
 

 

ZAPISNIK 
                         

o radu 18. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana  

16. veljače 2016. godine 

 
 Sjednica je održana dana 16. veljače 2016. godine, s početkom u 09,30 sati, u 

prostorijama Gradske vijećnice u Šibeniku. 

  

 O radu 18. 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, te zamolio Tajnika Antu Alfireva da izvrši prozivku 

vijećnika. Nakon izvršene prozivke konstatirao je da je sjednici od ukupno 42 vijećnika 

nazočno 31, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni sljedeći vijećnici: 

 

Davor Aleksić      Anita Aužina   

 Anita Bara      Ivan Barišić   

 Damjan Berić      Rastivoj Bezbradica  

 Zoran Blačić      Siniša Burić 

Ante Cukrov                           Zora Ćalić    

 Ivan Dobra                           Vlatka Duilo    

 Nediljko Dujić                          Dalibor Durdo v  

 Tomislav Dželalija               Bruno Gulam                      

 Sanja Jakelić                          Ante Kulušić            

 Zlatko Kulušić                         Alan Lokas   

 Boris Magazin               Ivan Malenica   

 Ana Marić                Stipe Petrina   

 Mirko Radak                Dragutin Roca   

 Joso Slamić               Tomislav Travčić   

 Dragan Vukmirović                         Miroslav Zorić       

 Florijan Žižić 

 

 

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Alen Mikelin (opravdano), Branimir Mikulandra 

(opravdano), Petar Mišura (opravdano), Iris Ukić Kotarac (opravdano), te Ambroz Beneta, 

Jadranka Blaće, Hrvoje Miljak, Mladen Abramac, Krešimir Šakić i Paško Rakić. 

 

 

 

 

 



2 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

 

Vijećnik Stipe Petrina upitao je župana što će Šibensko-kninska županija i  Županijska 

skupština poduzeti, ako se ostvare najave, po pitanju novog prijedloga nacrta Zakona 

regionalnog ustroja Republike Hrvatske kojeg će donijeti nova Vlada, a po kojem bi se  

Šibensko-kninska županija ukinula, te bi se jedan dio Županije pripojio Zadarskoj a dio 

Splitsko-dalmatinskoj županiji. „Hoće li župan i Županijska skupština utjecati na stranačke 

centrale da se izbjegne slom županije?“ upitao je. Također je upitao da li je sustavno ukidanje 

institucija u našoj Županiji (Pošta, Fina,…), te njihovo pripajanje susjednim županijama  bilo 

uvertira za konačno ukidanje Županije? Na kraju je upitao misle li župan i Županijska 

skupština da će ovakav prijedlog novog nacrta regionalnog ustroja totalno osiromašiti 

Županiju „obzirom da vidimo da je standard a i pokazatelji o uspješnosti Županije sve gore.“   

 

Župan Goran Pauk, koji je ujedno i predsjednik Hrvatske zajednice županija, 

odgovorio je da će se truditi sačuvati najbolje regionalno rješenje za Hrvatsku, odnosno 

županije u sadašnjem obliku jer bi, inače, sve drugo vodilo novoj centralizaciji i novom 

neravnomjernom razvoju. Županije su na braniku ravnomjernog regionalnog razvoja, što 

smatra da im je i najvažnija uloga. Treba sagledati sa svih razina. „Puno je teoretičara koji sa 

svoje razine ex katedra govore o  novim parametrima,  o novim regijama novom ustroju, ali 

nema ni ekonomskog ni matematičkog modela koji kaže da je novi ustroj bolji nego sadašnje 

rješenje. Bez obzira na zahtjev da se struka izjasni o tome, mislim da će to većim dijelom biti 

politička odluka.“ Kazao je da, po njegovom saznanju, nacrt novog Zakona o regionalnom 

razvoju ne postoji, već postoji Zakon o regionalnim razvoju, a ako je i izašao, novi ministar 

regionalnog razvoja i EU fondova, Tomislav Tolušić, će ga povući budući da dolazi s pozicije 

župana i predsjednika Hrvatske zajednice županija. Državu treba razvlastiti što je jako teško, 

jer svatko tko je na vlasti,  teško je pušta. Bitnija nam je fiskalna decentralizacija, da se 

sredstva spuste s državne na regionalnu razinu. Nijedna regija  ne može bolje štititi interese 

poljoprivrednika, radnika, ugostitelja i ostalih skupina. Na kraju je kazao da od svih saborskih 

zastupnika, među kojima je i gosp. Petrina, očekuje da stanu na pravi put, tj. u obranu 

županija. Očekuje da će svi biti sugovornici, da će se povesti javna rasprava jer je puno 

nabacivanja na ovu temu. Najvažnije je provesti funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju, jer 

sama regionalizacija bez toga ne donosi ništa, zaključio je. 

