
 

 

ZAPISNIK 
                         

o radu 6. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana  

31. ožujka 2014. godine 

 
 Sjednica je održana dana 31. ožujka 2014. godine, s početkom u 09,30 sati u 

prostorijama Gradske vijećnice u Šibeniku. 

  

 O radu 4. sjednice postoji tonski zapis. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije gosp. Nediljko Dujić, a zapisnik je vodila gđa. Anita Škugor, referentica za pripremu 

sjednica u Tajništvu Županije. 

Predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne vijećnike, župana, 

zamjenike župana i ostale goste, te zamolio v.d. tajnika Antu Alfireva da izvrši prozivku 

vijećnika. Nakon izvršene prozivke konstatirao je da je sjednici od ukupno 42 vijećnika 

nazočno 37, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni slijedeći vijećnici: 

 

Mladen Abramac     Davor Aleksić 

Anita Aužina      Ivan Barišić   

 Ambroz Beneta      Damjan Berić                                                                   

Rastivoj Bezbradica                          Zoran Blačić 

Jadranka Blaće      Siniša Burić   

 Ante Cukrov      Zora Ćalić   

 Vlatka Duilo      Nediljko Dujić  

 Dalibor Durdov                          Tomislav Dželalija  

 Bruno Gulam                           Sanja Jakelić   

 Ante Kulušić                           Zlatko Kulušić   

 Alan Lokas                            Boris Magazin   

 Ivan Malenica                           Ana Marić   

 Branimir Mikulandra                          Hrvoje Miljak   

 Petar Mišura                           Stipe Petrina   

 Mirko Radak      Paško Rakić  

Dragutin Roca      Joso Slamić 

Krešimir Šakić      Željko Šimunac  

 Dragan Vukmirović     Miroslav Zorić  

 Florijan Žižić 

 

 

Sjednici nisu bili nazočni slijedeći vijećnici:  Ivan Dobra (opravdano), Alen Milkelin 

(opravdano), Tomislav Travčić (opravdano), Iris Ukić Kotarac (opravdano), te Anita Bara. 
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VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Vijećnik Florijan Žižić osvrnuo se na nacrt Master plana bolnica, tj. Nacionalni plan 

razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici 

Hrvatskoj, koji je donijelo Ministarstvo zdravlja, a koji se odnosi na povezivanje šibenske i 

kninske bolnice, te upitao župana kakvo će to imati značenje za zdravstvo u županiji. Vezano 

za mjere Vlade o ukidanju financiranja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa, tzv. „1 600 kuna“, zanima ga koliko će osoba ostati zakinuto u navedenom programu. 

Župan Goran Puk je kazao da vezano za Master plan bolnica, nažalost slijedi 

smanjivanje bolničkog standarda, odnosno smanjivanje broja djelatnika, i odjela te dovođenje 

usluga zdravstva, makar kroz opću bolnicu, na jednu nižu razinu nego što je bila do sada. 

Nadalje je nastavio, citira se: „vrlo šturo smo upoznati s tim do donošenja ovog programa, sad 

je on aktualan i vidjet ćemo kako će biti u provedbi, međutim ono što znamo u ovom 

momentu da će doći do kapacitiranja bolnica u skladu sa navodno njenom iskoristivosti u 

postocima, recimo da je to negdje od 65-70% i na toj  razini će biti formirani kreveti odnosno 

osoblje, što bi značilo za šibensku, a naravno i kninsku bolnicu smanjivanje za 30-tak % broja 

ležajeva, a u tom smislu i djelatnika koji su vezani za te „ležajeve“ a to je nekakav standard 

između 2,5-3 djelatnika po krevetu i onda možete lako izračunati do čega će to dovesti.“ 

Nadalje nje kazao je da se ovaj Plan pokušava pravdati  sa informacijom da će biti manje 

akutnih a više dnevnih kreveta, ali suma sumarum  je to da će 100-tinjak kreveta u šibenskoj 

ali  i u kninskoj bolnici nestati. Također je kazao da postoje „nekakvi pojmovi“ funkcionalnog 

ili organskog spajanja bolnica, drugim riječima ponovno slijedi povezivanje šibenske i 

kninske bolnice, kako i na koji način „vrlo smo skeptični“ jer se to dosada pokazalo jako 

„troškovito“ i ne baš kvalitetno. Također je kazao, citira se: “ovdje se pokušava to pravdati sa 

funkcionalnim spajanjem, znači navodno će postojati dva računa, dvije ustanove će 

funkcionirati samostalno ali će po nekakvim funkcijama biti spojene, što je teško opisati, 

struka koja je pisala Master plan  bi trebala detaljnije sve pojasniti.“ Kazao je da vlada veliko 

nezadovoljstvo sa svim što se događa i namjerava događati u bolnicama, a da se nije 

zadovoljno ni s onim što je Država napravila vezano za preuzimanje Općih bolnica iz razloga 

