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Na temelju članka 35b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 52. stavka 1. Statuta Šibensko-kninske županije 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština 

Šibensko-kninske županije, na  ____ sjednici, od ____________ 2017. godine, donosi 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 
 

o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske 

županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine 

 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2016. godine. 

 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

 

 

 

 

KLASA: 022-01/17-01/ 

URBROJ: 2182/1-01-17-1 

Šibenik,  ____________ 2017. 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

 

 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                                  Nediljko Dujić 
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R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

             ŽUPAN 
 

Šibenik, 28. veljače 2017. 
 

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
Predmet:  Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje  

     od  1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, po Upravnim odjelima 

URED ŽUPANA 

Ured župana je upravni odjel koji obavlja savjetodavne poslove za župana, koordinira 
suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova, obavlja stručne 
poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja županije, kao i suradnju 
s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave. Vodi brigu o poduzimanju mjera 
pravne zaštite imovine i prava županije, a po nalogu župana surađuje s nadležnim tijelima 
državne vlasti. Ostvaruje odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu županije i 
predstavljanje župana i županijskih tijela u javnosti. Obavlja stručne poslove protokola i 
boravak domaćih i stranih gostiju u županiji, organizira protokolarna primanja i druge 
sastanke za župana, zamjenike župana te županijska tijela. Marketinški obrađuje web 
stranice županije. Obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih popisa iz 
područja radnih odnosa. Provodi postupke javne nabave. Obavlja poslove pisarnice i arhive i 
tajničke poslove.  

 Protokolarni poslovi 

U vremenu od 01. 07. – 31. 12. 2016. godine, župan i njegovi zamjenici sudjelovali su u 
protokolarnom dijelu programa obilježavanja državnih i vjerskih blagdana te spomendana, 
kao i obilježavanju Dana grada/općine na području naše županije. Sudjelovali su na 
sastancima, savjetovanjima i kongresima u ministarstvima i u inozemstvu. Od kojih ćemo 
izdvojiti: 
 
1. srpnja 2016. – župan Goran Pauk prisustvovao  je na 43. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske 
zajednice županija održane u Osijeku. 
 
6. srpnja 2016. – župan Goran Pauk dodijelio je subvencije za marketinške aktivnost 
poduzetnicima u Šibensko-kninskoj županiji 
 
12. srpnja 2016. – u sklopu projekta HOLISTIC, župan Goran Pauk predao je GPS uređaje za 
praćenje vatrogasnih vozila i vozila HGSS-a, te tablete za mapiranje opožarenih površina 
predstavnicima vatrogasnih postrojbi na području Šibensko-kninske županije i Hrvatskoj 
gorskoj službi spašavanja – stanica Šibenik. 
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12. srpnja 2016. - župan Goran Pauk primio učenike osnovnih i srednjih škola i njihove 
mentore koji su postigli najbolje rezultate na državnim i regionalnim školskim natjecanjima u 
školskoj godini 2015./2016. i tom prigodom im uručio prigodne poklone i priznanja. 
 
12. srpnja 2016. - ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, Oleg Butković sa 
suradnicima u pratnji župana obišao je početak radova nove trase zaobilaznice Grada Vodica.  
 
25. srpnja 2016. - zamjenik župana Tomislav Vrdoljak nazočio je otkrivanju spomen obilježja 
„Domovinskom ratu“ u Plastovu, čime je obilježen prvi oružani napad na branitelje na 
području Šibensko-kninske županije. 
 
26. srpnja 2016. - župan Goran Pauk obitelji Franić dodijelio je prvu oznaku kvalitete 
privatnog smještaja „Like HOME“ za apartmane Dupin u Šepurini na otoku Prviću. 
 
2. kolovoza 2016.  – zamjenik župana Tomislav Vrdoljak s Ministrom turizma Antonom 
Klimanom obišao je obnovljene šibenske tvrđave Barone i Sv. Mihovila, šetnicu u kanalu Sv. 
Ante i Solaris Resort. Ministar je dodijelio 1,6 milijuna kuna za 33 projekta na području 
županije. 
 