 

Vijećnica Vlatka Duilo kazala je da do 2020. godine moramo reciklirati 50 posto  

otpada, a do 2030. godine 70 posto komunalnog i 80 posto ambalažnog otpada , a Županija je 

zasad na samo 15 posto. Ako se ne izvrše navedene obaveze, kazala je, Županija će morati 

platiti milijunske penale, počevši već od 2018. godine. Novim smjernicama Europske unije, 

kazala je nadalje, napušta se NBO tehnologija i u najskorije vrijeme će biti donesen zakonski 

paket koji će u potpunosti implementirati sustav kružne ekonomije gospodarenja otpadom, što 

znači primjenu primarne selekcije odvajanja otpada na kućnom pragu koji postaje sekundarna 

sirovina u gospodarstvu. Trošak zbrinjavanja otpada kroz postrojenja za mehaničko-biološku 

obradu je višestruko veći od koncepta odvojenog prikupljanja otpada i građani bi trebali biti ti 

koji će iz svojih džepova plaćati eventualnu promašenu politiku lokalnih i regionalnih 

samouprava. S obzirom da se regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac temelji na 

NBO tehnologiji koja postaje ekološki i ekonomski neopravdana i koja se više neće financirati 

sredstvima Europske unije, a intencija je zatvaranje takvih centara za prikupljanje i obradu 

otpada, zanima da li će se postojeći planovi vezani uz regionalni centar za gospodarenje 

otpada Bikarac revidirati i uskladiti sa smjernicama EU komisije kako bi novac mogli povući 
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iz fondova EU i izbjeći sve ostale  posljedice koje bi eventualno mogli imati ukoliko 

ustrajemo na postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada.  

Vezano za prometnicu Drniš – Roški Slap, kazala je, u tijeku su već duže vrijeme pripremne 

radnje za nastavak rekonstrukcije i izgradnje te prometnice, u prvom  redu  rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, pa je zanima do kud se došlo s tim poslovima i kad se može 

očekivati nastavak izgradnje i rekonstrukcije te prometnice.  

 

Župan Goran Pauk kazao je, citira se: „U startu se moram suprotstaviti jednoj tezi koja 

kaže „promašena politika lokalnih i regionalnih vlasti“ vezano za gospodarenje otpadom. 

Nemamo mi lokalnu politiku, postoji državna politika i sve ovo što smo mi s te osnove radili 

je temeljem upravo takve državne politike plana gospodarenja i zakonskih rješenja. Zakonska 

rješenja kažu da je način zbrinjavanja otpada kod nas mehaničko-biološka obrada, znači sav 

ovaj smjer u kojem Bikarac ide je temeljen na sada važećim zakonima. Ako novi ministar, 

postoje ozbiljne najave, zacrta neki drugi pravac to će morati biti implementirano kroz 

zakonsko rješenje izglasano u Saboru i s druge strane izvagano što će to značiti u odnosu na 

ovo što je ispregovarano s Europskom komisijom. Promjena smjera je moguća, ali pitanje je u 

kojem roku i s kakvim efektima. Ja ne bi sudio puno o tome. Ministar je iznio jednu dosta 

„problematičnu“ tezu. Puno se odmaklo u ovim pripremama, mi smo u drugoj fazi Bikarca. 

Meni zadnje informacije govore čak i da je, vezano za Bikarac, išao zahtjev prema Europskoj 

komisiji da se tu trenutno stane. Ja se nadam da to neće biti, jer druga faza traje, postoje 

obveze, postoje ugovori, ali slijedit ćemo tu državnu politiku. Nema nam druge. A onaj tko 

donosi odluke mora izvagati i jedno i drugo. Prema tome velika štetnost – ili ovo ili ono – ne 

bi se ja u to upuštao. To neka struka kaže, što je štetno a što nije, da li je NBO zadnje rješenje, 

da li je ono nama najprihvatljivije, u svakom slučaju ljudi koji su pregovarali s Europskom 

komisijom su u tom momentu valjda znali što rade i to su implementirali u zakonu.“  

 

Ante Parat, ravnatelj Županijske uprave za ceste kazao je da je županijska cesta Drniš 

– Roški slap u proteklih par godina rekonstruirana u nekoliko faza, znači od Drniša do 

skretanja za Vukačiće, ishodovala se sva dokumentacija do Bogatića gdje je granica 

Nacionalnog parka Krka. U planu za 2015. bila je rekonstrukcija od Vukačića do Širitovaca. 