što do sada, a prošlo je već godinu dana, još uvijek  nije napravila ništa. Nakon godinu dana, 

kazao je nadalje, donesen je ovaj Master plan i sada treba krenuti u njegovu realizaciju, a ništa 

od sanacije, u općim bolnicama, kao ni u Kliničkim bolničkim centrima koji su u vlasništvu 

države, se nije dogodilo. Sigurno 70-tak % svih dugovanja i problema, kazao je, prelama se 

kroz one ustanove kojima je Država već vlasnik, ali to nije bilo dovoljno, pa su uzeli 

vlasništvo, makar privremeno, i od županijskih bolnica. Sukus cijele priče, kazao je nadalje, je 

da do sada nisu napravili ništa osim donijeli Master plan koji će značiti smanjivanje bolničkog 

standarda. Što se tiče mjera za stručno osposobljavanje, smatra da je Vlada u bivšem i 

sadašnjem mandatu provodila jedan dobar program zapošljavanja mladih osoba za određena 

radna mjesta u državnim institucijama, koje imaju obvezu polaganja državnog, stručnog 

ispita. Kroz Županiju, kazao je, prošlo je više od 50 mladih osoba, koji su kroz ovih par 

godina zapošljavani na ovakav način. Trenutno ih je u Županiji 30, a u planu za ovu godinu 

bilo je zaposliti još i više mladih ljudi. Ovakvim Vladinim potezom to neće biti moguće, 

kazao je, te se nada da će ovakve mjere zapošljavanja biti nastavljene, jer smatra da je ovo 
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bila jedna od rijetkih mogućnosti da se u ovakvoj kriznoj situaciji i manjku radnih mjesta 

„nešto vrti“, upravo kod onih kojima je posao najpotrebniji, u smislu odrađivanja 

vježbeničkog staža i stjecanja bilo kakvih radnih znanja. Mišljenja je da ne treba štedjeti na 

mladima i da Država može izdržati ovakvo financiranje mladih osoba.  

Vijećnica Jadranka Blaće  je kazala da je županijskom razvojnom strategijom za 

period 2011.-2013. bila predviđena realizacija većeg broja projekata iz oblasti infrastrukture, 

gospodarstva, ekologije, ruralnog razvoja, pa je stoga zanima koliko je točno  projekata 

realizirano, koliko je u izradi, odnosno realizaciji, te kakav je gospodarski učinak istih 

posebno na broj otvorenih, novih, radnih mjesta. 

Župan Goran Pauk je kazao da ne može dati odgovor na ovakvo pitanje jer razvojna 

strategija podrazumijeva niz mjera koje u konačnici rezultiraju određenim projektima. 

Strategija je prolongirana, vrijedi još za ovu godinu, a dogodine će trebati raditi strategiju za 

novo sedmogodišnje razdoblje  koje prati i Europske procese. Kazao je da ravnatelj 

Regionalne razvojne agencije ima bolji uvid u sve što je napravljeno. Podatak o tome koliko 

je radnih mjesta i kakvi su efekti jako je teško u ovom trenutku izračunati. Na kraju je 

zamolio gosp. Matića da bolje pojasni sve vezano za razvojnu strategiju koja nije skup 

županijskih projekata u smislu županijske administracije nego projekata na razini županije, 

uključujući sve gradove i općine. 

Gosp. Drago Matić je kazao da još uvijek važeći Zakon o regionalnom razvoju 

obvezuje županiju pa i regionalnog koordinatora, odnosno Razvojnu agenciju da za svaku 

godinu provedbe strategije podnese pismeno izvješće. Prije nekoliko dana, kazao je nadalje, iz 

Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova Europske unije dobili su naputak  da do kraja 6. 

mjeseca izrade Izvješće o provedbi strategije za 2013. godinu . Kazao je da tu postoji niz 

problema, a jedan od najvećih je da Jedinice lokalne samouprave, a ni privatne pravne osobe 

po nijednom zakonu nisu obvezne davati Agenciji relevantne informacije  na osnovu čega se 

može izraditi Izvješće. Na kraju je kazao da će podatke koje Agencija dobije, vijećnici u 

Izvješću dobiti u 6. mjesecu.     

Vijećnica Vlatka Duilo istaknula je da je šest sjevernih županija (Zagrebačka, 

Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Varaždinska i Bjelovarsko-

bilogorska) pokrenulo inicijativu, stvorilo  klaster, i u suradnji sa   Ministarstvom vanjskih 

poslova, pripremaju zajedničko predstavljanje svojih proizvođača i proizvoda kineskom 

tržištu, te ga tako pokušavaju osvojiti. Zanima je da li su četiri dalmatinske županije  isto na 

tragu ove hvale vrijedne inicijative i da li se priprema nešto slično ovome ili će se i dalje 

čekati i reagirati samo na ono što „ nam dođe na vrata“. 

Župan Goran Pauk je kazao da bi se vrlo rado uključili na  kinesko tržište,  ali trenutno 

na razini dalmatinskih županija nema takve inicijative. Nadalje je kazao da Županija osim 

bratimljenja s pojedinim kineskim provincijama zasada nema sličnih inicijativa. 

Vijećnik Krešimir Šakić kazao je da je župan pitanjem o bolnicama bio malo zatečen 

obzirom da to ipak nije toliko u njegovoj ingerenciji pa se nije pripremio jer nije imao sve 

informacije. Predviđeno je, kazao je nadalje, smanjivanje akutnih kreveta sa 200 na 194 , ali i 
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povećanje kreveta za produženo liječenje koje bi do 2016. trebalo porasti na 330. Nadalje je 

kazao kako se u medijima u posljednje vrijeme moglo vidjeti veći broj izvještaja o ekološkom 

incidentu u Gradu Kninu koji je posljedica ignoriranja Grada Knina da izvrše svoje obaveze iz 

pravomoćne presude Županijskog suda, u smislu saniranja određenog zagađenog područja . 