4. kolovoza 2016. – ministar zdravlja Darijo Nakić u službenom posjetu Županiji.  
 
21. kolovoza 2016. – održan 4. festival Hrvatskog otočnog proizvoda na otoku Krapnju. 
 
31. kolovoza 2016. – zamjenik župana Tomislav Vrdoljak u Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta u Zagrebu, potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za 
asistente u nastavi. 
 
1. rujna 2016. – Šibensko-kninskoj županiji uručen certifikat ISO 9001:2008 međunarodne 
norme koja propisuje sustav upravljanja kvalitetom. 
 
5. rujna 2016. – prvog dana škole župan Goran Pauk obišao drniške srednjoškolce. 
 
5. rujna 2016. – u okviru projekta HOLISTIC, župan Goran Pauk predao je na korištenje sustav 
grijanja na biomasu ravnatelju Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu. 
 
6. rujna 2016. - župan Goran Pauk, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Dražen 
Jakopec i Željko Valentić, predstavnik tvrtke DIZ EKO d.o.o. Zagreb kao nositelj zajednice 
ponuditelja: DIZ EKO d.o.o., EXPLORATOR d.o.o., OMNIA MEA d.o.o., ORKAN d.o.o. i 
TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o., potpisali su Ugovor o razminiranju poljoprivrednih površina 
Šibensko-kninske županije. 
 
8. rujna 2016. - župan Goran Pauk sudjelovao je na panel raspravi Poslovnog uzleta 
Krapinsko-zagorske županije na temu "Decentralizacija i razvojna uloga lokalnih zajednica" 
 
8. rujna 2016. – župan Goran Pauk prisustvovao je na svečanom otvaranju manifestacije 24. 
Zagorski gospodarski zbor u Krapini, na kojem se predstavila i Šibensko-kninska županija. 
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9. rujna 2016. - povodom Hrvatskog olimpijskog dana i proslave 950- te godišnjice prvog 
spomena Grada Šibenika održana je manifestacija „Festival sporta“, koju je otvorio župan 
Goran Pauk. 

13. rujna 2016. – župan Goran Pauk dodijelio subvencije za troškove registracije, stručno 
osposobljavanje i marketinške aktivnosti poduzetnicima u Šibensko-kninskoj županiji. 

16. rujna 2016. - povodom obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice i 25. obljetnice 
Spomendana rujanskog rata polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa na 
gradskom groblju Kvanj odana je počast poginulim braniteljima u Domovinskom ratu 
 
16. rujna 2016. -  u Šibeniku  obilježena 25. obljetnice Hrvatske ratne mornarice i 25. 
obljetnica Spomendana rujanskog rata. 
 
19. rujna 2016. - župan Goran Pauk u prostorijama Županijskog vatrogasnog operativnog 
centra predao je na korištenje Vatrogasnoj zajednici Šibensko-kninske županije sustav video 
nadzora putem kojeg će se moći nadzirati do 500 km² površine. 
 
20. rujna 2016. - otvoren arheološki lokalitet Velika Mrdakovica. 
 
4. listopada 2016. - župan Goran Pauk je u Beču austrijskim poduzetnicima predstavio 
gospodarske potencijale i mogućnosti ulaganja u Šibensko-kninsku županiju. 
 
12. listopada 2016. – župan Goran Pauk na svečanoj sjednici Skupštine Šleskog vojvodstva u 
Katowicama ( Poljska) održao panel na temu „Pametne specijalizacije – šansa za razvoj 
regije“. 
 
19. listopada 2016. - župan Goran Pauk kao voditelj izaslanstva Hrvatske lokalne i regionalne 
samouprave, sudjelovao je  na 31. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća 
Europe koja je održana od 19. do 21. listopada u Strasbourgu. 
 