Obzirom da je pravilnikom o rasporedu sredstava, koji je donesen u 3. mjesecu, Županijskoj 

upravi za ceste bilo dodijeljeno 5 milijuna kuna, da bi se 11. lipnja to ukinulo, planovi su se 

morali revidirati. Između ostalog, ta je dionica i izbačena iz plana a ostavljena je u dijelu 

otkupa zemljišta. Kroz  2015. godinu otkupljena je većina zemljišta u k.o. Širitovci. U 2016. 

godini planiran je otkup zemljišta u k.o. Karolićima. U 9. mjesecu donesen je pravilnik o 

naknadi koja se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila, za kategoriju autobusa, 

prikolica i poluprikolica, gdje je dodatno smanjeno od 25-65 % naknade. Sukladno tome 

morali smo revidirati svoje planove. Znači prihodi Županijske uprave za ceste od 2013. do 

2016. godine  smanjili su se za cca 12 milijuna kuna.    

 

Župan Goran Pauk kazao je da je ravnatelj iznio samo jedan dio problema Županijske 

uprave za ceste, a to je nedostatak sredstava i samo jednu stavku. Izmjene ovog pravilnika, 

kazao je, uzrokovat će cca 2 milijuna kuna manje na proračunu Županijske uprave za ceste, ali 

generalno problem je što se u zadnjih par godina skoro pa prepolovio prihod  Županijske 

uprave za ceste sa nekih 33-34 milijuna došao je na 22-23 milijuna. Razlog tome je što je u 

cijeni nafte postojalo izdvajanje od 0,60 lipa za Hrvatske autoceste i 0,60 lipa  za Hrvatske 

ceste. Dio što je išao za Hrvatske ceste je u masi činio 240 milijuna kuna, koji su na razini 

države ukinuti Županijskim upravama za ceste jer je to istretirano kao trošarina i sada u jeku 

svih ovih skidanja raznoraznih nameta skinuto je nažalost i to, a nije sagledano što će se s tim 

dobiti. A dobit će se, kazao je nadalje, da na terenu imamo upravo to da ne možemo održavati 
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ceste u onom standardu koji te ceste trebaju. Imamo situaciju da se naše ceste zadovoljavaju 

sa 30% standarda, u nekoj županiji možda 35 %, u nekoj 40%, ali je sve to skupa ispod razine 

koja je potrebna. Cesta je potrošna stvar, odnosno potrošna roba, svakih 10,15, 20, 25godina 

treba je obnavljati i treba je graditi. Tu smo u problemu ali u ovom momentu nemamo drugih 

izvora prihoda osim ovih koji su zacrtani zakonom.     

 

Vijećnika Borisa Magazina zanimao je kriterij za dodjelu i korištenje novčanih 

sredstava iz županijskog proračuna za potrebe sporta, budući da na stranici županije, vezano 

za dodjelu sredstava nalazi nekakve disbalanse, npr.  HNK Šibenik je dobio pola milijuna 

kuna,  što je čak 20 puta više nego što je dobio jedan vrsni klub u Kninu - Dinara, a tri puta 

više nego je ukupno dodijeljeno za vaterpolo i košarkaške klubove u županiji. Zna da je 

sredstava malo i da je to nedovoljno da se podijeli svima.  

 

Župan Goran Pauk, kazao je da se za dodjelu sredstava, svake godine, raspisuje javni 

poziv, na koji se  javljaju udruge i klubovi sa svojim programima, a Županijski savez športova 

radi prijedlog raspodjele novca.  Taj prijedlog rasporeda sredstava se upućuje županu, koji u 

pravilu to i odobrava ako ne postoji neki debalans. Županija ne financira klubove, već 

određene programe, koji se ponude. Odmakom vremena to se sve pooštrava pa svaka kuna 

mora imati svoje pravdanje. Svi na kraju svoje sezone, pri traženju novih sredstava  moraju 

opravdati postojeća. Što se tiče kriterija mora se vrednovati nekakvu tradiciju i poziciju i 

mišljenje javnosti, „ali ni moju ulogu u nogometu sve ove godine ne treba puno pojašnjavati. 

Zna se gdje sam bio, što sam vodio, gdje smo bili, gdje su nas izbacivali, gdje smo se vraćali. 