Upitao je zašto Županija nije poduzela nikakve aktivnosti ili se barem oglasila kako bi izvršila 

pritisak na jednu jedinicu lokalne samouprave na svom području da poštuje zakone Republike 

Hrvatske, da izvrše svoje obaveze i što je najvažnije da zaštite svoje građane, vrijedne resurse 

koji su ovim nemarom ugroženi. Također je kazao da ga posebno čudi ovakva pasivnost 

obzirom da je župan prije godinu-dvije pokazao vrlo zavidnu razinu ekološke svijesti po 

pitanju plaže Banj i grada Šibenika. Smatra da je tada ekološka svijest župana bila pretjerana i 

građane ove Županije je koštala 70.000,00 kuna, koliko su plaćene analize kojima je 

analizirano nešto što je već ranije postojalo. Zanima ga, obzirom da je jednom letvica 

ekološke svijesti bila toliko podignuta, kako sada dolazi do promjena, odnosno određene 

razine spuštanja? 

   Župan Goran Pauk je kazao da stanovništvo ne piju vodu iz Krke, ali da svi pijemo 

jako kvalitetnu i čistu vodu. Nadalje je kazao da je, nažalost, dobro upoznat sa onim što se 

sprema u bolnici, a  to nije ništa dobro. Što se tiče pitanja vezano za ekološki incident u Gradu 

Kninu, kazao je da su on i gradonačelnica Grada Knina, u njegovom uredu, ministru 

Zmajloviću istaknuli upravo taj problem zagađenja na području Grada Knina i zamolili 

ministra da provede i poduzme  neophodne radnje  da bi se tome došlo kraju. Nadalje je kazao 

da je 24.i 25. veljače bio koordinirani nadzor na tom prostoru, znači četiri inspekcije, 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sanitarna inspekcija, Zaštite prirode i  Vodoprivredna 

inspekcija, te su na terenu i utvrdili određene nepravilnosti u radu te postupaju po zakonu i 

čeka se njihov pravorijek. U kontekst se pokušava, kazao je, staviti gradonačelnicu Grada 

Knina i Grad Knin da nisu poduzeli ništa, te nastavio, citira se:“ Sumnjam. Pa, ako je itko 

zainteresiran da se to riješi onda je to Grad Knin koji pokreće sve radnje, a sigurno da nema 

financijskih mogućnosti za rješavanje takvog jednog ekološkog problema kakav tamo postoji. 

Slično smo mi imali ovdje u TEF-u, možda ih imamo još negdje pa vidite koliko to izaziva 

radnji , sredstava, novca i truda. Prema tome očekujemo veliku pomoć Države u ovom dijelu i 

da konačno skinemo taj teret sa područja Grada Knina. “    

Vijećnik Stipe Petrina kazao je da smo ovih dana svjedoci sudskog postupka u slučaju 

„Sabo“ u Vukovaru, gdje je  gradonačelnik kupovao jednog ili dva vijećnika . Nadalje je 

kazao da u ovoj Skupštini već dva mandata funkcionira jedna nelogična, neživotna i 

neprirodna koalicija između HDZ-a i njegovih partnera s jedne  te SDSS-a s druge strane, a u 

ovom mandatu je na strani opozicije još i HČSP koja se svojim ideološkim programskim i 

drugim načelima zalaže za nikakvu suradnju sa građanima srpske nacionalnosti, te dodao, 

citira se:“  Ovdje vidimo da ta koalicija i te kako dobro funkcionira. “ Zanima ga da li je ova 

koalicija temeljena na ideološkim jednakostima, na programskim osnovama ili na novčano 

koruptivnim osnovama, s tim više što je na jednoj od ranijih sjednica kad se usvajao Proračun 

Šibensko-kninske županije, gosp. Mirko Radak direktno na njegovo pitanje zašto će podržati 

Proračun, odnosno Prijedlog Proračuna, kazao „zato što radi toga svaki moj umirovljenik 
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dobiva 450 kuna.“  Zatražio je očitovanje o ovoj koaliciji, jer bi on osobno, a vjeruje i građani 

ove Županije, volio znati kakve su to osnove na kojima je nastala ova koalicija.  

Župan Goran Pauk kazao je da ne zna što bi kazao na „elaboraciju“ vijećnika Petrine, 

osim da bi to trebalo ostaviti za predizbore i vrijeme neposredno nakon izbora. Nadalje je 

kazao, citira se: “Malo smo se potrošili više na toj temi, pokušavanju guranja na ove 

skupštinske klupe da je ovdje nešto napravljeno na nelegalan način. Napravljeno je upravo 

onako kako vidite. Svi ovi koalicijski partneri zajedno sa HDZ-om, znači HSS i HSP dr. Ante 

Starčević i HČSP su stranke koje imaju za cilj da   nama ovdje bude bolje. To su ljudi 

prepoznali, izglasali su nas na izborima i tu smo.“ Na kraju je zamolio da se prekine sa ovim 

temama o navodnoj korupciji, kupovini ili prozivanju nekoga zato što je glasovao drugačije 

nego što je netko očekivao.  

