Rješavao je zahtjeve za izdavanje
dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom. Izdavao je suglasnosti na
izrađene Planove gospodarenja otpadom općina i gradova na području Šibenskokninske županije;
U navedenom razdoblju kontinuirano je vršeno ispitivanje kakvoće zraka. S
izuzetkom jedne postaje u centru grada Šibenika, gdje se prate plinovi NO 2, SO2 i
crni dim, na ostalih sedam postaja (šest u gradu Šibeniku i jedna u gradu Drnišu)
provodi se praćenje ukupne taložne tvari (UTT), te njenog sastava (u vodi netopljive
tvari: metali Pb, Cd, Tl i Ni; u vodi topljive tvari: kalcij, fosfati, fluoridi, kloridi,
sulfati, nitrati);
U navedenom razdoblju proveden je niz aktivnosti proizašlih na osnovu sklopljenog
Sporazuma između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Šibenskokninske županije o zajedničkom ulaganju u Fazu 2 financiranja i izgradnje Centra za
gospodarenje otpadom „Bikarac“ i ulaganju Fonda za izradu projektno-tehničke
dokumentacije za postrojenje za obradu otpada, pretovarne stanice i sanacije
odlagališta, te troškove sanacije postojećih odlagališta. U tijeku je:
- izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za dvije pretovarne stanice
Pirovac i Biskupija, za svaku posebno,
- izrada studije izvedivosti s financijskom, ekonomskom i analizom troškova i
koristi (Feasibility study, Cost benefit analysis) za mehaničko-biološku obradu i
pretovarne stanice,
- obzirom da se na odlagalište može odlagati samo pred-obrađen otpad
izrađuje se idejni projekt za postrojenje mehaničko-biološke obrade i studija
utjecaja na okoliš ovog postrojenja,
- izrada natječajne dokumentacija za radove na izgradnji MBO i pretovarnih
stanica,

-

izrada natječajne dokumentacija za nabavku specijalnih vozila za ekonomični
prijevoz otpada od pretovarnih stanica do RCGO Bikarac,
Uspostava centara za gospodarenje otpadom vrlo je zahtjevan posao, kako u
smislu pripreme i provedbe projekata tako i u smislu financiranja. Upravo stoga se
u okviru pripreme dokumentacije izrađuje i projektna aplikacija za EU
sufinanciranje.
5. Završen je projekt „Nabavka opreme za brodicu čistaća mora, tip ECO-13“ U okviru
projekta nabavljeno je 50 kom apsorbirajuće brane, 100 m zaštitne napuhujuće
brane i 100 l disperzanata, u ukupnoj vrijednosti od 227.000,00 kn. Projekt je
financiran od strane Šibensko-kninske županije u iznosu od 138.000,00 kn i Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 89.000,00 kn. Oprema je
povodom sv. Florijana – zaštitnika vatrogasaca svečano uručena Vatrogasnoj
zajednici Šibensko-kninske županije.
6. U skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu ovaj Upravni odjel je rješavao u
drugom stupnju žalbe izjavljene protiv rješenja jedinica lokalne samouprave, i to o:
komunalnoj naknadi i ovrsi komunalne naknade; komunalnom doprinosu i ovrsi
komunalnog doprinosa; o priključenju na komunalnu infrastrukturu; o spomeničkoj
renti i ovrsi spomeničke rente; rješenjima komunalnih redara kojima se nalažu
radnje u svrhu provođenja komunalnog reda i zaključaka o dozvoli izvršenja tih
rješenja. Davala se savjetodavno stručna potpora, kako jedinicama lokalne
samouprave u svezi provedbe Zakona, tako i strankama glede zaštite njihovih
prava;
7. Upravni odjel kao nositelj izrade III. Izmjena i dopuna prostornog plana Šibenskokninske županije u suradnji sa stručnim izrađivačem Plana Javnom ustanovom
Zavodom za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije obavio je sve potrebne
aktivnosti na prikupljanju mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima i
mišljenja predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na Nacrt Konačnog
prijedloga Izmjena i dopuna (III) prostornog plana Šibensko-kninske županije. Prije
donošenja prostornog plana Upravni odjel kao nositelj izrade pribavio je suglasnost
Ministarstva. Prije upućivanja konačnog prijedloga prostornog plana
predstavničkom tijelu na donošenje, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne
poslove u suradnji sa stručnim izrađivačem Plana Javnom ustanovom Zavodom za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije dostavio je svim sudionicima javne
rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi;
8. U navedenom razdoblju Upravni odjel je pripremao suglasnosti Župana na
prostorne planove lokalne razine;
9. Upravni odjel je u navedenom razdoblju pratio i koordinirao rad ustanova kojima je
osnivač Županija: JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije i JU Zavod za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije;
10. Djelatnici Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove bili su angažirani
u više stručnih tijela koji reguliraju problematiku pomorskog dobra (koncesije i
koncesijska odobrenja, ocjena ponuda za zahvate na pomorskom dobru i dr.).,
povjerenstvima Ministarstva odnosno postupcima procjene utjecaja na okoliš.
U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine doneseni su slijedeći akti
Županijske skupštine:

-

-

-

-

-

-

-

Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Šibensko-kninske županije;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2011.
godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša
Šibensko-kninske županije za četverogodišnje razdoblje;
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama
Šibensko-kninske županije u 2011. godini;
Odluka o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim
plažama Šibensko-kninske županije u 2012. godini;
Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije (III).
Odlukom Župana doneseni su slijedeći akti:
Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije;
Zaključak o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće za 2011. godinu Javne
ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije;
Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada
za 2011. godinu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske
županije;
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju Županijskog vatrogasnog
zapovjednika;
Zaključak o prihvaćanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od
požara i Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području
Šibensko-kninske županije za ljetnu sezonu 2012.;
Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika, članova i zamjenika članova
Vatrogasnog zapovjedništva Šibensko kninske županije;
Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene Financijskog plana za 2012. godinu
Javne Ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije;
Zaključak o prihvaćanju Nacrta konačnog izvješća o javnim raspravama o
Prijedlogu izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije;
Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna (III) Prostornog
plana Šibensko-kninske županije.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Šibensko-kninske županije
Javna ustanova se bavila slijedećim aktivnostima:
Održavanje:
 Redovito održavanje infrastrukture za posjetitelje na lokalitetima geološki
spomenik prirode Stara straža, značajni krajobraz Gvozdenovo-Kamenar predjel
Šubićevac i Krka krajolik donji tok predjel Guduća.

 Čišćenje i markiranje/označavanje postojećih planinarskih i izletničkih staza
unutar značajnog krajobraza Gvozdenovo-Kamenar
 Kontinuirani nadzor zaštićenih prirodnih područja
 Ažuriranje podataka na web stranici JU www.zasticenapodrucja.com
 Povodom obilježavanja 22. svibnja kao Dana zaštite prirode u Republici
Hrvatskoj i Međunarodnog dana bioraznolikosti, Javna ustanova „Nacionalni
park Kornati“ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije organizirali su i
ove godine akciju čišćenja podmorja u Kornatskom otočju koja se održala 19.
svibnja
Zaštita:
 Monitoring morskih sisavaca na području akvatorija Šibensko-kninske županije
Projekti i suradnja:


Potpisan Grant contract IPA2007/HR/16IPO/001-04028 „Turistička
valorizacija kanala sv. Ante“
Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije
aplicirala je projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante“ kao nositelj
projekta s Regionalnom razvojnom agencijom ŠKŽ i Turističkom zajednicom
Grada Šibenika kao partnerima i u suradnji s Šibensko – Kninskom županijom i
Državnim zavodom za zaštitu prirode. Ugovor sa Središnjom agencijom za
financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) je potpisan 01. ožujka
2012. godine.
Cilj projekta jest poboljšati javnu turističku infrastrukturu i sustav upravljanja u
svrhu planiranja razvoja i promocije selektivnih oblika aktivnog i kulturnog
turizma te srodnih usluga na području zaštićenih prirodnih područja i Natura
2000 lokaliteta u Šibensko-kninskoj županiji. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a
rezultat projekta biti će kreirani funkcionalni rekreativni turistički objekti za
pješačenje i biciklizam uz poboljšanu dostupnost kulturnih znamenitosti na
lijevoj obali kanala sv. Ante. Ukupna vrijednost projekta je 1.433.485,54 EUR.