Želja nam je vratiti se tamo odakle su nas izbacili. Možda i u tom dijelu ima jedan dio 

osobnog, ali u svakom slučaju jedna javna kategorija sporta koja veže građanstvo. Puno je 

bilo uspjeha u ovoj županiji s te strane i moja bi želja bila da se ovo nastavi dalje.“  

 

Vijećnik Ivan Dobra osvrnuo se na koncesiju lovačkog društva na otoku Žirju, jer 

mještani otoka Žirja ne bi željeli da se koncesija dodijeli bilo kome. Kazao je da su prije tri 

dana lovci pucali na manje od sto metara od prve kuće, rušili suhozide, te uništavali polja gdje 

su masline i vinogradi, te su tako mogli nekoga, ubiti ili raniti. Otok Žirje je privatno 

vlasništvo, preko 600 hektara je privatnog terena i to je jedini otok na obali koji je u 

privatnom vlasništvu, kazao je na kraju. 

  

Predsjednik Skupštine koji je ujedno i predsjednik Županijskog lovačkog saveza, 

kazao je da je Zakon u Republici Hrvatskoj jasno propisao dvije kategorije lovišta, a to su 

zajednička i državna lovišta. Državna lovišta se formiraju na površinama u državnom  

vlasništvu, a zajednička lovišta, zbog tradicije lova u Hrvatskoj formiraju se na privatnoj 

imovini, privatnim parcelama. Osnivač lovišta je dužan svake godine raspisati natječaj za 

obeštećenje svih privatnih vlasnika, što Šibensko-kninska županija redovno čini. Kazao je da 

postoje inspekcije koje imaju imaju uvid na terenu, znači može se dati prigovor inspekcijama, 

koje će provjeriti da li ima kršenja propisa i pravila o lovstvu. Što se tiče zabrane lova divljač 

je državno vlasništvo i bogatstvo Republike Hrvatske, njom mora upravljati Država. Ona je to 

zakonskom normom prebacila, u ovom dijelu na regionalne jedinice, županije i one bi morale  

gospodariti s divljači. S divljači se mora gospodariti sukladno gospodarskoj osnovi, znači 

moralo bi se izvaditi godišnje dio divljači sa prostora otoka Žirja zbog šteta koje one nanose 

baš tim prilaznim parcelama. Županija kao vlasnik lovišta, sukladno traženju, poduzet će 

potrebne mjere na otoku Žirje.       

 

    

Aktualni sat je završen. 
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USVAJANJE ZAPISNIKA 

 

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

Zapisnik o radu 17. sjednice Županijske skupštine, od 07. prosinca 2015. godine, te 

konstatirao da je isti uz 1 glas „SUZDRŽAN“  i 30 glasova „ZA“ većinom glasova  usvojen. 

 

 Predsjednik Skupštine konstatirao je da su, u međuvremenu, Sjednici pristupili 

vijećnici Mladen Abramac, Hrvoje Miljak, Krešimir Šakić i Paško Rakić, te je ukupno 

nazočno 35 vijećnika. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednik Skupštine kazao je, da je uz poziv za sjednicu predloženo 17 točaka 

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

 

 „18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj 

školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš“ 

 

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 18 točaka, te konstatirao da je sa 35 glasova 

„ZA“ jednoglasno usvojen sljedeći 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog rješenja o prestanku  mandata vijećnika i početku  obnašanja dužnosti 

      zamjenika vijećnika 

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. 

      godinu (I.) 

 

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske 

županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije  

za 2016. godinu 

  

4. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na 

morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2016.  godini 

                          

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na   

morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2015. godini 

 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom 

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

 

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

gospodarskog korištenja sportsko-rekreacijskog centra Mandalina na lokaciji  

kat.čest. 5998 k.o. Mandalina na području Grada Šibenika 

 

8. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u  

                 svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – pristanište turističkih  
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                 brodova u Skradinu 

 

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

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog 

sustava za: 

a) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma – sidrište u uvali  Mirin, od 

uvale Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik, 

b) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište u uvali Nozdra  

                      Velika  na  otoku Kaprije, Grad Šibenik i 

c) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište Obinuš Mali, otok 

Mimonjak ispred čest.zem. 6117/11 K.O. Tisno, Općina  Tisno 

 

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

 pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta 

školjaka u zoni ušća rijeke Krke: 

      a) za polje Š1 i Š2, Grad Šibenik i 

                 b) za polje Š36 i Š37, Grad Šibenik 

 

