
 

                                         
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/15-01/2 

URBROJ: 2182/1-01-15-1 

Šibenik, 24. travnja 2015. 

  

                                                                                        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 13. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, za dan  

 

4. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) 

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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju   

                Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja  

                do 31. prosinca 2014. godine   

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i                         

        financije 

 
 2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova  

               za 2014. godinu: 

    a) Doma zdravlja Šibenik, 

    b) Doma zdravlja Knin, 

    c) Doma zdravlja Drniš, 

    d) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, 

    e) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, 

     f) Ljekarne Šibenik i 

    g) Ljekarne Drniš.  

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i  

                                                              socijalnu skrb i 

                                Ravnatelji ustanova  
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3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na  području  

    Šibensko-kninske županije u 2014. godini  

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                          okoliša i komunalne poslove i 

                                Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik 

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Provedbenog plana  unaprjeđenja zaštite od  

    požara za 2015. godinu 

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                          okoliša i komunalne poslove i 

                                Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik 

 

 5. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite  

                od požara Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                          okoliša i komunalne poslove i 

                                Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik 

 

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

     u 2015. godini 

Izvjestitelj: Nediljko Dujić, predsjednik Odbora za nagrade i priznanja 

 

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga za  

    područje Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i 

                                                         socijalnu skrb 

 

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za palijativnu skrb  

    Šibensko-kninske županije  

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i 

                                                         socijalnu skrb 

 

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

    pomorskog dobru u svrhu gospodarskog korištenja: 

               a) postojećeg  privezišta uz ugostiteljsko turističku zonu u Betini na području  

                   Općine Tisno 

     b) plaže ispred kampa Plitka vala, K.O. Murter-Betina na području Općine Tisno 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                      promet i otočni razvoj 

 

 10. Prijedlog odluke o izmjeni 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 

 

 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na produženje roka za izgradnju po 

                 Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa: 934-01/13-01/53,  

                 Urbroj: 2182/1-06-13-1, od 23. rujna 2013. godine – Marina Pirovac u Pirovcu 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                      promet i otočni razvoj 
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12. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za luku posebne  

      namjene – športsku luku Jezera 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                      promet i otočni razvoj 

 

 

 

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

460-720 ili 460-721. 

                                                                                                 

                          

 

                                                                                         PREDSJEDNIK  

 

                                                                                                             Nediljko Dujić, v.r.                                                                                                                  

 

 

 

 
 

  