25. listopada 2016. -  povodom obilježavanja Dana darivatelja krvi, župan Goran Pauk 
upriličio je svečani prijem za dobrovoljne darivatelje i darivateljice krvi. 
 
25. listopada 2016. – održana završna konferencija strateškog projekta HOLISTIC. 
 
10. studenog 2016. – župan Goran Pauk sudjelovao je na obilježavanju velike obljetnice “950. 
godina Šibenika”  u Europskom parlamentu u Bruxellesu. 
 
15. studenog 2016. – predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u radnom posjetu županiji. 

18. studenog 2016. - župan Goran Pauk sa suradnicima u Vukovaru sudjelovao na 
obilježavanju 25. obljetnice pada grada heroja i Koloni sjećanja. 

19. studenog 2016. - župan Goran Pauk održao sastanak na temu reforma lokalne 
samouprave sa predsjednikom Hrvatskog sabora Božom Petrovom. 

21. studenog 2016. – župan Goran Pauk pustio u rad solarno stablo na šibenskoj rivi. 
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25. studenog 2016. – održan komunikacijski trening u Šibensko-kninskoj županiji. 
 
5. prosinca 2016. - zamjenik župana Tomislav Vrdoljak sudjelovao je u Ludbregu na panel 
diskusiji pod nazivom Religijski turizam, sakralna baština i hodočašća. 
 
6. prosinca 2016. – u Šibeniku obilježen Dana pomoraca i brodaraca na nacionalnoj razini. 
 
7. prosinca 2016. - župan Goran Pauk i zamjenik župana Zoran Smolić prisustvovali su na 
Danima otvorenih vrata u Industrijsko-obrtničkoj školi 
 
8. prosinca 2016. – održan prijam za ovogodišnje dobitnike oznake “Hrvatski otočni 
proizvod”. 

9. prosinca 2016. - župan Goran Pauk potpisao je Europsku povelju o ravnopravnosti spolova 
žena i muškaraca na lokalnoj razini. 

12. prosinca 2016. - Zamjenik župana Zoran Smolić otvorio je VI. tradicionalnu međunarodnu 
manifestaciju „Dani mladog maslinovog ulja u Dalmaciji“ koja se održala u Vodicama. 
 
19. prosinca 2016. – župan Goran Pauk na sastanku kod predsjednika Vlade RH mr. sc. 
Andreja Plenkovića. 
 
20. prosinca 2016. – župan Goran Pauk prisustvovao je svečanom otvaranju novog prostora 
Narodne knjižnice Knin i suvremeno opremljenog kompleksa studentskog doma fra Lujo 
Marun. 
 
28. prosinca 2016.  – zamjenik župana Zoran Smolić potpisao je nova 22 ugovora za 
stipendiranje učenika i studenata za školsku i akademsku godinu 2016./2017. 
 

 Radni odnosi 

U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine bilo je raspisano 2 oglasa i primljeno 
je 5 osoba na određeno vrijeme. U istom razdoblju raspisana su tri javna natječaja i primljene 
tri osobe na neodređeno vrijeme. Raspisano je 39 javnih poziva za stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa na koje je primljeno 32 polaznika, uz napomenu da su se 
pojedini javni pozivi ponavljali. Trenutno u upravnim tijelima Županije ima 34 polaznika 
stručnog osposobljavanja. 