11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o oduzimanju  koncesije na  

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i  postavljanja naprava za 

kontrolirani uzgoj školjkaša: 

                a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno 

     b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i 

                c) na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno 

 

12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja 

 za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i 

postavljanja naprava za kontrolirani  uzgoj školjkaša: 

                a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno 

       b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i 

                c) na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno 

 
13. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke  o izmjeni i dopuni  Odluke  

 utvrđivanju granica lučkih područja 

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

područja 

 

15. Prijedlog oduke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom  

dobru za luku posebne namjene – športsku luku Zlarin  („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, br. 7/2000 i 7/2008) 

 

16. Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi partnerskog vijeća za tržište rada 

 Šibensko-kninske županije 

  

17. Prijedlog rješenja  o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarni  

nepogoda Šibensko-kninske županije 

  

18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj 

 školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš 
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RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog rješenja o prestanku  mandata vijećnika 

i početku  obnašanja dužnosti  zamjenika vijećnika 

 

Predsjednik Mandatne komisije Miroslav Zorić, kazao je da je na temelju čl. 5 

poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, Mandatna komisija Županijske 

skupštine Šibensko-kninske županije na 3. sjednici od 16. veljače  2016. g. donijela izvješće o 

prestanku mandata vijećnika i početku vijećničkog mandata zamjenika vijećnika . Utvrđuje se 

da je vijećnik Božo Teskera pisanim podneskom zaprimljenim 8. veljače 2016. g. podnio 

ostavku na dužnost vijećnika. Temeljem članka 81. st 3. Zakona o lokalnim izborima, 

političke stranke Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević i 

Hrvatska čista stranka prava  su sporazumom za zamjenika vijećnika odredile Sebastijana 

Dučkića. Sukladno navedenom Mandatna komisija smatra da su ispunjeni zakonom 

predviđeni uvjeti za prestanak vijećničkog mandata Bože Teskere i početak vijećničkog 

mandata zamjenika vijećnika Sebastijana Dučkića. 

 

Vijećnik Stipe Petrina zamolio je predsjednika Mandatne komisije da dostavi pisanu 

izjavu u kojoj se navodi da je vijećnik Božo Teskera dao ostavku. Ujedno ga zanima da li je  

izjava ovjerena kod javnog bilježnika. 

 

Gosp. Sebastijan Dučkić pročitao je tekst svečane prisege. 

 

Predsjednik Skupštine čestitao je izabranom vijećniku, te konstatirao da je sjednici sad 

nazočno 36 vijećnika.  

 

Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je Predsjednik Skupštine na 

glasovanje stavio Prijedlog Rješenja o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnika, te konstatirao da je isti sa 36 glasova „ZA“  jednoglasno 

usvojen.  

 

 Rješenje o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika 

vijećnika prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije 

za 2016.  godinu (I.) 

 

Župan Goran Pauk kazao je da se rebalans proračuna odnosi na rad političkih stranaka, 

sukladno zastupljenosti u Županijskoj skupštini, a čiji će se iznos sa 800 tisuća kuna smanjiti 

na 400 tisuća kuna, a „ušteđenim“ novcem bi se pokušalo financirati prijevremene izbore za 

zamjenika župana iz redova srpske nacionalne manjine. Sukladno zakonu Vlada je u prošlom 

sazivu donijela odluku, koja se mora provesti do 26.3. 2016. Nadalje je kazao da će i u 

narednim godinama izdvajanja za političke stranke biti manja. Smatra da se strankama do 

sada davala „pozamašna cifra“ te da moraju početi štedjeti sami na sebi. Nije siguran da li će 

iznos od 400 tisuća kuna biti dovoljan za provedbu izbora, jer ukoliko Županijsko izborno 

povjerenstvo izbore raspiše po principu lokalnih izbora, odnosno budu li se za izbor 
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zamjenika župana iz redova srpske nacionalne manjine, morala otvarati sva biračka mjesta u 

Šibensko-kninskoj županiji, o tome odluku donosi Državno povjerenstvo,  izbori bi proračun 

mogli opteretiti sa čak 2 milijuna kuna. Na kraju je kazao da su se obavili kontakti sa 

Županijskim izbornom povjerenstvom i DIP-om, te se nada da će oni imati sluha da se u svim 

sredinama gdje živi srpska nacionalna manjina otvori po jedno biračko mjesto, po uzoru na 

izbore za Vijeća nacionalnih manjina što bi bilo puno jeftinije i moglo bi se financirati iz ove 

uštede. 

