
                                         
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/14-01/3 

URBROJ: 2182/1-01-14-1 

Šibenik, 30. travnja 2014. 

 

 

                                                                                        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 7. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije, za dan  

 

9. svibnja 2014. godine (petak) 

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  

                2014. godinu (I.) 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

        financije 

 

2. Prijedlog odluke o  izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za  

    decentralizirane  funkcije u   zdravstvenim  ustanovama na području  

    Šibensko-kninske županije za 2014. godinu  

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević,  pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i  

                                                                    socijalnu skrb 
 

 3. Prijedlog zaključa o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi 

               domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu: 

    a) «Cvjetnog doma» Šibenik i 

    b  Doma za starije i nemoćne osobe Knin 

                Izvjestitelji: Nikola Mihaljević,  pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i  

                                                                    socijalnu skrb 

                         Ravnatelji ustanova 
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 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova  

               za 2013. godinu: 

    a)  Doma zdravlja Šibenik, 

    b) Doma zdravlja Knin, 

    c) Doma zdravlja Drniš, 

    d) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, 

    e) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, 

    f) Ljekarne Šibenik i 

    g) Ljekarne Drniš.  

               Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i  

                                                                  socijalnu skrb i 

                                    Ravnatelji ustanova  

 

5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije  

     u 2014. godini 

Izvjestitelj: Nediljko Dujić, predsjednik Odbora za nagare i priznanja 

 

6. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu: 

     a) gospodarskog korištenja plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. 

                   Zaton-Srima 

     b) gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma 

                   -sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina i 

               c) korištenja luke posebne namjene-športske luke u Prvić Luci 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

 7. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za praćenje izvršavanja  

                odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru  

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

 8. Prijedlog odluke o promjeni naziva Medicinske i kemijske škole, Šibenik 

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                       znanost, kulturu i šport 

 

 9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena  

               i dopuna Statuta Medicinske i kemijske škole, Šibenik 

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                       znanost, kulturu i šport 

 

 

 

 

 

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

broj 460-720 ili 460-721. 

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK  

     

                                                                                              Nediljko Dujić, v.r. 