 

 Javna nabava 
 

U razdoblju do 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine su započeta i provedena četiri 
otvorena postupka javne nabave, te su dovršena dva otvorena postupka javne nabave od 
prije. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora  je 15.261.765,03 kuna. 
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UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
 
- Svakodnevne aktivnosti na poslovnoj suradnji i dogovorima sa županom, zamjenicima 
župana, pročelnicima upravnih odjela i službi, proračunskim korisnicima o ostvarivanju i 
izvršavanju proračuna 
- Suradnja s Poreznom upravom o planiranim i ostvarenim županijskim prihodima kao i 
mjerama naplate istih 
- Izrada raznih obrazaca za Ministarstvo financija 
-  Izrada Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu ( II, III i IV) 
- Izrada Proračuna za 2017. godinu sa planom prihoda i izdataka za 2018. i 2019. godinu 
- Izrada Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017. godinu 
- Izrada Financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. 01. do 
30. 06. 2016. godine 
- Izrada Polugodišnjeg izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. 01. 
do 30. 06. 2016.godine 
- Izrada Konsolidiranog financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za 
razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine 
- Dostava Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije (II ,III i IV), Proračuna 
Šibensko-kninske županije za 2017. godinu, svih financijskih, konsolidiranog i polugodišnjeg 
izvješća Proračuna Županije 
- Izrada Financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. 01. do 
30. 09. 2016. godine 
- Izrada analiza o ostvarenim prihodima proračuna Šibensko-kninske županije po mjesecima 
- Izrada analiza likvidnosti proračuna - praćenje izvršavanja rashoda po izvorima mjesečno a 
u prosincu i dnevne analize 
- Savjetovanje upravnih odjela i proračunskih korisnika o načinu planiranja i izvršavanja 
proračunskih sredstava - svakodnevne aktivnosti na poslovima unutrašnjih financijskih 
kontrola 
- Obavljene kontrole Izjava i Upitnika fiskalne odgovornosti za 2015. godinu svih 
proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije, jednog izvanproračunskog korisnika (ŽUC) 
i jedno trgovačko društvo (Ceste Šibenik) 
- Izrada izvješća o obavljenim kontrolama Izjava i Upitnika fiskalne odgovornosti svih 
proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije, jednog izvanproračunskog korisnika (ŽUC) 
i jednog trgovačkog društva županu ŠKŽ. 
- Svakodnevne aktivnosti sa ovlaštenim programerom u svezi održavanja i nadopunjavanja 
sustava - aplikacije planiranja i izvršavanja cijele riznice sa svim prihodima i izdacima 
upravnih odjela i proračunskih korisnika uz sva izravna plaćanja preko jedinstvenog računa 
Proračuna Šibensko-kninske županije 
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju Glavne knjige 
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju  Knjige ulaznih računa 
- Aktivnosti u vođenju  Knjige izlaznih računa 
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju  Knjige primljenih i izdanih vrijednosnih papira 
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju i razvoju centralne evidencije sklopljenih ugovora 
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju  Knjige nabave 
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige putnih naloga i blagajničkom poslovanju (ispis 
uplatnica i isplatnica) 
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- Aktivnosti u vođenju knjige imovine i sitnog inventara sukladno promjenama u 
vrijednostima i količinama imovine i sitnog inventara  Šibensko-kninske županije 
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju  ispisa i dostave narudžbenica za sve upravne odjele i 
službe Šibensko-kninske županije 
- Svakodnevne aktivnosti u izradi naloga za plaćanje Upravnog  odjela za proračun i financije 
- Svakodnevne aktivnosti u izradi zbrojnog naloga za plaćanje svih upravnih  odjela, službi i 
svih proračunskih korisnika 
- Mjesečne i svakodnevne aktivnosti u obračunima plaća, honorara, ugovora o djelu, troška 
prijevoza na posao djelatnika, obračun bolovanja i izrada zahtjeva za doznaku potraživanih 
novčanih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 
- Izrada izvješća za poreznu upravu - JOPPD obrasci, 
- Izvješća prema HZZMO-u - rekapitulacija svih plaća po mjesecima sa uplaćenim 
doprinosima 
- Izrada zahtjeva za doznaku potraživanih novčanih sredstava za plaće djelatnika prema 
jedinicama s kojima imamo sklopljen ugovor o financiranju (Grad Vodice, Općina Rogoznica) 
- Izrada obračuna deviznih dnevnica 
- Izrada mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih statističkih izvješća 
- Svakodnevne kontrolne aktivnosti izvršavanja Proračuna, izrada raznih evidencija, analiza, 
procedura 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 
 