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je da u prijedlogu ove odluke nije jasno tko je predlaže. 

Znači li to da će se ova odluka odnositi na stalno ili samo godinu u kojoj se bira dožupan iz 

redova srpske nacionalne manjine i da će se iznos za političke stranke sljedeće godine  vratiti 

na onu razinu ili se ukida stalno. Upitao je može li se ovo protumačiti kao jedan vid političke 

korupcije, i trgovanje političkim utjecajem. „Ne treba zaboraviti da je gosp. Rašković, blago 

reći „prebjeg“ iz Srpske demokratske stranke u Domoljubnu koaliciju pa me zanima jesu li 

sve te žrtve koje trpi Županija, a teške su između 800 pa do 2 milijuna kuna, samo u funkciji 

većine u Hrvatskom Saboru.“ Novac za rad političkih stranaka, kazao je, neće biti dovoljan za 

njihovo djelovanje. Slaže se sa svakom uštedom, ali smatra da će ovako opstati samo stranke 

u službi krupnog kapitala.  Na kraju je upitao, koja se politička stranka može financirati sa 9 

tisuća kuna? 

 

Predsjednik Skupštine  našalio se kazavši „koliko je meni poznato, kolega Petrina, vi 

ste isto bili u Mostu, više niste. Znači blago rečeno „al pari“, samo što niste uspjeli doći u 

vladajuću većinu“, na što je vijećnik Petrina kazao da njegova stranka nikada nije bila član 

Mosta. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da bi volio da se sve promijeni preko noći i da postanemo 

puno bogatiji nego što jesmo i da proračun naraste. Smanjenje sredstava za rad političkih 

stranaka, neće biti samo za ove izbore, kazao je, već se tu razinu financiranja političkih 

stranaka spušta u skladu sa svim mogućim reformama. „Reći ćemo da tu reformiramo sami 

sebe, odnosno dajemo sebi manje novaca nego prije.“  

Nadalje je nastavio, citira se.“Drugo pitanje, to je malo politiziranja Stipe, ali radi se o 

zakonskoj odredbi, prema tome dok je zakon takav da biramo zamjenika župana iz redova 

srpske nacionalne manjine, tako će i biti. Koliko će biti zamjenika, što će reći novi zakon, 

novi ustroj, novi prijedlozi – živi bili pa vidili, ali u svakom slučaju, ova tema o kojoj Stipe 

govori nije kupovanje nekoga u Saboru. Dapače bivša Vlada je donijela odluku.“  

Na kraju je kazao da se on nadao da izbora za zamjenika župana neće ni biti, obzirom da se 

bliže lokalni izbori, ali zakon to ne dopušta.  

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je „mi nikada nismo bili članovi Mosta. Imali smo urednu 

koaliciju sa Mostom nezavisnih lista, imali uredne ugovore i uredno je decidirano što će tko 

biti poslije izbora. Dakle što se tiče želje da se ja približim ili budem dio vladajuće koalicije… 

Pa vi ste jasno vidjeli da meni moj želudac to jednostavno ne dozvoljava, a vidim da i 

mnogima već danas to ne dozvoljava. Što se tiče gosp. Raškovića, svatko je krojač svoje 

sudbine i može ići tamo gdje želi, samo meni je nelogično da se prije izbora potpiše jedna 

koalicija, odnosno da se definiraju politički ciljevi s jednima, a onda poslije s drugima. Pa ako 

to nije politička ucjena, onda ja ne znam što je.“ Vezano za smanjenje sredstava za političko 

djelovanje kazao je da je jasno da je u vremenima u kojima danas živimo svaka ušteda  

dobrodošla. No zabrinjavajuće je da je županijski proračun stalno u padu, a čak za cca 9 

milijuna kuna je manji nego 2014. godine. Ponovio pitanje iz aktualnog sata-da li sva ova 

stiskanja vode tome da će se županija ali i političke stranke doslovno predati bez borbe? 
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Upitao je može li jedna stranka funkcionirati s tim iznosom. Osobno se zalaže za potpuno 

ukidanje političkog djelovanja stranaka. No što će se izroditi iz toga osim da će kao i na 

državnoj razini opstati samo one političke opcije koje su u službi onih izvan Hrvatske i 

krupnog kapitala. „Nemojmo zaboraviti da je transparentno političko financiranje, po meni bi 

trebalo biti jednako, no zakon kaže kako kaže, mi smo tu da odlučimo, jedini jamac da će svi 

izabrani vijećnici na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini moći biti slobodni. Onog trena  

kad to financiranje političkih stranaka, bez obzira na razinu postane mutno, interesno, od nas 

neće biti ništa. Gdje će se voditi politika ove županije, ako bilo koja stranka danas,… vidimo; 

koja se  stranka može financirati na županijskoj razini sa 9 tisuća kuna. To trebate poći dva 

puta Šibenik-Knin i Knin-Šibenik i priča je gotova.  Dobivanje novaca koje vam nitko ne daje 

za ništa, desit će se da će politika postati ovisna o kapitalu koji će dirigirati političke tokove u 

