
ZAPISNIK 
                         

o radu 15. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana  

31. srpnja 2015. godine 

 
 Sjednica je održana dana 31. srpnja 2015. godine, s početkom u 09,30 sati, u Gradskoj 

vijećnici Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 2, u Kninu . 

  

 O radu 15. sjednice postoji tonski zapis. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije gosp. Nediljko Dujić, a zapisnik je vodila gđa Anita Škugor, referentica za pripremu 

sjednica u Tajništvu Županije. 

 

Predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne vijećnike, župana, 

zamjenike župana i ostale goste. Kazao je da je uvedena nova praksa, za  održavanje sjednica, 

jer će se ubuduće Sjednice održavati i u ostalim dijelovima naše Županije, gdje postoje uvjeti 

za njihovo održavanje. Pozdravio je gradonačelnicu Grada Knina, gđu Josipu Rimac te je 

zamolio da se, kao domaćin, prva obrati vijećnicima i ostalim nazočnim. 

 

Gđa Josipa Rimac pozdravila je predsjednika Skupštine, župana i njegove zamjenike, 

članice i članove Županijske skupštine, pročelnike, ravnatelje, te direktore županijskih tvrtki. 

Svima je poželjela dobrodošlicu, te da se  osjećaju kao kod kuće. Kazala je da joj je drago što 

je Knin odabran za održavanje ove Skupštine i to upravo „ovih dana kada smo u obilježavanju 

Dana pobjede, Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20.-te obljetnice vojno- 

redarstvene operacije Oluja.“ Kazala je da vjeruje da će se vrijeme popraviti do kraja 

Sjednice, kako bi svima koji imaju volje i želje bili dobri domaćini te i prije službenog 

otvaranja Crkve, Muzeja i ostalih važnih objekata koji se završavaju povodom 20.-te 

obljetnice „Oluje“, sve to i pokazali. Zahvalila se članovima Županijske skupštine na svim 

odlukama koji su donijeli u korist i za razvoj Šibensko-kninske županije a posebno za razvoj 

Grada Knina i susjednih općina koje gravitiraju prema Gradu Kninu. Na kraju je  poželjela 

ugodan i konstruktivan rad, te još jednom zahvalila što se Grad Knin odabrao kao mjesto za 

održavanje Županijske skupštine.  

 

Predsjednik Skupštine zahvalio je gđi Rimac, te kazao da smatra da je ovo pozitivna 

praksa i da će je svi vijećnici podržati, te  tako bolje upoznati našu Županiju. Isto tako kazao 

je da će Službe rado biti na raspolaganju vijećnicima koji nakon Skupštine imaju volje i želje 

razgledati važne objekte, koji će se otvoriti 5. kolovoza u Kninu, povodom obilježavanja 20.-

te obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“.           

 

Zamolio je Tajnika Antu Alfireva da izvrši prozivku vijećnika. Nakon izvršene 

prozivke konstatirao je da je sjednici od ukupno 42 vijećnika nazočno 24, te da postoji 

kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni sljedeći vijećnici: 

 

Mladen Abramac     Damjan Berić                                                            

Rastivoj Bezbradica     Zoran Blačić   

Siniša Burić                                      Zora Ćalić   
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Nediljko Dujić     Vlatka Duilo 

Dalibor Durdov     Tomislav Dželalija  

Bruno Gulam                         Sanja Jakelić  

Zlatko Kulušić     Alan Lokas    

Ivan Malenica      Ana Marić    

Hrvoje Miljak                             Petar Mišura     

Stipe Petrina      Dragutin Roca                           

Božo Teskera      Dragan Vukmirović  

Miroslav Zorić     Florijan Žižić 

 

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Ivan Barišić (opravdano), Ambroz Beneta 

(opravdano), Ivan Dobra (opravdano), Ante Kulušić (opravdano), Alen Mikelin (opravdano), 

Branimir Mikulandra (opravdano), Mirko Radak (opravdano), Paško Rakić (opravdano), 

Tomislav Travčić (opravdano), Iris Ukić Kotarac (opravdano), Davor Aleksić, Anita Aužina, 

Anita Bara, Jadranka Blaće, Ante Cukrov, Boris Magazin, Joso Slamić, Krešimir Šakić.  