Odobrena sredstva Ministarstva turizma u visini od 42.750,00 kuna kroz
Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su
odobrena sredstva iz EU i drugih međunarodnih fondova za sufinanciranje
projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante



Potpisan financijski sporazum sa MedPAN organizacijom za projekt
„Edukativna podmorska staza u Murterskom kanalu“
Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije
aplicirala je projekt Edukativna podmorska staza u Murterskom kanalu na
natječaj za male Grantove MedPAN organizacije. Tražena sredstva u iznosu od
19.035,00 EUR (143.714,25 kn) su odobrena i Financijski sporazum je potpisan
31. svibnja 2012.
Prva podmorska edukativna staza u Hrvatskoj biti će smještena u Murterskom
kanalu. Namijenjena je inicijaciji odraslih i djece u otkrivanju mediteranskog
podmorskog svijeta kroz kontakt i uranjanje u još nezagađenu primorsku zonu.

Opći cilj projekta je očuvati morska zaštićena područja u Šibensko - kninskoj
županiji, povećati svijest o zaštiti morskih područja te poboljšati kvalitetu
turističke edukativne ponude za posjetitelje. Specifični cilj projekta je poboljšati
edukativnu infrastrukturu i sustav upravljanja u svrhu edukacije posjetitelja i
promocije selektivnih oblika aktivnog i edukativnog turizma te srodnih usluga
na području morskih zaštićenih područja i Natura 2000 lokaliteta u Šibenskokninskoj županiji. Ukupna vrijednost projekta je 26.505,00 EUR (200.112,75 kn).
Promicanje i edukacija:


Održana promocija vodiča „Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske
županije“ Knjiga je tiskana u 1000 primjeraka na hrvatskom jeziku te u 500
primjeraka na engleskom jeziku. Na 144 stranice, uz mnoštvo fotografija,
kartografskih prikaza i ilustracija, vodič donosi opis svih zaštićenih područja na
prostoru Šibensko – kninske županije: 2 nacionalna parka, 2 parka prirode, 7
značajnih krajobraza, 2 spomenika prirode i čak 101 lokalitet nacionalne
ekološke mreže. Oblikovanjem i sadržajem knjiga je prilagođena široj čitalačkoj
publici, ali vjerujemo da će pronaći put i do turističkih i prosvjetnih djelatnika,
predstavnika lokalne i regionalne samouprave, prirodoslovnih stručnjaka,
znanstvenika i ostalih javnih djelatnika, te da je vrijedan prilog očuvanju i zaštiti
prirodnih vrijednosti Hrvatske. Svaki je lokalitet stručno obrađen uz istovremeno
predstavljanje lokaliteta široj javnosti, i prijedloga različitih aktivnosti koje se
mogu provoditi na lokalitetima, poput pješačenja, vožnje biciklom,
fotografiranja i sl.
 Nastavljena je suradnja s lokalnim novinama kroz tjednu objavu članaka o
zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije.
 Nastavljena je suradnja s lokalnom TV postajom kroz snimanje ciklusa emisija o
zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije pod naslovom
Zlatna sredina.
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
1. Izdana mišljenja/očitovanja na dokumente prostornog uređenja:








11. 01. 2012. – Mišljenje na Konačni prijedlog GUP-a Grada Šibenika;
06. 02. 2012. – Mišljenje na Konačni prijedlog UPU 6 – Poslovna zona „Krušćica“
u Rogoznici;
07. 03. 2012. – Mišljenje na Konačni prijedlog II Izmjena i dopuna PPUG
Šibenika;
30. 03. 2012. Mišljenje na Konačni prijedlog DPU „Područje sv. Mihovil“ u
Murteru;
23. 04. 2012. – Mišljenje na Korigirani Konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUG
Šibenika;
24. 04. 2012. – Mišljenje na Konačni priejdlog Izmjena i dopuna PPUG Knina;
08. 05. 2012. – Mišljenje (II) na Konačni prijedlgo Izmjen i dopuna PPUG Knina

2. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda sudjelovali su u pripremi važnih projekata za
Županiju i to:
Sudjelovanje u postupku procjene utjecaja na okoliš za obilaznicu
Vodica na državnoj cesti D8 (u tijeku je održavanje javne rasprave o
SUO).
Sudjelovanje u postupku procjene utjecaja na okoliš za obilaznicu
Drniša (održana je prva sjednica savjetodavnog stručnog
povjerenstva, te se pokušavaju sa nadležnima razrješiti dileme oko
odabira idjenog rješenja obilaznice)
Sudjelovanje u pripremi SUO obilaznice Knina
3. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda bili su angažirani u više stručnih tijela koji
reguliraju problematiku pomorskog dobra (granice, koncesije i koncesijska
odobrenja, ocjena ponuda za zahvate na pomorskom dobru i dr.).,
povjerenstvima Ministarstva odnosno postupcima procjene utjecaja na okoliš.
4. Prostorni plan posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine:
dovršavaju se aktivnosti na pripremi prethodne rasprave.
5. Prostorni plan Parka prirode Vransko jezero:
usvojen je na Saboru RH (Narodne novine br. 58/2012)
6. Izmjene i dopune PPŽ III:
su usvojene na sjednici Županijske skupštine 15. lipnja, te su
objavljene 21. lipnja 2012. (Sl. vj. ŠKŽ 6/2012) i tako stupile na snagu
29. lipnja 2012.
7. Zaposlenici Zavoda su (kao ovlašeni arhitekti) nazočili na više skupova, a što je
obveza prema propisima o stručnom usavršavanju djelatnika.
8. U smislu Zakonom i Statutom propisanij djelatnosti izvršen je i niz drugih radnji,
sastanaka, dogovora, konsultacija i sl.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je upravno tijelo koje obavlja upravne i
druge poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje i to poslove izdavanja akata
vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja.
U okviru svog djelokruga odjel obavlja posebice slijedeće poslove;
Izdaje:
- Lokacijske dozvole
- Rješenje o nužnoj uporabi zemljišta-Rješenje o utvrđivanju građevinske čestice
- Potvrde o parcelaciji zemljišta, Potvrde parcelacionog elaborata
- Obavijest o namjeni zemljišta
- Potvrde završnog izvješća nadzornog inžinjera
- Potvrde izvedenog stanja,
- Potvrde glavnog projekta

-

Uvjerenje o vremenu građenja građevine
Potvrde o etažiranju
Rješenje o izvedenom stanju
Rješenje za građenje
Uporabne dozvole
Rješenje o uvjetima građenja
Dozvole o uklanjanju građevine
te obavlja druge poslove iz djelokruga rada Odjela.

Radom Upravnog odjela rukovodi pročelnik.
Ostala radna mjesta Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju prema Pravilniku
o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:
- Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju ( 5 izvršitelja )
- Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju ( 1 izvršitelja )
- Stručni surednik za prostorno uređenje i gradnju ( 4 izvršitelja )
- Referent za prostorno uređenje i gradnju ( 1 izvršitelj )
- Referent za uredsko poslovanje ( 1 izvršitelj )
ISPOSTAVA KNIN
- Voditelj ustrojstvene jedinice ( 1 izvršitelj )
- Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju ( 1 izvršitelj )
- Referent za uredsko poslovanje ( 1 izvršitelj )
ISPOSTAVA DRNIŠ
- Voditelj ustrojstvene jedinice ( 1 izvršitelj )
- Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju ( 1 izvršitelj )
- Referent za uredsko poslovanje ( 1 izvršitelj )
ISPOSTAVA ROGOZNICA
- Voditelj ustrojstvene jedinice ( 1 izvršitelj )
- Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju ( 1 izvršitelj )
- Referent z uredsko poslovanje ( 1 izvršitelj )
Ukupan broj radnih mjesta po Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ ukupno
24 izvršitelja.
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nisu popunjena radna mjesta:
- Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju (2 izvršitelja)
- Stručni referent za uredsko poslovanje (1 izvršitelj)
Tijekom lipnja jedan službenik položio strućni ispit te stjeće sve ovlasti u izdavanju
akata.
UPISANO
Upravni
Neupravni
UKUPNO
_______________________________________________________________________
*ŠIBENIK
590
590
1180
______________________________________________________________________

ROGOZNICA
173
181
354
______________________________________________________________________
DRNIŠ
55
380
435
______________________________________________________________________
KNIN