U periodu srpanj – prosinac 2016., doneseni su sljedeći akti Skupštine iz nadležnosti 
Odjela: 

- Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova 
Šibensko-kninske županije za 2015. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne 
osobe za 2015. godinu 

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Šibensko- 
kninske županije 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za hitnu medicinu 
Šibensko-kninske županije 

- Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u domovima 
za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 
2016. godinu 

- Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 
centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i 
raspored sredstava za 2016. godinu 

- Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 
zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2016. godinu  

-  Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na 
području Šibensko-kninske županije za 2016. godinu  

- Odluka o izmjeni i dopuni odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-
kninske županije i raspored sredstava za 2016. godinu 
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- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta i Pročišćeni tekst 
Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije  
 
Odlukom Župana doneseni su slijedeći akti: 

- Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 
područje Šibensko-kninske županije za 2016. godini 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Šibensko-kninske županije o usvajanju prijedloga oročenja kratkoročnog depozita u trajanju 
od jedne godine za iznos od 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna) za potrebe izgradnje II. faze 
Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije  

- Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih 
ustanova na području šibensko-kninske županije u 2016. godini  

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Opće i veteranske bolnice 
„Hrvatski ponos“ Knin 

- Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-
kninske županije 

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti općoj bolnici Šibensko-kninske županije za 
zaključivanje svih ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna za predmete 
nabave iskazane u Planu nabave robe , radova i usluga za 2016. godinu  

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Zavoda za 
javno zdravstvo šibensko-kninske županije 

- Zaključak o mjestu ugovaranja koordinatora i mobilnih timova palijativne skrbi za područje 
Šibensko-kninske županije  

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“Knin 
za zaključivanje svih ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna za 
predmete nabave medicinske opreme iskazane u Popisu prioriteta za decentralizirane 
funkcije za 2016. godinu 

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Općoj bolnici Šibensko-kninske županije za 
zaključivanje svih ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna za predmete 
nabave  iskazane u I. izmjeni i dopuni popisa prioriteta za decentralizirane funkcije u 2016. 
godini 

- Zaključak o I. izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između 
zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2016. Godini  

- Zaključak o provedbi plana monitoringa radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku 
potrošnju u 2016. godini  

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Općoj bolnici Šibensko-kninske županije za 
zaključivanje svih ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna za predmete 
nabave  iskazane u I. Izmjenama i dopunama Plana nabave robe , radova i usluga za 2016. 
godinu 

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Zavoda za 
javno zdravstvo Šibensko-kninske županije 

- Zaključak o II. Izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između 
zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2016. godini 

- Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Knin o dozvoli za 
uknjižbu brisanja založnog prava na nekretnini 
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- Zaključak o raspodjeli sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu, 
Razdjel 040-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Aktivnost A1003-02- Financiranje 
ostalih aktivnosti socijalne skrbi, pozicija- Interventna sredstva u socijalnoj skrbi 

- Zaključak o raspodjeli sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu, 
Razdjel 040-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Aktivnost A1006-02- Preventivne 
mjere zdravstvene zaštite, pozicija- Promicanje zdravlja, prevencije 