Predsjednik Skupštine je zamolio vijećnike da se zadrže u djelokrugu odgovornosti 

rada Županijske skupštine, a svi koji imaju bilo kakva saznanja o bilo kakvoj korupciji i 

protuzakonitim  radnjama da prijave policiji ili Državnom odvjetništvu, jer smatra da je svima 

u interesu da ova Država funkcionira po zakonima.    

Vijećnik Stipe Petrina zahvalio je županu na odgovoru, ali vjeruje da je sve građane 

Županije zanimalo na kojim principima i temeljima počiva „ta nelogična i neživotna 

koalicija“ .Nadalje je kazao, citira se:“nema tu nikakvog tvrđenja, to je samo pitanje. Je li na  

nekim darovnim ili nekim drugim osnovama. Ja ne vidim razloga zašto se ne bi očitovali. Što 

se tiče samog prijavljivanja kaznenog djela, pa mi vidimo da ima sasvim dovoljno elemenata i 

u zapisniku od prošle Skupštine.“   

Vijećnik Mirko Radak kazao je da se mora referirati na izlaganje kolege Petrine, te 

nastavio, citira se:“ ni govora da sam mu kazao da ova Skupština i Šibensko-kninska županija 

daju 450 kuna“, već navedeni iznos daje Grad Šibenik temeljem ugovora, od 2006. godine i to 

430 kn u okviru paketa poboljšanja životnog i drugog standarda  na području Grada Šibenika,  

besplatan gradski prijevoz i neke druge beneficije. Također je kazao da udruga umirovljenika, 

umirovljenicima s područja Općine Primošten, daje 500 kuna za toplice, te nastavio, citira 

se:“ a kad smo se višekratno našli u njegovom uredu onda je kazao neka se obratimo gosp. 

Sanaderu koji je u to vrijeme bio predsjednik Hrvatske Vlade. Pa neka on izvoli financirati 

umirovljenike u Primoštenu.“ Na kraju je kazao, kad bi ga gosp. Petrina pohvalio on bi se 

zamislio što se to s njim dogodilo.   

Vijećnik Stipe Petrina kazao je da mu je to veliki kompliment, ali da on nikada ne bi 

htio da ga vijećnik Radak pohvali. Kazao je da su oni ideološki, životno, moralno i 

profesionalno na sasvim suprotnim stranama, te nastavio, citira se:“ ali nemojte zaboraviti da 

ste vi ovdje,  sa ove govornice doslovno priznali političku korupciju, da ste za novac digli 

ruku za izglasavanje županijskog Proračuna za 2014. godinu. Je li to išlo preko kase Grada ili 

kase Županije to je manje važno.“ 

Predsjednik Skupštine kazao je, citira se:“ mediji će sigurno ovo prenijeti pa neće 

trebati prijava prema Odvjetništvu ili policiji, oni moraju po službenoj dužnosti.“ 
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Vijećnik Dalibor Durdov kazao je, da se mora očitovati, obzirom da je HŠSP izravno 

prozvana. Kazao je da je HČSP u predizbornoj i postizbornoj koaliciji sa HDZ-om, HSP-om 

dr. Ante Starčević i HSS-om, te da je to jedina koalicija u kojoj ova stranka, na ovoj razini  

surađuje. Nadalje je kazao da se njihovo sudjelovanje u radu Skupštine  bazira isključivo na 

„slaganju“ s onim što tijela Skupštine, odnosno predsjednik i župan donose, te da će oni 

uvijek dići ruku za nešto što smatraju da je korisno i principijelno, a to znači da nemaju 

nikakav dogovor ni s kim jer o svemu odlučuju sami. Također je kazao da je on jedini 

zastupnik HČSP-a u Skupštini i jedan od 400.000 ljudi u Republici Hrvatskoj koji su na 

Zavodu za zapošljavanje. Što se tiče njihovog odnosa prema SDSS- om, kazao je nadalje, on 

je negativan utoliko ukoliko je to stranka koja u svojim redovima ima ljude koji su aktivno 

sudjelovali u pobuni protiv Republike Hrvatske, i u tom smislu oni ne prihvaćaju suradnju s 

njima, a nemaju ništa protiv srpskog naroda, odnosno Srba građana Hrvatske .      

Vijećnik Ivan Barišić kazao je da se radi o čistoj manipulaciji, ljudi koji nisu 

kompetentni za pitanja vezana za zagađenje rijeke Krke. I dalje se, kazao je, kontinuirano 

ispušta ulje sa termičke obrade, a zagađenja mazutom nema. Kazao je da je situacija u Gradu 

Kninu više nego katastrofalna, gospodarski i demografski; opada broj stanovnika, sve manje 

je upisane djece u škole, veliko je iseljavanje u potrazi za boljom egzistencijom, a stopa 

nezaposlenosti je velika. Zanima ga što se čini za budući strategijski razvoj Grada Knina, da 

se ti ljudi zadrže i da se  stvore uvjeti za njihov boravak i život, a prije svega zapošljavanje. 

Vezano za razvoj malog gospodarstva, kazao je, Grad Knin nema registriranu poduzetničku 

zonu, usprkos svim pričama o poduzetnosti, firmama i velikom zapošljavanju kroz obrte na 

tom području. Zanima ga što, u strategijskom razvoju, Šibensko-kninska županija poduzima i 

što namjerava poduzeti u sljedeće četiri godine. 