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je da će njegovi članovi napustiti Sjednicu, na što je 

Predsjednik kazao da je to njihovo pravo. Vijećnik Petrina je nastavio:“prvi put gosp. 

Predsjedniče ne možete osigurati uvjete za održavanje Sjednice, sljedeći put ne možete 

osigurati kvorum.  Problem je, gosp. Predsjedniče što nijedan put niste stvorili uvjete za 

normalno održavanje Sjednice .“  

 

Predsjednik je kazao da on nije kriv što pada kiša, ali da je, kao Predsjednik, dužan 

izvijestiti da daje stanku od 10 minuta, kako bi stigli i ostali vijećnici, te da će tada  postojati 

kvorum za nastavak Sjednice.  Kazao je da će se Sjednica nastaviti točno u 10 sati. 

 

Vijećnici Nezavisne liste Stipe Petrina napustili su Sjednicu. 

 

U nastavku sjednice, nakon stanke, Predsjednik je zamolio Tajnika da ponovo izvrši 

prozivku vijećnika , te nakon izvršene prozivke konstatirao da je na Sjednici od 42 vijećnika 

nazočno  23, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni sljedeći vijećnici: 

 

Mladen Abramac      Davor Aleksić  

Anita Aužina       Damjan Berić  

Rastivoj Bezbradica      Zoran  Blačić  

Siniša Burić      Zora Čalić  

Nediljko Duić      Dalibor Durdov 

Tomislav Dželalija      Sanja Jakelić  

Zlatko Kulušić      Alan Lokas 

Ivan Malenica      Ana Marić  

Hrvoje  Miljak      Paško Rakić 

Dragutin Roca      Dragan Vukmirović  

Božo Teskera       Miroslav Zorić  

Florijan Žižić 

 
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Ivan Barišić (opravdano), Ambroz Beneta 

(opravdano), Ivan Dobra (opravdano), Ante Kulušić (opravdano), Alen Mikelin (opravdano), 

Branimir Mikulandra (opravdano), Mirko Radak (opravdano), Tomislav Travčić (opravdano), 
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Iris Ukić Kotarac (opravdano), Jadranka Blaće, Ante Cukrov, Boris Magazin, Anita Bara, 

Joso Slamić, Krešimir Šakić, Bruno Gulam, Stipe Petrina, Vlatka Duilo i Petar Mišura  

 

 

Vijećničkih pitanja nije bilo. 

 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA 

 Primjedbi na zapisnik nije bilo, pa je Predsjednik Skupštine na glasovanje stavio 

Zapisnik o radu 14. sjednice Županijske skupštine, od 29. lipnja 2015. godine, te konstatirao 

da je isti jednoglasno usvojen.   

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

  

Predsjednik Skupštine kazao je, da je uz poziv za sjednicu predloženo 8 točaka 

dnevnog reda. Predložio je dopunu dnevnog reda sa još jednom točaka i to:  

„9. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama službenika i 

namještenika upravnih tijela Šibensko-kninske županije“  

 

Drugih prijedloga za dopunom dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine na 

glasovanje stavio dopunu dnevnog reda te konstatirao da je ista jednoglasno usvojena. Na 

glasovanje je stavio predloženi dnevni red od 9 točaka, te konstatirao da je sa 23 glasa „ZA“ 

jednoglasno usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-

kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

 

2. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju izvješća o radu župana šibensko- kninske 

županije za  razdoblje od 1.siječnja a do 30. lipnja 2015. godine 

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća za 2014. godinu o provedbi „Plana 

gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007.-2015.“   

 

4. Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske 

županije 

            

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u Betini 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 4/99 i 8/00) 

  

6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja 
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7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04 

 

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

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja: 

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

                   Općine Tisno i 

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

 

9. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama službenika i 

namještenika upravnih tijela Šibensko-kninske županije  

  
 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

 

Točka 1. 

