
                                         
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/14-01/5 

URBROJ: 2182/1-01-14-1 

Šibenik, 21. srpnja 2014. 

 

 

                                                                                        VIJEĆNICIMA  

                                                                               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                        ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

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

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

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

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

broj 8/09 i 4/13), sazivam 9. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije, za dan  

 

 

29. srpnja 2014. godine (utorak) 

s početkom u 09,30 sati u Gradskoj vijećnici, 

 Trg Republike Hrvatske 3., Šibenik  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED 

 
1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj  

     reviziji Šibensko-kninske županije za 2013. godinu 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

        financije 

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna  

    Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

    2014. godine 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i     

                                         financije 
 

3. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju izvješća o radu župana šibensko- 

               kninske županije za razdoblje od 1.siječnja a do 30. lipnja 2014. godine 

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan   

NAPOMENA: Materijal za ovu točku bit će dostavljen na klupe 
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4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja  

    otpadom Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2007.-2015. godine 

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                         okoliša i komunalne poslove  

 

5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana  

    Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                          okoliša i komunalne poslove i 

          Damir Lučev, ravnatelj Zavoda  

 

6  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  

    koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarsko korištenje plaže  

    ispred hotela Olympia u Vodicama 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na  

                pomorskom dobru u potkoncesiju 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na  

               pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za  

               polje Š26 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

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

               pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-športske luke 

               Zablaće, k.o. Donje Polje Zablaće 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

 10. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije u svrhu uzgoja školjkaša u zoni  

                 ušća rijeke Krke (za polje Š1 i Š2)   

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

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

       gospodarskog korištenja benzinske postaje na predjelu Hramina 

                u mjestu Murter 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 
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 12. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na  

                  pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja: 

       a) plaže na predjelu Podglavica k.o. Rogoznica i 

                  b) priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica  

                      zapadno od „Vojnog nula“ na području k,.o. Rogoznica  

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

promet i otočni razvoj 

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju Šibensko-kninske  

       županije udruzi Hrvatske zajednice županija 

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan   

 

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda  

      za  prostorno uređenje Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelj: Damir Lučev, ravnatelj Zavoda 

 

 15. Prijedlog odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne  

                 ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim  

                 prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije 

 Izvjestitelj: Anita Babačić Ajduk, ravnateljica JU 

 

 16. Prijedlog rješenja o razrješenju i  imenovanju mrtvozornika za područje  

                 Grada Vodica 

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i 

                                                          socijalnu skrb 

 

 17. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika:  

       a) za područje Grada Drniša 

                 b) za područje Grada Knina 

       c) za područje Općine Promina i  

       d) za područje Općine Rogoznica 

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i 

                                                          socijalnu skrb 

 

 

 

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

broj 460-720 ili 460-721. 

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK  

     

                                                                                                Nediljko Dujić, v.r. 

 

 