- Zaključak o raspodjeli sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu, 
Razdjel 040-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Aktivnost A1006-01- Provođenje 
mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite, pozicija- Interventna sredstva u socijalnoj skrbi 
Od redovitih aktivnosti Odjela ističemo praćenje i nadzor nad radom ustanova kojima je 
Županija osnivač – dvije bolnice, tri doma zdravlja, dva zavoda, dvije ljekarne, dva doma za 
starije i nemoćne osobe.  
Također, naglašavamo uspješan dovršetak svih poslova na decentraliziranom financiranju 
zdravstvenih i socijalnih funkcije u 2016. godini sa odličnim 98%  iskorištenjem bilanciranih 
prava i to za zdravstvo, investicijska sredstva i tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 
14.949.000,00 kn, domovi za starije i nemoćne osobe, sufinanciranje ukupnih troškova 
djelatnosti u iznosu od 7.426.000,00 kn, centri za socijalnu skrb, materijalni i financijski 
rashodi u iznosu od 1.730.000,00 kn. 
Pomoć za ogrjev građanima koji se griju na drva i pored neprecizne zakonske regulative, 
složene u izvedbi, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave realizirano je u visokom 
iznosu od 2.484.250,00 kn, odnosno za 2.615 korisnika. 
Polovicom godine donesena je nova Mreža hitne medicine na području Republike Hrvatske. 
Za našu županiju uvedene su tri nove ispostave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske 
županije s timovima T1, u Drnišu, Primoštenu i Vodicama, uz postojeće u Kninu i centrale u 
Šibeniku, s izmjenom T-1 u T-2 u Tisnom, što u cjelini predstavlja unaprjeđenje sustava Hitne 
medicine na županijskoj razini. 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 
 
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport je upravno tijelo Šibensko-kninske 
županije koje obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja osnovnog i srednjeg 
školstva, visokog obrazovanja, te područja kulture, tehničke kulture, športa i udruga civilnog 
društva. 
 

 Školstvo 
 
Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno svojim zakonskim 
nadležnostima osigurava sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač, te određuje kriterije, mjerila i način 
financiranja decentraliziranih funkcija u obrazovnom sustavu, neophodnih za realizaciju 
nastavnih planova i programa. 
Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog i srednjeg školstva Šibensko-kninske županije za 2016. godinu, donesenih na 
sjednici Županijske skupštine od 27.04.2016., tijekom godine utrošena su sredstva za 
financiranje osnovnih škola (14) u visini 14.685.363,00 kune, te za financiranje srednjih škola  
u visini 9.296.601,00 kuna. 
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Decentraliziranim sredstvima financirali su se materijalni rashodi škola, tekuća i investicijska 
održavanja školskog prostora i opreme, nastavnih sredstava i pomagala, te kapitalni projekti 
osnovnog i srednjeg školstva. 
Prema Planu kapitalnih ulaganja u školstvo Šibensko-kninske županije za 2016. godinu 
donesenog na sjednici Županijske skupštine od 27.04.2016. godine i Izmjena Plana (I.) od 
30.11.2016., u cijelosti smo utrošili 2.860.674,00 kuna decentraliziranih sredstava i to u 
slijedeće kapitalne projekte: 
 
A. Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo 
 

1. 
OŠ Domovinske 
zahvalnosti, 
 Knin 

Energetska obnova školske zgrade (sanacija fasade 
i obnova prozora) – II faza 

219.593,00 kn 

2. 
OŠ dr. Franje Tuđmana, 
 Knin 

Sanacija učionica i sanitarnih čvorova 133.155,00 kn 

3. 
OŠ A. M. Petropoljskog, 
Drniš 

Sanacija ravnog krova školske športske dvorane 
Područne škole Oklaj 

121.829,00 kn  

Izrada projektne dokumentacije za energetsku 
obnovu školske zgrade 

74.875,00 kn  

4. OŠ Vodice 

Sanacija pokrova i fasade na školskoj športskoj 
dvorani 

426.239,00 kn 

Izrada vanjske rampe za invalide  58.281,00 kn 

5. OŠ Skradin 

Sanacija sanitarnih čvorova na katu školske zgrade 
  

 207.128,00 kn 

Uređenje dvorišta ispred školske zgrade 133.549,00 kn 

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata 
školske zgrade 

15.000,00 kn 

6. OŠ Kistanje 

Sanacija sanitarnih čvorova u prizemlju školske 
zgrade 

225.609,00 kn 

Oprema za video nadzor  19.819,00 kn 

Izrada projektne dokumentacije za energetsku 
obnovu  
školske zgrade 

50.000,00 kn 

7. OŠ Pirovac 
Sanacija kotlovnice 169.200,00 kn 

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata 
školske zgrade 

11.125,00 kn 

8. 
OŠ Vjekoslava Kaleba, 
Tisno 

Rekonstrukcija plinske kotlovnice 75.000,00 kn 

9. 
OŠ Murterski škoji, 
Murter 

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata 
školske zgrade 

18.300,00 kn 

Ukupno iznos ulaganja 
     1.958.702 ,00 

kn 
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B. Kapitalna ulaganja u srednje školstvo 
 

1. Tehnička škola, Šibenik 
nabava opreme za informatički kabinet 
 

 
160,370,00 

kn 

2. 
Prometno – tehnička škola,  
Šibenik 

Nabava opreme za nautički kabinet 

 
    

88.938,00 
kn 

Nabava namještaja za informatičku učionicu 
 21.900,00 

kn 

3. 
Industrijsko - obrtnička škola, 
Šibenik 

Nabava opreme za sportsku dvoranu 
 83.000,00 

kn 

4. Medicinska škola, Šibenik Nabava opreme za praktikume 
36.811,00 

kn 

5. SGŠ Ivana Lukačića, Šibenik 

Izrada projektne dokumentacije za 
energetsku  
obnovu školske zgrade 

42.000,00 
kn 

Energetski pregled i izrada energetskog 
certifikata školske zgrade 

14.000,00 
kn 

6. SŠ Ivana Meštrovića, Drniš 
Izrada projektne dokumentacije za 
energetsku  
obnovu školske zgrade 

49.900,00 

7. SŠ Lovre Montija, Knin 

Nabava staklenika i građevinski radovi za 
praktikum poljoprivrede 

 
132.560,00 

kn 

Izrada projektne dokumentacije za 
energetsku  
obnovu školske zgrade 

181.250,00 
kn  

8. SSŠ Kralja Zvonimira, Knin 
Nabava informatičke opreme i 3D printera 

47.198,00 
kn 

Nabava namještaja za učionice 
44.125,00 

kn 

Ukupno iznos ulaganja 
  
902.052,00 
kn 

 
 
Poslovanje školskih ustanova preko jedinstvenog računa riznice omogućuje nam da na bolji i 
kvalitetniji način pratimo škole kao proračunske korisnike, te njihovo zakonito, namjensko i 
svrsishodno korištenje sredstava po svim izvorima financiranja (decentralizirana sredstva, 
vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije). 
 
Sukladno odredbama Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - ožujak 2016., travanj – lipanj 2016. i rujan-
prosinac 2016. godine koje je donijela Vlada RH (NN 140/15, NN 28/16 i NN 76/16), 
učenicima srednjih škola sufinancirani su troškovi međumjesnog javnog prijevoza (autobus i 
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vlak) u visini 75%, do određenog limita te iznimno za učenike koji su članovi kućanstva 
korisnici zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sufinancirani su troškovi 
prijevoza u 100% iznosu. Prema kriterijima iz navedene odluke skoro 2000 srednjoškolaca 
ostvarilo je pravo na subvenciju troškova prijevoza, a utrošen je ukupan iznos od 
10.473.605,00 kuna koji je doznačen iz državnog proračuna u 2016. godini. 
Kako na području Općine Ružić nema uspostavljenog javnog linijskog prijevoza, učenicima 
putnicima SŠ Ivana Meštrovića u Drnišu s prebivalištem na području općine Ružić, županija je 
nastavila sufinancirati 20% ukupnih mjesečnih troškova posebno organiziranog prijevoza, a 
ostatak podmiruje jedinica lokalne samouprave. Za ovu namjenu utrošeno je 16.650,00 kuna 
iz izvornih prihoda županije. 
 
