
ZAPISNIK              
                                                                                              

o radu 7. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana  

9. i 12. svibnja 2014. godine 

 

 Sjednica je održana dana 9. i 12. svibnja 2014 godine, s početkom u 09,30 sati u 

prostorijama Gradske vijećnice u Šibeniku. 

  

 O radu 7. sjednice postoji tonski zapis. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije gosp. Nediljko Dujić, a zapisnik je vodila gđica Katarina Gatara, viša stručna 

suradnica za normativno-pravne poslove 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 35, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni slijedeći vijećnici: 

 

Mladen Abramac     Davor Aleksić 

Anita Aužina      Anita Bara 

Ivan Barišić      Ambroz Beneta 

Damjan Berić      Jadranka Blaće 

Zoran Blačić      Siniša Burić   

 Ante Cukrov      Zora Ćalić    

Ivan Dobra       Vlatka Duilo    

 Nediljko Dujić     Bruno Gulam    

Sanja Jakelić      Ante Kulušić   

 Zlatko Kulušić     Alan Lokas     

Ivan Malenica      Ana Marić   

 Alen Mikelin       Branimir Mikulandra  

 Hrvoje Miljak      Petar Mišura   

 Stipe Petrina      Dragutin Roca 

Krešimir Šakić     Željko Šimunac  

 Tomislav Travčić     Iris Ukić Kotarac  

 Dragan Vukmirović     Miroslav Zorić  

 Florijan Žižić 

 

Sjednici nisu bili nazočni slijedeći vijećnici: Rastivoj Bezbradica (opravdano), Dalibor 

Durdov (opravdano),  Tomislav Dželalija (opravdano), Mirko Radak, Boris Magazin, Paško 

Rakić i  Joso Slamić. 

 

Vijećnik Stipe Petrina pozdravio je sve nazočne i kazao, citira se: „ova sjednica  danas 

neće se održati! Neće se održati iz razloga, kao način prosvjeda protiv šikaniranja  vijećnika 

Nezavisne liste Stipe Petrina kako županijskih tako i općinskih! Neće se održati iz razloga što 

je ova Županija u „raljama organiziranog kriminala, institucionalno organiziranog kriminala“! 

Neće se održati  kao solidarnost s bezakonjem koje provode institucije ove države  od policije, 

državnog odvjetništva, USKOK-a i sustava! Neće se održati uz znak solidarnosti s Markom 
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Franciskovićem, prvim političkim zatvorenikom u Republici Hrvatskoj kada je 

zloupotrijebljena psihijatrija, sudstvo, odvjetništvo i policija da se zdrav čovjek zatvori osam 

mjeseci! S obzirom da sam u istoj prilici bio ja izložen maltretiranju sudbene i zakonodavne 

vlasti i ove ovdje, to je moj način prosvjeda. Svi vijećnici ove županijske liste stali su na to 

stajalište, da se današnja sjednica neće održati. Zašto to kažem, zato za što ova županija, 

ponavljam, je u „raljama organiziranog institucionalnog kriminala“. Predstavnici tog 

neefikasnog državnog aparata u prvom redu očituju se, kao što sam više puta govorio s ove 

županijske govornice u osobi načelnika Policijske uprave Šibensko-kninske županije Ivice 

Kostanića, kojeg ovom prilikom posebno prozivam radi toga što mi javno prijeti po svim 

tokovima, od kriminalnog miljea pa do institucionalnog miljea kako će me zatvoriti. Pitam 

javno Ivicu Kostanića, neka izađe za govornicu, temeljem čega? Prosvjedujem protiv 

Županijskog suda koji broji trinaest sudaca sa predsjednikom i o kojima imam pouzdane 

dokaze da je barem jedanaest „umočeno u dosta ozbiljne kriminalne radnje““!  

 

Predsjednik Skupštine zamolio je vijećnika Petrinu da mu kao predsjedniku dozvoli 

riječ, na što je vijećnik Petrina kazao, citira se: „neću Vam dozvoliti, jer niste ni Vi meni 

dozvoljavali gospodine Dujiću“. Predsjednik Skupštine zatim je upitao vijećnika Petrinu. 

citira se: „koju mjeru kanite danas napraviti“?, na što je vijećnik Petrina odgovorio, citira se: 

„ja kanim da se u znak prosvjeda ova sjednica odgodi za neki drugi dan i da se skrene pažnja 

javnosti, ponavljam, da je ova Županija doslovce „u raljama organiziranog kriminala“, kojeg 

podupiru spomenute skupine. Iz ove prostorije na zakonito  legalan način on je ukraden, Vi 

gospodine Kulušiću ste tome kumovali, i Vi gospodine župane i Vas prozivam. Kumovali ste 

krađi legalno dobivenog mandata. Vas su pokrili istražni suci, Vas su pokrili županijski suci i 

Državno odvjetništvo. Zašto ovo kažem, zato zašto su moji, u međuvremenu predsjednik 

Skupštine zamolio je vijećnika Petrinu da dozvoli da se započne s radom sjednice, na što je 

vijećnik Petrina nastavio, „zašto ovo kažem, za što su ove dane svi vijećnici županijske liste, 

općinske liste pozivani na obavijesne razgovore na USKOK, temeljem naloga zamjenice 

USKOK-a Martine Jaklin koju posebno prozivam kako to može pozivati na obavijesni 

razgovor maloljetnu osobu. Traže da se izjasne protiv mene. I još jednu stvar da Vam rečem,  

ove dane moji vijećnici općinske liste dobili su optužni prijedlog na kaznu od 90 tisuća kuna, 

navodno nisu poštovali neka pravila. Ja pozivam s ove govornice Irenu Senečić, općinsku 

državnu odvjetnicu, da prikaže javnosti je li i jedan drugi nezavisni vijećnik u ovoj Županiji  i 

Hrvatskoj dobio optužni prijedlog  za takvu vrstu prekršaja u visini, naglašavam, od 90 tisuća 

kuna?“ 

 