županiji, da državi već nažalost i dirigira to vidimo posebno iz ovog novog saziva Hrvatskog 

sabora. Moj prijedlog je da se o ovome dobro razmisli pa ako je moguće da o cjelokupnoj 

situaciji, 1) županijski proračun 2) regionalni ustroj 3) financiranje političkih stranaka, ako se 

kolege slažu napravi jedna tematska sjednica Županijske skupštine.“        

 

Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo pa je Predsjednik Skupštine na 

glasovanje stavio Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016.  

godinu (I.), te konstatirao da je isti uz 26 glasova „ZA“  i 11 glasova „SUZDRŽAN“ većinom 

glasova usvojen.  

 

            Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016.  godinu (I.), prilaže 

se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Nakon usvajanja druge točke dnevnog reda, predsjednik Skupštine zamolio je 

potpredsjednicu Anu Marić na nastavi voditi Sjednicu. 

  

Točka 3. 

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz  

Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije  za 2016. godinu 

 

 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske 

županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije  za 2016. 

godinu, te konstatirala da je isti uz 26 glasova „ZA“  i 8 glasova „SUZDRŽAN“ većinom 

glasova usvojen.  

 

 Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije 

političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za 2016. godinu 

prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 4. 

Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za 

kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2016.  godini 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,  

Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim 
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plažama Šibensko-kninske županije u 2016.  godini stavila na glasovanje,  te konstatirala da je 

isti s 35 glasova „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama 

Šibensko-kninske županije u 2016.  godini  prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Točka 5. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje  na morskim 

plažama Šibensko-kninske županije u 2015. godini 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,   

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje  na morskim plažama 

Šibensko-kninske županije u 2015. godini  stavila na glasovanje,  te konstatirala da je isti sa 

35 glasova „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje  na morskim plažama 

Šibensko-kninske županije u 2015. godini prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Točka 6. 

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 potpredsjednica Skupštine,   

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

uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04 stavila na glasovanje,  te konstatirala da 

je isti sa 35 glasova „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 7. 

Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja sportsko-rekreacijskog centra Mandalina na lokaciji  kat.čest. 5998 k.o. 

Mandalina na području Grada Šibenika 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine, 

Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

sportsko-rekreacijskog centra Mandalina na lokaciji  kat.čest. 5998 k.o. Mandalina na 

području Grada Šibenika stavila na glasovanje,  te konstatirala da je isti sa 35 glasova „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

sportsko-rekreacijskog centra Mandalina na lokaciji  kat.čest. 5998 k.o. Mandalina na 

području Grada Šibenika prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 8. 

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu 

izgradnje i korištenja luke posebne namjene – pristanište turističkih  brodova u Skradinu 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,  

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 

i korištenja luke posebne namjene – pristanište turističkih  brodova u Skradinu stavila na 

glasovanje,  te konstatirala da je isti s 35 glasova „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i 

korištenja luke posebne namjene – pristanište turističkih  brodova u Skradinu prilaže se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

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

u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za: 

   a)  luku posebne namjene - luku nautičkog turizma – sidrište u uvali 

Mirin, od  uvale Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik, 

b) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište u uvali 

Nozdra Velika  na  otoku Kaprije, Grad Šibenik i 

c) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište Obinuš 

Mali, otok Mimonjak ispred čest. zem. 6117/11 K.O. Tisno, Općina Tisno 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,   na 

glasovanje stavila Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za: a)  luku 

posebne namjene - luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Mirin, od  uvale Kutlača do uvale 

Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik, te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“ jednoglasno 

usvojen;  b) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište u uvali Nozdra Velika  

na  otoku Kaprije, Grad Šibenik, te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA" jednoglasno 

usvojen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

c) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak 

ispred čest. zem. 6117/11 K.O. Tisno, Općina Tisno,  te konstatirala da je isti s 36 glasova 

„ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za: a)  luku posebne namjene - 

luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Mirin, od  uvale Kutlača do uvale Pišljivice u 

Grebaštici, Grad Šibenik, b) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište u uvali 

Nozdra Velika  na  otoku Kaprije, Grad Šibenik i c) luku posebne namjene - luku nautičkog 

turizma –sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest.zem. 6117/11 K.O. Tisno, Općina 

Tisno prilažu se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 10. 