 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna 

Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

 

Župan Goran Pauk kazao je da je ovo standardna točka o polugodišnjem Izvješću 

proračuna koji se izvršava “tempom“ kakvim je u Izvješću i navedeno, te da nema posebnog 

obrazloženja budući da je sve napisano u ovom dosta obilnom materijalu. 

 

 Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-

kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, te konstatirao da je isti 

sa 23 glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 2. 

 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu župana šibensko- kninske županije za 

razdoblje od 1.siječnja a do 30. lipnja 2015. godine 

  

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu župana šibensko- kninske 

županije za razdoblje od 1.siječnja a do 30. lipnja 2015. godine, te konstatirao da je isti sa 23 

glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu župana šibensko- kninske županije za 

razdoblje od 1.siječnja a do 30. lipnja 2015. godine prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 
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Točka 3. 

 

 Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća za 2014. godinu o provedbi „Plana 

gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007.-2015.“ 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća za 2014. godinu o provedbi „Plana 

gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007.-2015.“, te konstatirao 

da je isti sa 23 glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća za 2014. godinu o provedbi „Plana gospodarenja 

otpadom u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007.-2015.“ prilaže se ovom zapisnik 

čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4.  

 

Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske županije 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske 

županije, te konstatirao da je isti sa 23 glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske županije 

prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5.  

 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u Betini  

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 4/99 i 8/00) 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u Betini  

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 4/99 i 8/00), te konstatirao da je isti sa 23 

glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma u Betini  

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 4/99 i 8/00) prilaže se ovom zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 6.  

 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja, 

te konstatirao da je isti sa 23 glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja 

prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 7.  

 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru 

u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04 , te konstatirao da je isti sa 23 

glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04 prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 8.  

 

Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru 

u svrhu gospodarskog korištenja: 

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

Općine Tisno i 

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

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja: 

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

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

konstatirao da su isti sa 23 glasa „ZA“ jednoglasno usvojeni. 

Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru 

u svrhu gospodarskog korištenja: a) postojećeg privezišta uz ugostiteljsko turističku zonu u 

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

području Općine Tisno prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 9.  

 

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama službenika i namještenika 

upravnih tijela Šibensko-kninske županije 

 

Tajnik Ante Alfirev kazao je da je prije 5 godina jednom drugom odlukom, kao što 

piše u obrazloženju,  regulirana samo osnovna plaća, znači osnovica i koeficijenti službenika, 

a u ovoj Odluci su ostala neka materijalna prava kao putni trošak, računanje godišnjeg 

odmora, regres ili neka druga prava. Obzirom da je Odluka prilično zastarjela, nastavio je, nju 

bi trebalo mijenjati a stupanjem na snagu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 

samoupravi, za tu odluku je nadležan župan a ne predstavničko tijelo. Kako istodobno ne 

mogu egzistirati dva akta o istoj stvari, kazao je na kraju, ova Odluka se mora staviti izvan 

snage da bi župan mogao donijeti Pravilnik koji će ubuduće regulirati materijalna i druga 
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prava službenika i namještenika u upravnim tijelima Šibensko-kninske županije. Još jednom 

je ponovio da je odluka o koeficijentima, koju je Skupština donijela 2010. godine i dalje na 

snazi. To je ono što je u nadležnosti Županijske skupštine. 

  

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je predsjednik Skupštine stavio na 

glasovanje Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama službenika i 

namještenika upravnih tijela Šibensko-kninske županije, te konstatirao da je isti sa 23 glasa 

„ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama službenika i namještenika upravnih 

tijela Šibensko-kninske županije prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik je na kraju zamolio vijećnike, ako imaju vremena, da u 12.15 dođu na 

domjenak  „Kod Pere“ u Radučiću.  

 

Sjednica je zaključena u 10.10 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK IZRADILA                PREDSJEDNIK 

      Anita Škugor                                  Nediljko Dujić 

 

 