Predsjednik Skupštine kazao je, citira se: svi smo ovdje ravnopravni i ja se barem 

trudim tako voditi  Skupštinu, i ja bih Vas molio da date svoj prijedlog i ja ću ga staviti u 

proceduru, na što je vijećnik Petrina prekinuo predsjednika Skupštine i kazao citira se: 

„nećete Vi dati na glasovanje gospodine, nećete, jer ste Vi.., što sam ja, ja bih volio čuti što 

sam ja upitao je predsjednik Skupštine, a vijećnik Petrina nastavio: „Vi ste predsjednik 

Županijske skupštine i Vaše ovlasti se znaju po Poslovniku i izrecite mi opomenu prvu, drugu 

i poslije toga trebate prekinuti sjednicu.“ 

 

Predsjednik Skupštine kazao je da do sada nije izrekao nit jednu opomenu, na što je 

vijećnik Petrina kazao, citira se: „evo ja vas molim da izreknete“. Predsjednik Skupštine zatim 

je kazao da je u njegovoj  praksi rada tolerancija, te uvažava sve što je rečeno i  što je osim 

vijećnika  i svih  nazočnih čula i javnost  i s čim vijećnik Petrina može biti zadovoljan. 

Također je zamolio vijećnika Petrinju da proba završiti  s uvodim izlaganjem, kako bi se 

krenulo u daljnju proceduru, te dodao, citira se: „ja ne kanim ovdje provoditi praksu zaštitara i 
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sličnih stvari, jer to ne treba nama, mi smo, ja mislim dovoljno sazreli kao društvo da  

međusobno možemo različito misliti, ali da se uvažavamo.“ 

 

 Vijećnik Stipe Petrina kazao je, citira se: „ja Vas uvažavam i ostajem kod svog 

prijedloga, ova sjednica se danas neće održati!  Gospodine predsjedniče Vi trebate po 

Poslovniku prekinuti sjednicu na kraći rok.“  

 

Predsjednik Skupštine kazao je da će sjednicu prekinuti kada ocijeni da su se za to 

stekli uvjeti,. te je još jednom zamolio  vijećnika Petrinu da završi svoje izlaganje i vrati se u 

klupu, na što je vijećnik Petrina zahvalio predsjedniku na strpljenu i toleranciji, te dodao: 

„nemam namjeru vratiti se u svoju klupu.“ 

 

Predsjednik Skupštine je kazao, da u ovom trenutku nema tehničkih uvjeta za nastavak 

rada, te je predložio  pauzu od pet minuta. 

 

Nakon pauze vijećnik Stipe Petrina zamolio je vijećnike Nezavisne liste Stipe Petrina 

da dođu za govornicu i dadu  mu podršku, a samim tim će sjednica biti prekinuta.  

 

Nakon izlaska vijećnika Nezavisne liste Stipe Petrina za govornicu, predsjednik 

Skupštine sukladno Poslovniku prekinuo je rad 7. sjednice Županijske skupštine, te nastavak 

rada iste, bez dodatnog poziva, zakazao za dan 12. svibnja (ponedjeljak) s početkom u 9,30 

sati. 

 

 

 Nastavak rada 7. sjednice Županijske skupštine, od 12. svibnja 2014. godine 

  

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 29, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni slijedeći vijećnici: 

 

Davor Aleksić      Anita Aužina   

 Ambroz Beneta     Jadranka Blaće 

Zoran Blačić      Siniša Burić   

 Ante Cukrov      Ivan Dobra    

 Vlatka Duilo        Nediljko Dujić  

 Dalibor Durdov       Bruno Gulam    

Sanja Jakelić      Ante Kulušić   

 Zlatko Kulušić     Alan Lokas     

Ivan Malenica      Ana Marić   

 Hrvoje Miljak      Stipe Petrina   

 Mirko Radak      Paško Rakić  

Dragutin Roca      Krešimir Šakić  

 Željko Šimunac     Tomislav Travčić  

 Iris Ukić Kotarac     Miroslav Zorić  

 Florijan Žižić 
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Sjednici nisu bili nazočni slijedeći vijećnici: Mladen Abramac, Anita Bara, Ivan 

Barišić (opravdano),  Damjan Berić (opravdano), Rastivoj Bezbradica (opravdano), Zora 

Ćalić (opravdano),Tomislav Dželalija (opravdano), Alen Mikelin (opravdano), Branimir 

Mikulandra (opravdano), Boris Magazin, Petar Mišura (opravdano), Joso Slamić i .Dragan 

Vukmirović (opravdano). 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnik Stipe Petrina u vezi točke dnevnog reda koja je bola na 6. sjednici Županijske 

skupštine koja se odnosi na davanje koncesije i uvrštavanje u Prostorni plan prostora za 

tunogojilište u Općini Murter. U međuvremenu, kazao je nadalje, dobio je dopis  od bivšeg 

vijećnika Ivana Marušića koji u potpunosti osporava ono što je rečeno na Županijskoj 

skupštini, a u kojem je navedeno, citira se: Primjedbe na nacrt končanog prijedloga ciljanih 

izmjena  i dopuna Prostornog plana Županije, na temelju izjave od strane vlasnika svih, dakle 

100% građana Općine  Murter je protiv toga da se tunogojilište napravi.“ Nadalje je kazao  da 

je inicijativa potekla,  kada je, citira se:  „General nenadano posjetio Župana“, pa ga zanima 

da lim se tada „rodila“ inicijativa da se promijeni ciljano Prostorni plan Županije i kako to da 

je od inicijative  do konačne realizacije prošlo samo četiri do pet mjeseci? 

Također je upitao koje to izmjene i dopune Županijskog plana maju veću snagu od 

lokalnih prostornih planova i do kada se misli tako raditi? 

 

Župan Goran Pauk kazao je da ovo nisu jedine izmjene i dopune Prostornog plana koje 

su ovako brzo realizirane, a ciljane izmjene i dopune upravo se rade kako bi što prije bile 

završene. Nadalje je kazao da su teme ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana bile takve 

da nisu trebale izradu strateških procjena utjecaja na okoliš, što je bilo najbitnije u cijeloj 

proceduri njihova donošenja. Osim navedenog kazao je da se  koncesije rade na određenu 

inicijativu, odnosno, da uvijek postoji netko tko je zainteresiran za nešto, a zatim se 

procjenjuje dali je to tema koju je moguće uvrstiti u izmjene Županijskog prostornog plana. 