 

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

u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta školjaka u zoni ušća rijeke Krke: 

a) za polje Š1 i Š2, Grad Šibenik i 

  b) za polje Š36 i Š37, Grad Šibenik 

 

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

glasovanje stavila,  Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije  na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta školjaka u zoni 

ušća rijeke Krke: a) za polje Š1 i Š2, Grad Šibenik, te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“ 

jednoglasno usvojen i b) za polje Š36 i Š37, Grad Šibenik,  te konstatirala da je isti s  36 

glasova „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

 

Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije  na pomorskom  

dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta školjaka u zoni ušća rijeke 

Krke: a) za polje Š1 i Š2, Grad Šibenik i b) za polje Š36 i Š37, Grad Šibenik prilažu se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 11. 

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o oduzimanju  koncesije  

na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  

i  postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjkaša: 

a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno 

  b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i 

   c) na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno 

 

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

glasovanje stavila,   Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o oduzimanju  koncesije 

na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i  postavljanja naprava za kontrolirani 

uzgoj školjkaša: a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno, te konstatirala da je isti s 36 

glasova „ZA“ jednoglasno usvojen; b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno, te 

konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen i c) na lokalitetu otok Bisage, 

Općina Tisno,  te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o oduzimanju  koncesije na pomorskom dobru 

u svrhu gospodarskog korištenja i  postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjkaša: a) na 

lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno  b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i c) na 

lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno prilažu se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 12. 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja 

 za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  

i postavljanja naprava za kontrolirani  uzgoj školjkaša: 

a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno 

  b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i 

                                       c) na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno 

 

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

glasovanje stavila,  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg  

ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja 

naprava za kontrolirani  uzgoj školjkaša: a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno, te 

konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen;  b) na lokalitetu uvala Obinuš, 

Općina Tisno, te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen i c) na 

lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno,  te konstatirala da je isti s 36glasova „ZA“, jednoglasno 

usvojen. 

 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za koncesiju 

na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani  

uzgoj školjkaša: a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno b) na lokalitetu uvala Obinuš, 

Općina Tisno i c) na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno prilažu se ovom zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

Točka 13. 

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke  o izmjeni i dopuni  Odluke  

o  utvrđivanju granica lučkih područja 

 
Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,  

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke  o izmjeni i dopuni  Odluke o  utvrđivanju 

granica lučkih područja stavila na glasovanje,  te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke  o izmjeni i dopuni  Odluke o  utvrđivanju 

granica lučkih područja prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 14. 

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

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,  

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

glasovanje,  te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja prilaže se 

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 15. 

Prijedlog oduke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru  

za luku posebne namjene – športsku luku Zlarin  

 („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 7/2000 i 7/2008) 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,   

Prijedlog oduke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za luku 

posebne namjene – športsku luku Zlarin  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 

7/2000 i 7/2008) stavila na glasovanje,  te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 

 

Oduka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za luku 

posebne namjene – športsku luku Zlarin  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 

7/2000 i 7/2008) prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 16. 

Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi partnerskog vijeća  

za tržište  rada Šibensko-kninske županije 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,    

Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi partnerskog vijeća za tržište  rada Šibensko-kninske 

županije stavila na glasovanje,  te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“, jednoglasno 

usvojen. 

 

Odluka o pristupanju Udruzi partnerskog vijeća za tržište  rada Šibensko-kninske 

županije prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 17. 

Prijedlog rješenja  o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta  

od elementarni nepogoda Šibensko-kninske županije 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,  

Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarni nepogoda 

Šibensko-kninske županije stavila na glasovanje,  te konstatirala da je isti s 36 glasova „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 

 

Rješenje  o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarni nepogoda 

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

 

 

Točka 18. 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom  

Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš 

 

Rasprave o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo pa je potpredsjednica Skupštine,     

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna 
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Mihanovića Petropoljskog, Drniš stavila na glasovanje, te konstatirala da je isti s 36            

glasova „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom  Osnovnoj školi Antuna 

Mihanovića Petropoljskog, Drniš prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Sjednica je zaključena u 10.25 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK IZRADILA                PREDSJEDNIK 

      Anita Škugor                                  Nediljko Dujić 

 