Župan  Goran Pauk kazao je da je vezano za poduzetničke zone i što se namjerava 

poduzeti u narednim godinama,  gosp. Matić dijelom dao odgovor, a to je da će se Izvješće o 

provođenju strategije i u kom dijelu je ta strategija dotakla Grad Knin i kroz koje projekte  

dobiti kad to Izvješće bude gotovo. Nadalje je kazao da se sa Gradom Kninom voli 

politizirati, obzirom na aktualne dnevno ili društveno političke situacije, ali da se on neće 

baviti politizacijom. Sve ono, kazao je, što se ovdje radi, rekao je, je pokušati dignuti 

Županiju sa razine na kojoj je. Slaže se da smo u  vremenu krize, recesije i tu je poprilično 

problema , ali se ne može složiti s nekim konstatacijama da je Grad Knin u rasulu. Zadnji 

popis stanovništva, kazao je nadalje, govori da nema govora o bilo kakvom rasipanju 

stanovništva, te da situacija u Gradu Kninu nije u rasulu. 

Vijećnik Ivan Barišić kazao je da nije htio iznositi crne podatke Knina. Nastavio je s 

podatcima da je ove godine u Gradu Kninu ukupno upisano 7 razreda, a nekad se upisivalo 

20-25, Općina Kijevo nekad je imala 3 razreda prvašića, a godinama već nema niti jednog, 

Srednje školstvo je nekad upisivalo 300 a sada oko 200 učenika, što je rezultat rapidnom 

smanjenju stanovništva bez obzira na popis stanovništva. Što se tiče popisa, kazao je nadalje, 

to nije prava slika Knina jer se jako puno ljudi nalazi u Srbiji. Smatra da je slika Knina  

tragična i da je treba popraviti. Zanima ga da li postoji ikakav strategijski razvoj područja 

Grada Knina sa stanovišta demografske i gospodarske situacije.   
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Dožupan Zoran Smolić kazao je da je vijećnik Barišić dobro upoznat sa stanjem u 

školstvu u RH, ali sa demografskim stanjem u Republici Hrvatskoj. Kazao je da je u 

Republici Hrvatskoj danas 37.000 učenika manje nego što je bilo u nekom prethodnom 

razdoblju. Što se tiče Grada Knina, on nema razlike, dapače, demografski Knin bolje stoji od 

nekih općina na području Županije. U Gradu Kninu se poduzima puno više nego u drugim 

gradovima i općinama jer Grad Knin ne samo da je dobio dvije srednje škole, strukovnu i 

gimnaziju, nego i Veleučilište koji imaju veliku ulogu u opstanku mladih u gradu. Na kraju je 

kazao da postoji nekoliko projekata koji se sufinanciraju kroz Europske fondove upravo u 

cilju dokvalifikacija, prekvalifikacija, usavršavanja, poticanja ljudi da se samozapošljavaju. 

Smatra da bi bilo dobro napraviti tribinu u kojoj bi se pokazalo što se točno radi s pozicije 

Županije da bi se poboljšalo stanje u Gradu Kninu.   

Vijećnik Petar Mišura kazao je da je na web stranicama Županije vidio da je gosp. 

Ljubićić pročelnik ureda župana vršitelj dužnosti, a isto tako i tajnik Županijske skupštine, 

gosp. Alfirev . Zanima  ga kada se planira raspisati natječaj za ta radna mjesta, odnosno do 

kada će navedeni obnašati funkciju vršitelja dužnosti .  

Župan Goran Pauk, kazao je da to spada u njegovu osobnu ingerenciju, pa dok ne 

donese drugačiju odluku navedeni će biti vršitelji dužnosti.   

Vijećnik Željko Šimunac, upitao je župana da li zna nešto više o namjerama HEP-a, 

vezano za izgradnju hidroelektrane na Krčiću. 

Župan Goran Pauk kazao je da je HEP išao prema Županiji i Gradu Kninu sa 

informacijom sa su voljni krenuti u projekt izgradnje hidroelektrane Krčić. Osobno je sa 

gradonačelnicom Grada Knina i jednom ekipom odgovornih ljudi iz HEP-a obišao navedeno 

područje. Prvo i osnovno, nastavio je nadalje, što će odlučiti o tome da li je u to moguće 

krenuti ili ne je ekološki dio priče. Jedan od prvih dokumenata je Studija utjecaja na okoliš 

koja bi trebala kazati što je u tom zaštićenom dijelu potrebno i da li je potrebno raditi, pa 

ovisno o tom poduzimati daljnje korake. Naglasio je da je navedeno područje u  okviru 

projekta NATURE 2000, najveće koordinirane mreže područja očuvanja prirode u svijetu, u 

koju je uključena i Hrvatska sa svojim biološkom i krajobraznom raznolikošću, te da će se u 

konačnici i Europska komisija morati o tome očitovati. Smatra da je ovaj projekt vrlo osjetljiv 

jer se radi o zahvatu vode sa samog izvorišta. Kako postoji bitan zahvat u prirodi, potrebno je 

čuti što će o tome kazati struka, kazao je, te dodao da je toga  svjestan i HEP, tako da tu nema 

apsolutno nikakvog „silovanja“  u smislu da to mora biti.     

Vijećnik Stipe Petrina iz klupe je kazao da to nije odluka župana, već je zakonski 

strogo određeno koliko se može biti vršitelj dužnosti. 