Nadalje  je kazao da nije samo tunogojilište predmet izmjena, već je predmet izmjena bilo 

četiri-pet tema, o čemu će više reći ravnatelj Damir Lučev.  Posebno je naglasio da je 

zadovoljan sa svim službama vezano za brzinu izrade Plana, jer ciljane izmjene, ako će se 

raditi par godina kao izmjene Županijskog plana, nemaju smisla, te dodao da je i Općina 

Primošten profitirala u ciljanim izmjenama koje se odnose na otok Smokvicu i sva traženja 

koje je imao vijećnik Petrina, a kojima je  cijelosti  udovoljeno, osim što nema tri nego dva 

priveza, odnosno mula.  Što se tiče pitanja koji je to Plan važniji od lokalnog, kazao je postoji 

hijerarhija planova i to:  državni, županijski, gradski, općinski,  DPU i UPU, i oni se trebaju 

poštivati. Upravo tako je bilo i s ovim Planom, odnosno temom tunogojilišta koja se nastoji 

ispolitizirati. Osim navedenog kazao je da na području Županije nije bilo tunogojilišta zbog 

čega se navedeni zahtjev smatra opravdanim, a sve potrebne papire, odnosno dokumentaciju 

od državnih tijela koji su trebali dati svoja mišljenja na navedu termu su i dali, među ostalim i 

Općinsko vijeće Općine  Murter-Kornati i ne baš onako kako je to naveo  vijećnik Petrina. 

 

Ravnatelj Damir Lučev kazao je Županijski plan može određivati određene sadržaje 

jer tako uređeno Zakonom i Pravilnikom o sadržaju planova. Ovdje se radi o jednoj 

specifičnoj situaciji gdje su i Županijskim planom dani uvjeti za izdavanje dozvola za moguće 

sadržaje, što znači da ovakvu situaciju nije bila samo kod tunogojilišta već i kod nekih drugih 

sadržaja vezanih za marikulturu, odnosno za sidrišta. Jedna od posebnih nadležnosti 

Županijskog plana je upravo prostor vezan uz more, obalu i zaštićeni obalno područje. 

Nadalje, u vezi novog Zakona kazao je, da je cilj istog po riječima ministrice Anke Mrak 

Taritaš, da one sadržaje koji su od značaja za Državu, Država želi riješiti Prostornim planom 
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Republike Hrvatske koji je u pripremi. Što se Županijskog plana tiče,  novim Pravilnicima bili 

bi propisani oni sadržaji o kojima odlučuje Županijska skupština, tako da je namjera da se do 

u detalji razgraniči što je posao državnog plana, što županijskog, a što lokalnog plana. 

 

Vijećnik Stipe Petrina zahvalio se na danim odgovorima koja po njegovu mišljenju 

nisu, citira se: „pogođena u bit,  iz razloga što je s ove govornice rečeno da je Općima Murter 

pristala pod nekim kondicijama na te izmjene plana, što je totalna neistina.“  

Nadalje je kazao da se 2001. godine pokušalo  napraviti tunogojilište na tom području 

i da je ono plebicitarno odbijeno, odnosno da je  98,5%  murterana to odbilo, a zatim  je  

pročitao pasus od nekoliko rečenica sa sjednice Općinskog vijeća Općine Murter koja je 

održana tim povodom, a koji glasi, citira se: „svjedoci smo velikog onečišćenja  tog djela 

Kornata što se i sada može vidjeti. Dakle mi mislimo, nemamo tu puno što reći, nas je ovo 

građanstvo i ovi ljudi Murtera izabrali i mi jednostavno moramo poštivati njihove zahtjeve 

koji su u ovom slučaju stvarno osnovani. Na kraju krajeva ono što nije u ovoj priči dobro, a to 

je da su ljudi dovedeni pred gotov čin i u zadnji čas je kontaktirano s njima iako se ovo 

planira već ima više od pola godine. U tom smislu smatramo zahtjev opravdanim. Od osam 

vijećnika sedam je bilo protiv, a jedan je bio suzdržan, dakle ne stoji da je itko u Općinskom 

vijeću Općine Murter glasovao za taj prijedlog.“ Na kraju je kazao da to nije ni bitno, već je 

bitna procedura i „prisiljavanje“ lokalne samouprave da se nešto donese mimo njihove volje. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da neće dalje „polemizirati“ i s vijećnikom Petrinom, a 

kako je ova tema jedna od točaka dnevnog reda da se o istoj može raspravljati kad dođe na red 

za raspravu. 

 

Vijećnik Florijan Žižić  kazao je da je prošli mjesec ministar prometa gosp. Hajdaš 

Dončić na jednoj od TV postaja govorio o ukidanju, odnosno redukciji željezničkih putničkih 

linija, a neke su već i  ukinute.  Zanima ga da li Župan ima saznanja o putničkoj liniji  

Šibenik-Perković, odnosno, dali će ista opstati ili će biti ukinuta? Također ga zanima  što je s 

teretnom trasom Luka-Šibenik-Perković, obzirom na najavu resornog ministra i izgradnju 

hotela na Kulinama u Mandalini i stavljanja u funkciju novog pristaništa na gatu Vrulje. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da kao i svi zna za najave ministra Hajdaša Dončića koje 

su u skladu s najavama svih ministara, a koje se odnose na ukidanje Carine, HZZO  i sl., te 

osnivanju raznih agencija, tako da ne sumnja da će se od Šibenika do Perkovića umjesto 

vlakom prometovati autobusom. Nadalje je kazao da ne zna kada će do toga doći, ali 

pretpostavlja već iduće godine, te dodao da su dana određena mišljena na predloženi red 

vožnje HŽ-a kojeg su HŽ dostavile lokalnim upravama i samoupravama s obrazloženjem da 

je teško i da su veliki troškovi zbog čega nije moguće održati nerentabilne linije. Tada, kazao 

je nadalje, s lokalne razine financijski se pomaže državu kako bi te linije prometovale što je 

neprihvatljivo, tim više što županije i gradovi „plaču“ za daljnjom decentralizacijom državne i 

spuštanjem financijskih sredstva s kojima se raspolaže s državne razine na lokalnu i da se ista 

prikupljaju i raspoređuju na način kako to popisuje „naša djelatnost i naše obveze“, a to sad 

nije tako. Na kraju je kazao da za sada navedena linija funkcionira, ali je najava takva da će 

doći do „drastičnih“ promjena, pa čak do toga da će se putnici prevoziti autobusom. 

