
 

                                         
 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/15-01/5 

URBROJ: 2182/1-01-15-1 

Šibenik, 26. listopada 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 16. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, za dan  

 

3. studenog 2015. godine (utorak) 

s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici  

Trg Republike Hrvatske 3., Šibenik  

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u 

    svrhu: 

    a) postavljanja i održavanja podmorskog kabela 20 kV Jadrija-Školjić (kopnena i 

        podmorska dionica) i 

    b) izgradnje priključnog kabelskog 10(20) kV voda i 0,4 kV mreže za  

        TS 10(20)0,42 kV „Školjić“, k.o. Donje Polje 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                      promet i otočni razvoj 

 

2. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog  

    korištenja:  

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

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

      Općine Tisno  

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                      promet i otočni razvoj 

 

3. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom 

    dobru u svrhu: 

    a) gospodarskog korištenja postojećeg sportsko-rekreacijskog centra Mandalina 

         na lokaciji kat.čest. 5998 k.o. Mandalina na području Grada Šibenika 
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    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne  

         namjene-luku nautičkog turizma–sidrište ispred čest.zem. 13333 k.o. Murter- 

        Betina u uvali Zmiščica na otoku Zminjaku - Općina Murter-Kornati 

    c) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne  

         namjene-luku nautičkog turizma–sidrište ispred čest.zem. 835 k.o. Kornati-Sali   

         u uvali Bizikovica, otok Žut - Općina Murter-Kornati 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                      promet i otočni razvoj 

 

 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih 

               područja 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                      promet i otočni razvoj 

 

 

     5. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje  

               zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske 

               županije – PRIRODA 

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu 

                                                     okoliša i komunalne poslove  

 

 

 

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

460-720 ili 460-721. 

                                                                                                 

                          

 

                                                                                        PREDSJEDNIK  

 

                                                                                                             Nediljko Dujić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 
 

 