Župan Goran Pauk kazao je da nije mislio na svoju odluku o tome koliko traje funkcija 

vršitelja dužnosti, već o raspisivanju natječaja. Kad bude odlučio raspisati natječaj za ova 

radna mjesta raspisat će ga, a do tada će se obavljati funkcija vršitelja dužnosti.  

Predsjednik Skupštine kazao je da je župan bio vrlo transparentan i da će natječaj za 

navedena radna mjesta raspisati kad se na to odluči. Također je kazao da postoje i druge 



8 
 

 

radnje koje se mogu poduzeti „ s vaše strane“, a kako je navedena tvrdnja izrečena pred 

Skupštinom nema potrebe da „vi njega uvjeravate da je ograničen zakonski“. 

 

Aktualni sat vijećničkih pitanja je završen. 
 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA 

 
 Predsjednik Skupštine je na glasovanje stavio Zapisnik o radu 5. sjednice Županijske 

skupštine, od  24. veljače 2014. godine, te konstatirao da je isti jednoglasno usvojen. 

  

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

 

Predsjednik Skupštine kazao je, da je uz poziv za sjednicu predloženo 12 točaka 

dnevnog reda. 

Također je predložio dopunu dnevnog reda s još jednom točkom i to:  

  

   „13. Prijedlog odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Šibeniku za davanje koncesije na  

pomorskom dobru“ 

 Vijećnik Stipe Petrina, obzirom na izneseno na prošloj sjednici Županijske skupštine  

gdje je župan kazao, citira se: „ nemojte govoriti o greškama, ne griješimo ništa. Dostavili 

smo materijale za dopunu dnevnog reda i ako ih Skupština prihvati ići će, a ako ih ne prihvati, 

neće, kakva greška?“, kao i na odgovor župana da je njegova odluka jedina relevantna za 

proglašenje roka kad će neki službenik i koliko biti vršitelj dužnosti, predlaže dopunu 

Dnevnog reda, na način da Županijska skupština, citira se:“ izglasa da je naš župan bezgrješan  

i da se ubuduće županu obraćamo sa „bezgrješni“.“ 

 Župan Goran Pauk kazao je, citira se:“ molim vas nemojte me zvati bezgrješni, grješan 

sam kao i svi mi ovdje.“ 

 Predsjednik Županijske skupštine kazao je da navedeni prijedlog smatra šalom i da  

isti neće staviti na usvajanje za dopunu dnevnog reda 

Drugih prijedloga nije bilo, pa je predsjednik Skupštine na glasovanje stavio 

predloženi  dnevni red od 13 točaka, te konstatirao da je jednoglasno usvojen sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju   

                Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja  

                do 31. prosinca 2013. godine 

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu  

                Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije 
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3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju: 

               a) Izvješća o stanju zaštite od požara na  području Šibensko-kninske   

                   županije u 2013. godini i 

             b) Provedbenog plana  unaprjeđenja zaštite od požara za 2014. godinu 

 

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na potpisivanje Dodatka VI.  

                Ugovora o ulaganju u dopunski kapital Banke 

 

5. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji između  

                Šibensko-kninske županije (Republika Hrvatska) i Regione Marche    

                (Republika Italija) 

 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske  

               uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije 

 

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

        a) gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma 

                  -sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu i 

               b) korištenja luke posebne namjene-športske luke Kaprije, k.o. Žirje  

 

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

                pomorskom dobru: 

               a) u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na predjelu  

                   Hramina u mjestu Murter 

               b) za uzgajalište školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale),  

                  Općina Tisno, 

               c) za uzgajalište školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika k.o. 

                  Murter – Betina, Općina Tisno i 

              d) u svrhu uzgoja tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području  

                 Općine Murter-Kornati 

 

9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja      

               decentraliziranih funkcija:  

               a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini i 

               b )srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini 

 

 10. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg  

                  investicijskog održavanja: 

       a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu i 

                  b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu 

 

 11. Prijedlog plana za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna   

                 ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije 

                 za 2014. godinu 

 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine  

                 Primošten 

 

13. Prijedlog odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Šibeniku za davanje koncesije  

                 na pomorskom dobru 
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RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

 

Točka 1. 

 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje  

od 01. siječnja  do 31. prosinca 2013. godine 
 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja  do 31. prosinca 2013. godine, te 

konstatirao da je isti uz 25 glasova „ZA“ i 10 glasova „SUZDRŽAN“, većinom glasova 

usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske 

županije za razdoblje od 01. siječnja  do 31. prosinca 2013. godine prilaže se ovom zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu 

Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu Županijske uprave za ceste na 

području Šibensko-kninske županije stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 36 

glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu Županijske uprave za ceste na 

području Šibensko-kninske županije prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 3. 

 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju: 

a) Izvješća o stanju zaštite od požara na  području 

                           Šibensko-kninske županije u 2013. godini i  

b)Provedbenog plana  unaprjeđenja zaštite od požara za 2014. godinu 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju: a) Izvješća o stanju zaštite od požara na  području Šibensko-kninske 

županije u 2013. godini i b)Provedbenog plana  unaprjeđenja zaštite od požara za 2014. 

godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 37 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Zaključci o prihvaćanju: a) Izvješća o stanju zaštite od požara na  području Šibensko-

kninske županije u 2013. godini i b)Provedbenog plana  unaprjeđenja zaštite od požara za 

2014. godinu prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

 

 Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na potpisivanje Dodatka VI. 