 

 Pročelnica Jadranka Fržop iz klupe je kazala da je Dopisom podržan potpisani  

Sporazum s Ministarstvom  da se linije i dalje održavaju, međutim, postoje informacije da se 

vikendom ta linija ne održava i da preko Perkovića postoji samo jedna linija. Sve je, kazala je 

nadalje, svedeno na naše očitovanje, odnosno podršku Ministru da se drži onoga što je 

potpisao,   a to je da sve linije prometuju i da vikendom nema ukidanja linija. 
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Vijećnik Ivan Dobra kazao je da nadolazi turistička sezona, a da vodonosac prema 

nekim saznanjima ne dolazi s pitkom vodom na otok Žirje,te da su neki mještani već bili  

zakinuti za dovoz vode. Zanima ga da li će ovo ljeto vodonosac pristajati na otok Žirje i time 

popuni rezervu vode u žirjanskim  spremama. Također je kazao da su stariji mještani otoka 

Krapnja, Zlarina, Kaprija i Žirja zakinuti za pomoć, kao što je pranje robe i sl., pa ga zanima 

zbog čega, tim više što se primjerice Nogometnom klubu Šibenik svake godine doniraju 

velika financijska sredstva. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da pitanje koje  se odnosi na vodonosca treba uputiti 

Gradu Šibeniku i ministarstvu koje subvencionira jedan dio vode za stanovnike otoka. Što se  

tiče pružanja pomoći starijim ljudima, kazao je da je bivša vlast još u vrijeme  gđe Nediljke 

Klarić  u navedenu svrhu uvela jednu brodsku liniju i dnevni odmor u „Cvjetnom domu“, 

međutim, oni koji su kasnije došli  na vlast, to su ukinuli.  Što se tiče usporedbe pružanja 

pomoći s Nogometnim klubom kazao je, citira se: „mogli ste naći nešto drugo, jer nema baš 

velike pomoći Nogometnom klubu u ovo vrijeme od sponzora, a narod bi, kad tako pitate, 

stekao dojam da preusmjeravamo novce u Klub, obzirom da je Župan predsjednik Kluba, a ne 

za starije na otocima.“ 

 

Za riječ  se javio vijećnik Stipe Petrina, na što je predsjednik Skupštine kazao da je 

postavio dva vijećnička pitanja i da je na prvo pitanje odgovorio Župan, a na drugo ravnatelj 

Lučev.  

 

Vijećnik Bruno Gulam kazao je, da je na 5. sjednici Skupštine koja je održana 24. 

veljače 2014. godine, postavio pitanje, citra se „kada će Županijska skupština dobiti na uvid 

izvješće Povjerenstva za praćenje i izvršenje Odluka i Ugovora o koncesijama na pomorskom 

dobru?“, te dodao, da je pročelnica Fržop odgovorila da je izvješće od Povjerenstva 

zaprimljeno 21. veljače 2014. godine. Zanima ga iz kojih razloga Županijska skupština nije 

dobila izvješće u materijalima za 7. sjednicu Skupštine, 

Također je upitao v.d. tajnika iz kojih razloga mu se kao vijećniku za 2013. godinu 

nisu isplatile vijećničke naknade' 

 

Pročelnica Jadranka Fržop kazala je, da je Odluka o imenovanju Povjerenstvo za 

praćenje odluka na pomorskom dobru donesena u srpnju 2013. godine i da je u međuvremenu  

došlo do promjene jednog člana. Što se izlazaka na teren tiče, sukladno Zakonu Povjerenstvo 

je obvezno jednom godišnje izići na teren i dostaviti izvješće Skupštini, što će biti izvršeno. 

Do sada, kazala je nadalje, nije bilo mogućnosti izlaska na teren,  jer je od Kapetanije usmeno 

dobiven odgovor da, citira se: „nemamo brod“, te dodala, da resorno ministarstvo tek sada 

provodi postupke zapošljavanja ljudi. Također je kazala, da je svima poznato da u 

kapetanijama nema dovoljno ljudi i da je stanje jako loše. Naglasila je da će izvješće biti 

dostavljeno Skupštini, a citira se: „godina dana je formalno-pravno u sedmom mjesecu, znači 

u roku godine dana napravit ćemo cjelokupni nalaz.“ Osim navedenog kazala je da 

Povjerenstvo radi i da se za izlazak na teren neće oslanjati na brod Kapetanije, već će probati 

preko drugih službi  osigurati brod kako bi ono izišli na teren. Kada rad na terenu bude gotov i 

završen, odnosno kada to odredi predsjednica i njena dva člana, vijećnicima će biti upućeno 

kompletno izvješće o stanju koncesija na pomorskom dobru. 

 

V.d. tajnika Ante Alfirev kazao je da vijećnička naknada vijećniku Gulamu nije 

isplaćena iz istih razloga kao i bivšem zamjeniku župana Željku Šimuncu, odnosno iz razloga 

što je vijećnik Gulam 6 mjeseci poslije prestanka dužnosti primao naknadu kao zamjenik 

načelnika Općine Pirovac. 