61

169

230

_____________________________________________________________________________

UKUPNO
879
1320
2199
______________________________________________________________________
RJEŠENO
Upravni
Neupravni
UKUPNO
______________________________________________________________________
ŠIBENIK
455
614
1069
_______________________________________________________________________
ROGOZNICA
137
162
299
______________________________________________________________________
DRNIŠ
55
412
467
_______________________________________________________________________
KNIN
48
199
247
_______________________________________________________________________
UKUPNO
695
1387
2082
____________________________________________________________________________
NERJEŠENO
Upravni
Neupravni
UKUPNO
_______________________________________________________________________
ŠIBENIK
2330
485
2815
_______________________________________________________________________
ROGOZNICA
757
68
825
_____________________________________________________________________________
DRNIŠ
170
487
657
_____________________________________________________________________________
KNIN
105
30
135
_____________________________________________________________________________
UKUPNO
3362
1070
4432

PODRUČJE SREDIŠTA ŠIBENIK

UPISANO

RJEŠENO

NERJEŠENO

PRIMOŠTEN

139

104

SKRADIN

49

82

VODICE

369

331

971

TISNO

135

109

308

PIROVAC

62

60

197

MURTER-KORNATI

146

113

358
155

396

BILICE

58

66

220

TRIBUNJ

97

90

199

JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
1. Obavljanje unutarnje revizije:
Procesa namjenskog korištenja sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibenskokninske županije i Procesa izvršenja ugovora Šibensko-kninske županije
2. Izvješćivanje nadležnih institucija i državnih tijela:
priprema i izrada Godišnjeg izvješća o radu Jedinice za unutarnju reviziju ŠKŽ za 2011.
godinu – Ministarstvo financija – Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i
financijske kontrole; priprema i izrada Mišljenja unutarnje revizije za Izjavu o fiskalnoj
odgovornosti za 2011. godinu; priprema i dostavljanje dokumentacije Državnom
uredu za reviziju za 2011. godinu o radu i aktivnostima unutarnje revizije ŠKŽ
3. Stjecanje zvanja za ovlaštenog računovodstvenog forenzičara - priprema i polaganje
ispita – u organizaciji Udruge “Hrvatski računovođa” na Visokoj školi za financijski
menadžment u Zagrebu
4. Ostvarena su sudjelovanja na:
 redovitim sastancima i konzultacijama voditelja jedinica za unutarnju reviziju
u Ministarstvu financija, Središnja harmonizacijska jedinica
 tematskim sastancima Hrvatskog instituta internih revizora (HIIR-a) – Sekcija
javni sektor; 7. redovna godišnja Skupština HIIR-a

 4. međunarodnoj konferenciji HIIR-a “Izazovi interne revizije ulaskom u
Europsku uniju”, Umag
 radionici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – “Stranke u
upravnom sporu” Narodne novine, Zagreb
 seminaru “Analiza financijskih izvještaja i donošenje poslovnih odluka”, RIF
Zagreb
 13. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji “Računovodstvo i
menadžment”
RiM, Zagreb
5. Kontinuirano praćenje zakonske regulative sustava unutarnjih financijskih kontrola u
javnom sektoru RH; istraživanje i prikupljanje informacija relevantnih za područje
unutarnje revizije i srodnih disciplina; koordinacija i suradnja s upravnih tijelima ŠKŽ u
provedbi preporuka iz revizorskih izvješća kao i razmatranja drugih oblika
unaprjeđenja poslovanja ŠKŽ

SLUŽBA TAJNIŠTVA
U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine održane su tri radne sjednice
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije s ukupno obrađenih 64 točke dnevnog
reda, a na kojima je ukupno doneseno 73 akta.
Akti Županijske skupštine Šibensko-kninske županije uredno se objavljuju u službenom
glasilu „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Pored akata Županijske skupštine i župana Šibensko-kninske županije u županijskom
službenom glasilu se objavljuju i akti svih općina i gradova s područja Šibensko-kninske
županije, osim akata Grada Šibenika i Općine Primošten koji imaju svoje vlastito glasilo.
U prvih šest mjeseci ove godine iz tiska je izišlo šest brojeva „Službenog vjesnika
Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 648 stranica teksta.
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