Ugovora o ulaganju u dopunski kapital Banke 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti na potpisivanje Dodatka VI. Ugovora o ulaganju u dopunski 

kapital Banke stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 34 glasa „ZA“ i 1 glasom 

„SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na potpisivanje Dodatka VI. Ugovora o ulaganju u 

dopunski kapital Banke prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 5. 

 

 Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji između 

Šibensko-kninske županije (Republika Hrvatska) i Regione Marche 

(Republika Italija) 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji između Šibensko-kninske županije (Republika 

Hrvatska) i Regione Marche (Republika Italija) stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti 

 uz 33 glasa „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Šibensko-kninske županije 

(Republika Hrvatska) i Regione Marche (Republika Italija) prilaže se ovom zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

 

 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske 

uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području 

Šibensko-kninske županije, stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti  uz 35 glasa „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na 

području Šibensko-kninske županije prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 7. 

 

 Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu: 

a) gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma 

-sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu i 

b) korištenja luke posebne namjene-športske luke Kaprije, k.o. Žirje 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu: a) gospodarskog korištenja luke 

posebne namjene-luke nautičkog turizma-sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu i b) korištenja 

luke posebne namjene-športske luke Kaprije, k.o. Žirje, stavio na glasovanje, te konstatirao da 

je isti  uz 37 glasa „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu: a) gospodarskog korištenja 

luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu i b) 

korištenja luke posebne namjene-športske luke Kaprije, k.o. Žirje prilažu se ovom zapisniku i 

čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8. 

 

 Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na 

pomorskom dobru: 

a) u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na predjelu 

Hramina u mjestu Murter 

b) za uzgajalište školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale), 

Općina Tisno, 

c) za uzgajalište školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika k.o. 

Murter – Betina, Općina Tisno i 

d) u svrhu uzgoja tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području 

Općine Murter-Kornati 

 

 

Vijećnik Stipe Petrina upitao je da li se stavak d), ove točke Dnevnog reda, odnosi na 

„ono što smo zadnji put odlučivali“, jer ako je tako, to je suprotno odluci Općinskog vijeća 

Općine Murter.  

 

Vijećnica Jadranka Blaće predložila je, vezano za ovu točku, pojedinačno glasovanje.   

 

Vijećnik  Boris Magazin pojasnio je vijećniku Petrini, da se prošli put mijenjao 

Prostorni plan da bi se mogla realizirati tražena koncesija za koju se sada treba glasovati. 

Nadalje, zatražio je županovo jamstvo da će se prilikom vršenja radnje iz ove koncesije, vršiti 

analiza kvalitete mora u priobalju Sitskih otoka, periodično, kako se radi za javne plaže u 

cijeloj Županiji, te da će se provoditi aktivnosti sukladno nalazima Zavoda za javno 

zdravstvo.  

 

Župan Goran Pauk, kazao je da može dati sva jamstva sukladno zakonu pa tako i ovo,  

„Najprije smo imali točku o uvrštenju u Plan. Sada imamo  točku o donošenju odluke o 

raspisivanju javnog natječaja, pa ćemo nakon toga imati odluku o usvajanju onoga tko je 

najpovoljniji, sukladno povjerenstvu koje procjenjuje Komisija, tako da će ovo 2-3 puta doći 
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na Skupštinu i to da se postupa sukladno zakonu mogu garantirati svi kao i  kod stavljanja 

ovog u sam Plan. Sjećate se da je bilo polemike vezano za to, ali smo to pravdali upravo 

nekakvim zakonskim procedurama i osnovama a to je da smo od svih mogućih nadležnih 

tijela imali suglasnost za taj zahvat u prirodi. I na samoj javnoj raspravi na području Općine 

Murter-Kornati nije bilo nikakve primjedbe na to sve skupa.“ 

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je, citira se:“ ne bi se složio s vama gospodine bezgrješni, 

nisu sve službe dale zeleno svjetlo. Neopravdano ste me prozvali u emisiji Semafor, poslije 

Županijske skupštine da su moji vijećnici u Općinskom vijeću Općine Murter donijelo odluku 

o nestavljanju toga u Prostorni plan Općine Murter. Naime, svih jedanaest vijećnika je 

glasovalo protiv i kad vi ovdje ponavljate u eter, pošto svi slušaju kako su svi dali suglasnost 

za to, to je teška neistina gospodine bezgrješni. Naime, meni se čini da bi bilo logično, 

životno i zakonito da ova Skupština poštuje volju lokalne samouprave. I vama je poznato da 

se ja za to već 12-13 godina zalažem. Ovdje se radi da se ne poštuje, ako je Općinsko vijeće 

Općine Murter jednoglasno 11:0 donijelo odluku da se to ne može stavljati, ovo se usprkos 

toga nasilno, upravo radi prije spomenute neživotne, nelogične, nezakonite  koalicije koja 

vlada već dva mandata u ovoj Skupštini. Što je to nego politička korupcija ili izvrdavanje 

zakona na mala vrata?“ 

 

