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        REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 021-05/16-01/6 

URBROJ: 2182/1-01-16-1 

Šibenik, 14. prosinca 2016. 

  

 

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

 

22. prosinca 2016. godine (četvrtak) 

s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici  

Trg Republike Hrvatske 3., Šibenik  

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

 1. Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim 

                otvorenim lovištima ustanovljenim na području Šibensko-kninske županije 

Izvjestitelj: Višnja Marasović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu 

            i ruralni razvoj 

 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za posebnu upotrebu  

     pomorskog u svrhu izgradnje tlačnog cjevovoda, fekalnih kanala i podmorskog 

    ispusta otpadnih voda: 

    a) kao dijela kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj, Općina Tribunj i 

    b) kao dijela kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj, Grad Vodice  

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                     promet i otočni razvoj 

 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za posebnu upotrebu  

     pomorskog u svrhu izgradnje  i korištenja stabilnog dizelskog agregata i 

     signalnog kabela crpne stanice Ttribunj 1, k.o. Tribunj, Općina Tribunj 

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, 

                                                     promet i otočni razvoj 
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 4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske  

               županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije  

               za 2017. godinu 

 Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik 

 
 5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih  

               Šibensko-kninske županije za 2017. godinu 

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                       znanost, kulturu i šport 

 

 6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti 

                Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2017. – 2019. godine 

 Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo   

 
 

 

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

460-720 ili 460-721. 

                                                                                                                          

                                                                                                                PREDSJEDNIK  

 

                                                                                                                Nediljko Dujić 

 

 

 