 7 

 Vijećnik Stipe Petrina zahvalio se predsjedniku Skupštine na toleranciji, te dodao, 

citira se: „nitko neće više, zapamtite, nitko više neće uzimati moje pravo i to  je opomena 

svima. Svima, neće se više ponuditi „čupanje“ Županijske skupštine, ja Vam dajem riječ, na 

bilo koji način, vjerujte mi!“ 

 Nadalje je upito, zbog čega je Županija „dosta inertna“ u realizaciji Doma zdravlja u 

Primoštenu, kada se zna da bi Županija, ukoliko se s tim što prije završi, imala koristi u 

iznosu od 14.700,00 kuna. Također je kazao, da se bez obzira na sastanak koji je održan kod 

Župana s direktorom „Vodovoda“  po pitanju vode ništa nije učinilo, pa ga zanima zbog čega 

Županije to „ne pogura jer ima direktnu korist, mjesečno 14.700,00 kuna.“ 

 Nadalje je kazao, citira se: „što gospodin tajnik kaže to je totalna neistina i 

jednostavno je uzurpiranje zakonskih prava da nekoliko ovdje ljudi koji za to nisu 

kvalificirani tumače zakone. Tajnik zna da je to obrazloženje dostavljao ukidajući vijećničke 

nakade, međutim, to je palo. Tajnik se temeljio na mišljenju Povjerenstva za sukob interesa 

koje je oboreno. Ja sam osobno napisao dopis Povjerenstvu za sukob interesa koje je uručeno 

i tajniku i to je čista uzurpacija i samovolja županijskih službi koje tumače propise na način 

kako oni hoće. Gospodine tajniče ja Vas molim, ja sa bio dva puta kod Vas i kod pročelnice, 

da se držite slova zakona. Piše u zakonu briljantno i jasno „neće se isplaćivati naknada onima 

koji, osim, ako je zakonom drugačije određeno“. Člankom 31. Zakona o lokalnoj i regionalnoj  

samoupravi jasno stoji da svi vijećnici imaju pravo na naknadu bez obzira da li na nekoj 

drugoj političkoj razini primaju plaću. Ja Vas ovdje, baš vas prozivam, ali pošto znam da Vi 

niste toliko moćni da sami odlučujete o tome, prozivam i Župana i pročelnicu gđu Milicu da 

se držite Zakona i da isplaćujete te vijećničke naknade dok se ne ukinu, što je naša lista 

predlagala.“  

 

 Župan Goran Pauk u vezi naknada kazao je da je to čisto pravno pitanje i citira se: „ne 

želim uopće ulaziti u to, niti dajem ikakve informacije niti upute i prema tome, tu je Tajnik 

apsolutno samostalan u svim svojim informacijama koje prikuplja, dobiva, a ni u kom slučaju 

od Župana, to me ne interesira. Nisam član Skupštine, ja sam tu izvršno tijelo, Vi se 

naredbodavni i donosite odluke koje mi ili ja i moja ekipa predlažemo i ne želim se uopće 

„petljati“  u to dali će se nekome isplatiti naknada ili ne. Evo Vam pravnu službu, 

ministarstva, rješavajte to van župana.“ 

 Što se „Vodovoda“ tiče kazao je, citira se: „Stipe, ti si malo „zapeja“  u dogovoru s 

Vodovodom i sada to treba Županija platiti.“ Nadalje je u vezi Doma zdravlja je kazao, da je 

bio dogovor da Općina Primošten plati iskope, a da će „Vodovod“ postaviti cijevi i izvršiti 

radove, a kako je, u međuvremenu, došlo do razilaženja u mišljenjima, sada bi Županija 

trebala biti ta koja bi trebala „izbajpasirati“ taj dogovor i na sebe preuzeti određene  terete.  

Na kraju je kazao da će Županija, možda, „pokriti to“, ukoliko se Općina i Vodovod ne 

dogovore, ali sve ovisi o rebalansu  Proračuna i financijama. 

 

 Vijećnik Stipe Petrina zahvalio se Županu na pomoći koju je Županija pružila za 

projekt Dom zdravlja, te dodao da je „Vodovod“ po  raznim nespornim osnovama, Općini 

Primošten dužan 1.6 milijuna kuna, što je sasvim dovoljno sredstava da se realizira navedeni 

priključak. Još je jednom zahvalio na sastavku koji je održan, te je zamolio da se obrati pažnja 

na „ovaj novi  moment“, a radovi su, na žalost, za ovu sezonu gotovi. 

 

 Vijećnika Vlatka Duilo upitala je kada će se vijećnici u Skupštini početi držati 

Poslovnika o radu Županijske skupštine jer o vijećničkim pitanjima nema rasprave i nema 

replika. Smatra da bi bilo poželjno da se u Skupštini uvede reda i da pravila,  mimo 

Poslovnika, nitko ne može određivati kako mu padne na pamet. 
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 Predsjednik Skupštine kazao je  da je primjedba vijećnice Duilo opravdana, ali  s 

ciljem da se  građani Županije što bolje upoznaju s problemima koji su aktualni. Smatra da se 

time ne krši ni Statut ni Poslovnik, a ukoliko od vijećnika zlorabi svoju poziciju te ide „na 

njegovu dušu“. Također je kazao, da će se kao predsjednik potruditi da se rad Županijske 

skupštine održava sukladno Zakonu, Statut i Poslovniku. 

 

Aktualni sat vijećničkih pitanja je zaključen.  

 

 

 USVAJANJE ZAPISNIKA 
 

Primjedbi na zapisnik nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Zapisnik o radu 6. 

sjednice Županijske skupštine, od  31. ožujka 2014. godine stavio na glasovanje, te 

konstatirao da je isti uz 27 glasova „ZA“  većinom glasova usvojen. 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednik Skupštine kazao je, da su uz poziv za sjednicu predloženo 9 točaka  

dnevnog reda, te predlaže da se dnevni red dopuni s još  jednom točkom  i to: 

„10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu  

               gospodarskog korištenja i postavljana naprava: 

            a) za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika 

                k.o. Murter-Betina, Općina Tisno 

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

                 Općina Tisno i 

            c) za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine 

                 Murter Kornati“ 

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

prijedlog, te konstatirao da je uz 27  glasova „ZA“ većinom glasova usvojen.  