Župan Goran Pauk, ponovio je da nema nezakonitosti, da se u postupku donošenja 

izmjena i dopuna županijskog Prostornog plana na temu ribogojilišta, odnosno tunogojilišta  

na području otoka Balabre, dobila suglasnost svih nadležnih tijela, od Ministarstva 

poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva  građenja, te da nije bilo nikakvih 

primjedbi. Što se tiče javne rasprave koja se provodi  pri svakoj izmjeni Županijskog 

prostornog plana, i bilo kojih planova nižeg reda,  na području Općine Murter-Kornati nije 

bilo niti jedne primjedbe, jer u postupku donošenja Plana na sve primjedbe ili prijedloge koji 

dođu kroz javnu raspravu izrađivač Plana treba odgovoriti. Interesantno na području Općine 

Murter-Kornati nije bilo niti jedne primjedbe, u postupku javne rasprave. Na kraju je kazao, 

citira se:“ kasnije, upravo ovo što gospodin Petrina govori, politizacijom teme valjda nekome 

smeta što se tu spominje ime našeg generala Ante Gotovine, počela se razvijati priča upravo 

na način da je Općinsko vijeće donijelo drugačiju odluku, ali Općinsko vijeće nije 

naredbodavno Županijskoj skupštini. U postupku donošenja Županijskog prostornog plana mi 

smo obvezni prikupiti mišljenja nadležnih gradova i općina na izmjene Županijskog 

prostornog plana. Ta mišljenja nisu obvezujuća, i u ovom slučaju, obzirom na suglasnosti svih 

mogućih državnih tijela i tijela koja se bave zaštitom prirode i okoliša nismo prihvatili, u 

izradi konačnog koncepta Plana, takvo mišljenje.“   

 

Vijećnik Krešimir Šakić kazao je da ne sumnja da je procedura provedena sukladno 

Zakonu, ali da upravo župan koristi priliku da „politizira“ na nečem bespotrebnom. Smatra da 

župan čak i zloupotrebljava ime generala Ante Gotovine, jer nitko nema ništa protiv generala 

Gotovine, kao ni protiv bilo kojeg drugog koncesionara. Nadalje je nastavio, citira se:“ no naš 

je stav da iako nije  naredbodavno tijelo Općinsko vijeće, da je stvar dobre političke kulture, 

posebno kada je doneseno konsenzusom, kada su to donijeli vijećnici vaše stranke i vaše 

koalicije, jer je i HSS tu imao priličan broj vijećnika, da je u najmanju ruku pristojno to 

poštovati, jer ti ljudi su izabrani, praktički  predstavljaju 100% biračkog tijela Murtera i imaju 

određenu težinu u tome tako da mislim da bi taj stav trebalo uvažavati. Zbog toga ćemo mi 

biti suzdržani po pitanju glasanja ove koncesije. “ 
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Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine na 

glasovanje stavio Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na 

pomorskom dobru: 

 a) u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na predjelu Hramina u mjestu 

Murter, te konstatirao da je isti uz 37 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen, 

b) za uzgajalište školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno, te 

konstatirao da je isti uz 37 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen 

 c) za uzgajalište školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika k.o. Murter – 

Betina, Općina Tisno, te konstatirao da je isti uz 37 glasova „ZA“ jednoglasno usvoje   i 

 d) u svrhu uzgoja tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine 

Murter-Kornati, te konstatirao da je isti uz 29 glasova „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 5 gasova 

„SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen 

 

Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru: 

a) u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na predjelu Hramina u mjestu Murter 

b) za uzgajalište školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno, 

c) za uzgajalište školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika k.o.Murter – Betina, 

Općina Tisno i d) u svrhu uzgoja tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području 

Općine Murter-Kornati, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 9. 

 

 Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija: 

a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini i 

b )srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija: a) osnovnog 

školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini i b )srednjeg školstva Šibensko-kninske 

županije u 2014. godini stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti  uz 37 glasa „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 

 

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija: a) 

osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini i b )srednjeg školstva Šibensko-

kninske županije u 2014 prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

 

 Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 

investicijskog održavanja: 

a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu i 

b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja: a) osnovnih 

škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu i b) srednjih škola Šibensko-kninske 

županije za 2014. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti  uz 37 glasa „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 
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Planovi rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja: a) 

osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu i b) srednjih škola Šibensko-

kninske županije za 2014. godinu prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 
 

Točka 11. 

 

 Prijedlog plana za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  

i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu  

Šibensko-kninske županije za 2014. godinu 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

plana za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

u školstvu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu stavio na glasovanje, te konstatirao da 

je isti  uz 37 glasa „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Planovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu prilažu se ovom 

zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 12. 

 

 Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine 

Primošten 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Primošten stavio na glasovanje, te 

konstatirao da je isti  uz 37 glasa „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Primošten prilaže se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 13. 

 

 Prijedlog odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Šibeniku  

za davanje koncesije na pomorskom dobru 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Šibeniku za davanje koncesije na pomorskom dobru 

stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti  uz 37 glasa „ZA“, jednoglasno usvojen. 
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Odluka o povjeravanju ovlaštenja Gradu Šibeniku za davanje koncesije na pomorskom 

dobru prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Sjednica je zaključena  u 10, 35 sati. 

 

ZAPISNIK IZRADILA                 PREDSJEDNIK 

 

      Anita Škugor                                  Nediljko Dujić 

 

 


