
                                  
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/13-01/6 

URBROJ: 2182/1-01-13-1 

Šibenik, 11. listopada 2013. 

 

                                                                                        VIJEĆNICIMA  

                                                                               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                        ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

 Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

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

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

broj 8/09 i 4/13), sazivam 3. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije, za dan  

 

21.  listopada 2013. godine (ponedjeljak) 

s početkom u 09,30 sati u Gradskoj vijećnici, 

 Trg Republike Hrvatske 3., Šibenik  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za  

    2013. godinu (III.) 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

        financije 

 

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

                kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

 Izvjestitelj: Goran Pauk, župan 

 

3. Prijedlog odluke o izmjeni 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 

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                       znanost, kulturu i šport 

 

4. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne            

    imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu  

    Šibensko-kninske županije za 2013. godinu 

          Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                       znanost, kulturu i šport 
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5. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za materijal i usluge tekućeg i 

    investicijskog održavanja osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 

               2013. godinu 

          Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                       znanost, kulturu i šport 

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu  

    Šibensko-kninske županije za 2013. godinu 
          Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                       znanost, kulturu i šport 

     

7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko- 

    kninske županije političkim strankama i nezavisnih članovima  

    Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za drugu polovicu 2013.     

    godine 

Izvjestitelj: Ante Alfirev. v.d. tajnika  

 

 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu  

     ponuda za koncesije na pomorskom dobru  

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

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

               pomorskom dobru za uzgajalište školjkaša na lokalitetu: 

        a) pod Tušćicom (kekine skale) Općina Tisno 

     b) jugoistočno od uvale Prosika k.o. Murtet-Betina,Općina Tisni 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj  

 

 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na  

                 pomorskom dobru: 

       a) u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke krke (za polje Š19) 

                 b) u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke krke (za polje Š20) 

                 c) u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke krke (za polje Š35) 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj  

          

11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni 

      Statuta: 

      a) Doma zdravlja Šibenik, 

      b) Doma zdravlja Drniš, 

      c) Doma zdravlja Knin i 

                 d) Ljekarne Šibenik 

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i  

                                              socijalnu skrb 
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12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća: 

      a) Doma zdravlja Šibenik o promjeni djelatnosti Ustanove i 

      b) Doma zdravlja Drniš o promjeni djelatnosti Ustanove 
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i  

                                              socijalnu skrb 

 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja o Plana  

      civilne zaštite Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                          okoliša i komunalne poslove i 

        Zoran Smolić, načelnik Stožera zaštite i spašavanja  

 

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

460-720 ili 460-721. 

 

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK  

     

                                                                                                Nediljko Dujić 