Zatim je na glasovanje stavio predloženi  dnevni red zajedno s prihvaćenom dopunom, 

te konstatirao da je uz 27 glasova „ZA“ većinom glasova usvojen slijedeći  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

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

                2014. godinu (I.) 

 

2. Prijedlog odluke o  izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za  

    decentralizirane  funkcije u   zdravstvenim  ustanovama na području  

    Šibensko-kninske županije za 2014. godinu  

 

 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 
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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.  

 

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

     u 2014. godini 

 

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 

 

 7. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za praćenje izvršavanja  

                odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru  

 

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

 

 9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena  

               i dopuna Statuta Medicinske i kemijske škole, Šibenik 

 

 10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu  

                  gospodarskog korištenja i postavljana naprava: 

                  a) za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika 

                       k.o. Murter-Betina, Općina Tisno 

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

                       Općina Tisno i 

                   c) za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine 

                       Murter Kornati 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM  DNEVNOM REDU 

 

 

Točka 1. 

 

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (I.) 

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je da je neobično da predlagatelj ne  obrazloži predložene 

Izmjene i dopune Proračuna Županije za 2014. godinu, a posebice kada se zna da je na 

Proračun za 2014. godinu bilo dosta primjedbi i nejasnoća, zbog čega je rečeno da će u prvim 

izmjenama to ispraviti. U navedenom prijedlogu nigdje se ne vide bitni  podaci koji oslikavaju 
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stvarno stanje u Županiji, odnosno korištenje Županijskog proračuna, te dodaje, da se  

konkretno nigdje ne vidi koliko se troši za plaće, koliko za ostale potrebe Županije i koliko 

Županija investira u kapitalna ulaganja. Također ga zanima koliko se sredstava izdvaja za 

Ured Župana i , citira se: „koliko je zaposlenih, taksativno molim da mi se navede imenom i 

prezimenom koje su to osobe i koliko županijski proračun košta te usluge župana'.“  Nadalje 

je kazao da je u Prijedlogu Proračuna za 2014. godinu bilo navedeno cca 800.000,00 kuna, 

međutim, navedena stavka nije obrazložena koliko se primjerice troši na putovanja,  koliko  

na intelektualne usluge i sl.  Posebno je zamolio pročelnicu Bilušić da obratio pažnju koliko 

Županija od prikupljenog i ostvarenog Proračuna troši na plaće.  

 

Župan Goran Pauk kazao je da su se sva pitanja već čula i da svaki političar ima pravo, 

citira se „bosti tamo gdje misli da može, međutim, ovdje na žalost ne može.“ Ovdje je, kazao  

je nadalje, sve jasno i transparentno, imamo  Godišnja izvješća o izvršenju Proračuna, 

Revizijske nalaze, informaciju o svakoj kuni koji se potroši iz Ureda župana, što nije sadržano 

u predloženom rebalansu Proračuna, ali je sadržano, citira se: „u smislu da se to taksativno 

vidi, ali je sadržano u svim ovim dokumentima koje Vi usvajate na Skupštini. Prema tome, 

sve što je Stipe pitao jest tu i koliko je za plaće i koliko se troši i kome se daje.“ 

 

Vijećnik Stipe Petrina iz klupe je zamolio župana da mu pokaže gdje je to što je on 

pitao? 

 

Predsjednik Skupštine kazao je da prihvaća činjenicu da se svi ne mogu snalaziti, jer 

na svim područjima nismo stručnjaci, te da Župan smatra da su predložene Izmjene i dopune 

Proračuna sukladno zakonu transparentno iskazane.  Također je kazao citira se: „ni ja ne znam 

mnoge stvari, ali zato postoje stručnjaci na svim područjima. Vi ste ukazali na neke stvari za 

koje smatrate  da ste trebali, a predlagatelj Proračuna smatra da je dovoljno jasno iskazan ovaj 

rebalans.“ 

 

Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine  

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna  Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (I.) stavio 

na glasovanje, te konstatirao da isti uz 21 glas „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 5 glasova 

„SUZDRŽANIH“ nije usvojen. 

 

 

Točka 2. 
 

Prijedlog odluke o  izmjeni Odluke o rasporedu sredstava 

za decentralizirane  funkcije u   zdravstvenim  ustanovama 

na području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu 

 

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

odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u   zdravstvenim  

ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu stavio na glasovanje, te 

konstatirao da je isti uz 26 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

 

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u   

zdravstvenim  ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu, prilaže se 

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 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 

  

 Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine 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 stavio na glasovanje, te konstatirao da je istu uz 26 glasova „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

 

 Zaključak 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, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 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 

 

 Župan Goran Pauk kazao je da su u ovom prijedlogu izvješća svih zdravstvenih 

ustanova,  osim Bolnica,  čija su izvješća u materijalima dostavljena  samo kao informacija, 

jer je Država preuzela Bolnice i provodi sanaciju, tako da Skupština nije u situaciju da usvaja 

ili ne usvajan njihova izvješća. Nadalje je kazao da je evidentno da od sanacije još uvijek 

nema ništa, i da su Bolnice u mnogo većem problemu nego su to bile prije.  Šibenska bolnica 

u 2013. godine posluje negativno s cca 7,2 milijuna kuna, dok je rezultat u 2012. bio pozitivan 

i iznosio je 7.3 milijuna kuna. Bolnica u Kninu također ima negativan financijski rezultat od 

5.3 milijuna kuna, dok je z 2012. bio negativan u iznosu od 2,6 milijuna kuna. Na kraju je 

kazao da se rezultati sanacije ne vide,  niti  se vidi bilo što od informacija da je 1,3 milijardi 

kuna plaćeno za sanaciju bolnica. 

 Sve ostale zdravstvene ustanove imaju pozitivan financijski rezultat, osim minusa s 

kojim posluje Dom zdravlja Drniš. 

 

 Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine 

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 stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti 

uz 25 glasova „ZA“ i  glas „SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 
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 Zaključak 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, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

 

 

Točka 5. 

