
ZAPISNIK              
 

o radu 8. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana  

16. svibnja 2014. godine 

 

 Sjednica je održana dana 16. svibnja 2014 godine, s početkom u 09,30 sati u 

prostorijama Gradske vijećnice u Šibeniku. 

  

 O radu 8. 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 33, 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       Nediljko Dujić  

 Dalibor Durdov     Tomislav Dželalija  

Bruno Gulam      Sanja Jakelić   

 Ante Kulušić      Zlatko Kulušić  

 Alan Lokas       Ivan Malenica   

 Ana Marić      Alen Mikelin    

 Branimir Mikulandra     Hrvoje Miljak   

 Paško Rakić       Dragutin Roca 

Joso Slamić       Željko Šimunac  

 Iris Ukić Kotarac     Dragan Vukmirović  

 Miroslav Zorić    

 

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

Duilo  (opravdano), Boris Magazin,. Petar Mišura (opravdano),  Stipe Petrina (opravdano), 

Mirko Radak (opravdano),  Krešimir Šakić (opravdano), Tomislav Travčić (opravdano) i 

Florijan Žižić (opravdano). 

 

Predsjednik Skupštine kazao je da sukladno Poslovniku slijedi aktualni sat vijećničkih 

pitanja. Obzirom da je 8 sjednica hitno sazvana, predlaže da se aktualni sat ne održi, a 

vijećnici ukoliko imaju pitanja ista mogu dostaviti u pisanom obliku, na koja  će odgovor biti  

dostavljen na idućoj sjednici. Osim navedenog kazao je da za petnaestak minuta počinje 

svečana sjednica Županijske skupštine u povodu dana Županije, te se nada da će se vijećnici 

držati dogovora oko pripreme ove sjednice. 
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Navedeni prijedlog  jednoglasno je usvojen. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednik Skupštine kazao je, da su uz poziv za sjednicu predložene 2 točke  

dnevnog reda, i to: 

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

                2014. godinu (I.) 

 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljavanju  

                 zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji 

 
 Prijedloga za dopunom i izmjenom predloženog dnevnog reda nije bilo, pa je 

predsjednik Skupštine na glasovanje stavio predloženi dnevni red, te konstatira da je uz 33 

glasa „ZA“ jednoglasno usvojen slijedeći 

 

DNEVNI RED 
 

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

                2014. godinu (I.) 

 

 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljavanju  

                 zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

 

Točka 1. 

 

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

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

 

Pročelnica Milica Bilušić kazala je da je vijećnicima na klupe dostavljen prijedlog 

dopuna koji je vezan za izmjene i dopune Proračuna za 2014. godine, a koji  je ranije 

dostavljen. Naime, ove dopune odnose se na tri stavke, odnosno pozicije u Proračunu s kojima 

s mijenja ukupna visina Proračuna. Kada su izmjene i dopune Proračuna upućene Skupštini, 

od Ministarstva poljoprivrede stigao je Dopis na kojeg se čekalo par godina, u  kojim je uputa, 

na koji će se način izvršiti povrat oslobođenih kreditnih sredstava za projekte poljoprivrede 

koji su u glavnoj knjizi bili na obvezama. To je, kazala je nadalje, sukladno navedenom 

dopisu i učinjeno, te predlaže da se ova dopuna prihvati kako ne bi trebalo čekati idući 

rebalans, da se navedena sredstva uvrste u Proračun. Sredstva u iznosu od 3.010.000,00 kuna, 

kazala je nadalje,  bila su deponirana u Poslovnoj banci, a s Banke su povučena  na  žiro-

račun Županije što uvećava primitke Proračuna. Slijedom navedenog, u Upravnom, odjelu za 

gospodarstvo dodana je nova pozicija u sklopu projekta poljoprivrede u iznosu od 

3.010.000,00 kuna. Također je u istom Upravnom odjelu  izvršena preraspodjela sredstava 

kod projekta Europske unije – Modalne šume i za Energetsku učinkovitost, jer se iskazala  

potrebu za novim kontima, a to  ne dovodi do povećanja sredstava u prihodima i izdacima. 
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Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine  Prijedlog 

izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (I.) s predloženom 

dopunom stavio na glasovanje te konstatirao da je isti uz 32 glasa „ZA“ većinom glasova 

usvojen. 

 

Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (I.), prilažu se 

ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

ustanovljavanju zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji 

 

 Predsjednik Skupštine kazao je,  u ime Povjerenstva za granice lovišta kojeg je 

predsjednik, da je prije nekoliko mjeseci pokrenuta procedura da se dio tzv. Pirovačkog polja 

koje je do sada bio u sastavu državnog lovišta „Vrana“, vrati, odnosno pripoji zajedničkom 

lovištu Pirovac s kojim gospodari „Kamenjarka“ iz Tisnog. Država je, odnosno resorno 

ministarstvo na navedeni prijedlog dalo suglasnost i na taj način je ispravljena nepravda koja 

je trajala više od dva desetljeća. Posebno je naglasio da je zbog dosadašnjeg načina 

gospodarenja državnim lovištem „Vrana“ u par godina, 3-4 puta došlo do  raskidanja  

Ugovora zbog krivolova i neadekvatnog gospodarenja. Pripajanjem tzv. Pirovačkog polja 

Županija će ostvarivati manji prihod, a najveću dobit  i zadovoljstvo imat će lokalno 

stanovništvo. Na kraju je zamolio da se navedeni prijedlog prihvati. 

 

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

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljavanju zajedničkih lovišta u Šibensko-

kninskoj županiji stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 33 glasa „ZA“ jednoglasno 

usvojen. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljavanju zajedničkih lovišta u 

Šibensko-kninskoj županiji, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 Sjednica je zaključena u 09,55 sati. 

 

 

 

       ZAPISNIK IZRADILA                                                                      PREDSJEDNIK 

 

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

 

 

     

 

 