 

Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja 

Šibensko-kninske županije u 2014. godini 

 

Predsjednik Odbora za nagrade i priznanja kazao je da je na Javni poziv objavljen od 

strane Županije pristiglo osam prijedloga i da je Odbor prihvatio sve prijedloge na način da se 

dodjeljuju dvije Nagrade, tri Grba i tri Plakete. 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nema,  pa je predsjednik Skupštine  Prijedlog 

odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2014. godini kojeg je 

utvrdio Odbor za nagrade i priznanja stavio na glasovanje, te konstatirao da je uz 27 glasova 

„ZA“ većinom glasova usvojeno slijedeće: 

 

Nagrada Šibensko-kninske županije dodjeljuje se: 

1. mr.sci. Milivoju Blaževiću, prof. povijesti, arhivist 

(zbog razvoja i unapređenja arhivske djelatnosti na području Šibensko-kninske 

županije i stručno-znanstvenog rada iz gospodarsko-socijalne, političke i kulturne povijesti) 

 

2. KUU „Miljevci“ 

(zbog desetogodišnjeg očuvanja i promicanja tradicijske kulture sedam miljevačkih 

sela, sudjelovanja na više od dvjesto javnih nastupa diljem Lijepe naše, posebice sudjelovanja 

na najprestižnijim državnim smotrama, smotri folklora Dalmacije, nastupima u svim 

dalmatinskim  županijama, organizaciji „Miljevačkih užanci“ i festivala „ojkavice“) 

 

Grb Šibensko-kninske županije dodjeljuje se: 

1.  Muškom pjevačkom zboru „Sveti Mihovil“ 

(zbog četrdesetjednogodišnjeg predanog rada na očuvanju i njegovanju glazbenih i 

kulturnih tekovina ovog kraja, sudjelovanju na više od petsto nastupa diljem Lijepe naše, 

posebice na dječjem festivalu, gradskim i županijskim svečanostima, crkvenim blagdanima i 

vojnim smotrama) 

 

2. gosp. Dušku Vuletiću 

(zbog iznimnih zasluga u kulturi, sportu, kao i ostalim zbivanjima u Gradu Šibeniku i 

šire, koje traju preko šezdeset godina) 

 

3. Humanitarnoj udruzi „Daj 5 od srca“ 

(zbog humanitarnog djelovanja na području Grada Vodica kroz pružanje raznih 

oblika pomoći bolesnim i nemoćnim osobama, posebice  organiziranje humanitarnih akcija, 

prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći starim i nemoćnim osobama) 
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Plaketa Šibensko-kninske županije dodjeljuje se: 

1. Društvu Multiple skleroze Šibensko-kninske županije 

(zbog humanitarne organizacije prikupljanja sredstava  za kupnju aparata za terapije, 

te raznih rekvizita za vježbanje, pružanje stručne  psihološke pomoći, podrške oboljelima 

kako bi se lakše nosili sa stresom i kako ne bi došlo do trajnog invaliditeta) 

 

2. Foto klubu Šibenik 

(zbog uspješnog pedesetogodišnjeg djelovanja i njegovanja amaterske umjetničke 

fotografije, fotografijom bilježenih važnih društvenih, političkih, javnih i kulturnih događaja, 

organiziranja izložbi  fotografija,  te snimljena dva kratkometražna filma) 

 

3. gosp. Milanu Jadrešiću, brodograditelju iz Betine 

(zbog  aktivnog sudjelovanja pri osmišljavanju regate tradicionalnih drvenih brodova 

„Betinska regata-regata za dušu i tilo“, vrsnom brodograditelju desetaka originalnih drvenih 

brodova, replika ofalkane gajete, replika bracere, te vrsnom sportašu, neprijekornom 

društvenom djelatniku, volonteru, vizionaru, poslodavcu i mentoru) 

 

 Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2014. godini, 

prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 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 

 

 Vijećnik Florijan Žižić predložio je da se o svakom prijedlogu glasuje pojedinačno, na 

što je predsjednik Skupštine kazao da se o svim točkama koje sadrže imovinsku korist koja 

proizlazi iz pojedinačnih Ugovora, glasuje pojedinačno. 

 

 Vijećnik Žižić zatim je u vezi podtočke b) kazao, kako je očito da je  nesrazmjer 

ponude viši nego kod ostalih, te ga zanima gdje je tu studijska opravdanost ulaganja, odnosno, 

kako netko u današnje vrijeme može ulagati novac, kada je više nego očito da uložena 

sredstva, ni približno, neće moći povratiti. 

 

 Vijećnik Stipe Petrina kazao je da dobio dopis  u vezi sidrišta u Skradinu za koji se 

javilo nekoliko koncesionara, te je isti dopis uputio predsjedniku Skupštine i pročelnici Fržop 

kako bi dali odgovor. Nadalje je upitao zbog čega se čekalo osamdesetpet dana od otvaranja 

ponude, te još deset dana dok se nisu obavijestili svi sudionici natječaja? Zatim slijedi, kazao 

je nadalje, rok za žalbu, a  turistička sezona počinje. Također je kazao da je prošlo pet godina 

od kada je sidrište uvršteno u Prostorni plan od srame firme „Mateo“ Skradin,  pa do 

realizacije čiji je početak neizvjestan. Osim navedenog kazao je da koncesionar ACY Marina 

ulaže 18 milijuna kuna, a da se za vrijeme trajanja koncesije, može, po najboljim uvjetima 

ostvariti  6,5 milijuna kuna, o čemu želi službeno očitovanje, odnosno pisani odgovor, jer je 

nelogično, kao što je kazao vijećnik Žižić, da netko ulaže više nego kroz koncesiju može 

ostvariti.  
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 Vijećnik Mirko Radak iz klupe je zamolio predsjednika Skupštine da se izjasni o ovoj 

podtočki, na što je predsjednik Skupštine upitao, citira se: „zašto ja“, a vijećnik Radak 

odgovorio, citira se: „zato što se radi o Vašem području.“ 

 

 Predsjednik Skupštine odgovorio je vijećniku  Radaku da nije u pravu, jer se radi o 

području Grada Šibenika i citira se: „ja se neću miješati u područje kolege Burića, a 

nadležnost nad pomorskim dobrom je županijska. Danas ja mogu ovdje govoriti samo kao 

predsjednik Skupštine i ne pada mi napamet da se izjašnjavam ovdje kao gradonačelnik.“ 

 

 Vijećnik Stipe Petrina iz klupe je kazao da daje podršku gosp. Dujiću kao 

gradonačelniku Skradina, a vijećniku Radaku  da je ova tema izvan ovlasti izvršne vlasti. 

 

 Predsjednik Skupštine zavalio se vijećniku Petrini na danoj podrški. 

 

 Župan Goran Pauk, u vezi koncesija, kazao je da odluku o raspisivanju, prikupljanju i 

o odabiru najboljeg ponuditelja, sukladno Zakonu, donosi Povjerenstvo na čiji rad, kao župan, 

nikada nije utjecao niti jednom uputom. Povjerenstvo prikuplja sve neophodne podatke kako 

bi došlo do informacije tko je najbolji ponuditelj, tako da decidiran odgovor  na sva pitanja 

koja se tiču koncesija ne može dati, te smatra da Povjerenstvo to radi stručno, kvalitetno i 

nadasve pošteno. Kako netko može investirati milijune kune, a da se na drugi način uloženo 

na vrati stvar je poduzetnika, a na nama je da se utvrdi da li je takva ponuda opravdana i 

adekvatna, da je poduzetnik dokumentira i ukoliko je potrebno da je obrazloži, te se u 

konačnici prati tijek provođenja  koncesije, kako bi se vidjelo da li sve ono što je u 

dokumentima navedeno odgovara istini. 

 

 Vijećnik Petar Durdov kazao je da ne želi preispitivati rad Povjerenstva niti vrednovati 

opravdanost ulaganja ACY Marine. te očekivanu dobit, te dodaje da ovo nije u nadležnosti 

Županijske skupštine niti Povjerenstva, jer se sve radi temeljem Uredbe o postupku davanja 

koncesija u kojoj su navedeni koeficijenti koji su citira se: „meni osobno problematični.“  

Naime, kazao je da se s 5 bodova vrednuje zapošljavanje na radim mjestima, a primjerice  

ukupna dobit za prošlu godinu vrednuje  se s 30 bodova plus dugovječnost kompanije, što 

znači da ACY Marina u startu ima 40 bodova koje joj nitko ne može oduzeti. To je, kazao je 

na kraju, problem Države, odnosno Sabora RH i Vlade RH. 

 

 Župan Goran Pauk  kazao je da je Zakon takav kakav jest i da s njim oni koji po njemu 

rade nisu zadovoljni, jer je teško nešto staviti „u formulu i preračunati“, jer s time nekoga 

stavlja u prednost. Također je kazao da postoje najave da će novi Zakon o koncesijama imati 

samo fiksni dio bez varijabilnog dijela, ali Zakon koji je snazi se poštuje i drugih rješenja za 

sada nema. 

 

 Daljnje 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 plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o.                

Zaton-Srima, stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 26 glasova „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen, 

b) gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma -sidrište u 

uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina , stavio na glasovanje, te konstatirao da je 

isti uz 17 glasova „ZA“ , 4 glasa“PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽANIH“ , većinom glasova 

usvojen i  
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c) korištenja luke posebne namjene-športske luke u Prvić Luci, stavio na glasovanje, te 

konstatirao da je isti uz 28 glasova „ZA“  većinom glasova usvojen. 

 

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, prilažu se ovom 

zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

U međuvremenu, jedan je vijećnik opravdano napustio sjednicu, pa je predsjednik 

Skupštine konstatirao da je  sjednici nazočno 28  vijećnika i da postoji kvorum za 

pravovaljano odlučivanje. 

 

 

Točka 7. 

 

Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za praćenje 

izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru 

 

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

rješenja o imenovanju povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama 

na pomorskom dobru stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 28 glasova „ZA“  

jednoglasno usvojen. 

 

Rješenje o imenovanju povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o 

koncesijama na pomorskom dobru, prilaže se ovom zapisniku  čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 8. 

 

Prijedlog odluke o promjeni naziva Medicinske i kemijske škole, Šibenik 

 

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

odluke o promjeni naziva Medicinske i kemijske škole, Šibenik stavio na glasovanje, te 

konstatirao da je isti uz  28 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o promjeni naziva Medicinske i kemijske škole, Šibenik, prilaže se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 9. 

 

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

izmjena i dopuna Statuta Medicinske i kemijske škole, Šibenik 

 

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

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Medicinske i 

kemijske škole, Šibenik stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 28 glasova „ZA“ 

jednoglasno usvojen.  
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 

Medicinske i kemijske škole, Šibenik, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 10. 

 

Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljana naprava: 

a) za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika 

     k.o. Murter-Betina, Općina Tisno 

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

    Općina Tisno i 

c) za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine 

    Murter Kornati 

 

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

o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja 

naprava: 

a) za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika k.o. 

Murter-Betina, Općina Tisno  stavio  na glasovanje, te  konstatirao da je uz  25  glasova „ZA“ 

i 2 glasa „SUZDRŽANA“ većinom glasova usvojen, 

b) za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale), Općina 

Tisno, stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 28 glasova „ZA“ jednoglasno  usvojen  

i  

c) za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine Murter 

Kornati stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 22 glasa „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 2 

glasa „SUZDRŽANA“ većinom glasova usvojen. 

 

Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i 

postavljana naprava: a) za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale 

Prosika k.o. Murter-Betina, Općina Tisno, b) za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu pod 

Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno i c) za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre 

na području Općine Murter Kornati, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastav i dio. 

 

 Sjednica je zaključena u 10,35 sati. 

 

 

 

       ZAPISNIK IZRADILA                                                                      PREDSJEDNIK 

 

Katarina Gatara, struč.spec.admin.publ.                                                  Nediljko Dujić 

 

 

     

 

 