U  listopadu i studenom je proveden postupak Javnog natječaja za dodjelu novih stipendija 
učenicima i studentima za šk./akad. god. 2016./17. Dodijeljeno je 6 učeničkih i 17 
studentskih stipendija. Uz ranije korisnike koji nastavljaju primati stipendije za redovito 
školovanje, u ovoj školskoj odnosno akademskoj godini županija stipendira ukupno 66 
stipendista i to 9 učenika i 57 studenta. Mjesečna stipendija za učenike iznosi 400 kuna, a za 
studente 600 kuna. Za ovu namjenu u proračunu je ove godine utrošeno ukupno 373.000,00 
kune iz izvornih prihoda županije s ciljem poboljšanja materijalnog statusa učenika i 
studenata. 
Za sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova koji djeluju na području naš županije 
(Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište Marko Marulić u Kninu, i Dislocirani sveučilišni 
preddiplomski Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Šibeniku 
Sveučilišta u Zagrebu) utrošeno je 210.000,00 kuna s ciljem poboljšanja i unapređenja 
standarda visokog obrazovanja na području županije. 
 
U listopadu i studenom je proveden i postupak Javnog natječaja za dodjelu financijskih 
poticaja ustanovama za obrazovanje odraslih, te je pučkim učilištima (4) sa sjedištem u 
Šibensko-kninskoj županiji dodijeljeno 55.000,00 kuna za provođenje obrazovnih programa 
za deficitarna zanimanja i nabavu opreme. 
Županija kroz ove financijske poticaje daje posebnu pozornost sustavu cjeloživotnog 
obrazovanja i potrebi svih građana na stalno učenje, stručno usavršavanje i osposobljavanje, 
radi stjecanja novih znanja i vještina. 
 

 Kultura, sport i udruge civilnog društva 
 

U 2016. godini za zadovoljavanje javnih potreba građana u području kulture, tehničke 
kulture, sporta i udruga civilnog društva županija je iz svojih izvornih prihoda osigurala 
ukupno iznos od 3.290.000,00 kuna. Kroz Program 1010 Promicanje kulture sufinancirani su 
programi/projekti udruga i ustanova u kulturi u iznosu 1.085.000,00 kuna, kroz Program 
1011 Promicanje sporta i rekreacije preko Zajednice sportova Šibensko – kninske županije 
sufinancirani su programi i aktivnosti sportskih udruga i organizacija u iznosu od 
1.775.000,00 kuna, te kroz Program 1004 Razvoj civilnog društva sufinancirani su programi i 
projekti udruga civilnog društva u iznosu 450.000,00 kuna. Sredstva namijenjena za 
zadovoljavanje javnih potreba građana prenosila su se na žiro – račune korisnika županijskog 
proračuna temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju programa i projekata, ovisno o 
tijeku provođenja programa i dinamici priliva sredstava u županijski proračun. Nadležni 
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upravni odjel i sportska zajednica prate namjensko korištenje proračunskih sredstava kroz 
programsko i financijsko izvješća koja su u obvezi dostaviti korisnici sredstava.   
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 
 
Malo gospodarstvo 
 
Za realizaciju kreditnih projekta kod kojih Županija i ministarstva subvencioniraju kamatu, u 
izvještajnom razdoblju iz Proračuna Šibensko-kninske županije isplaćeno je 307.828,88 kuna, 
a promatrano na godišnjoj razini isplaćeno je 695.270,83 kune. 
Sukladno Programu za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016. godini (donesen 
od strane župana u siječnju 2016. godine) raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
dodjelu subvencija te su na osnovu pristiglih zahtjeva i prijedloga Povjerenstva za provedbu 
Programa dodijeljena poticajna sredstava za razvoj malog gospodarstva u iznosu od 
133.400,00 kuna za 38 korisnika, a što znači da je po Programu ukupno u 2016. godini 
dodijeljeno 389.520,00 kuna za 90 korisnika. 
 
Energetika 
 
Sukladno Godišnjem planu energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za 2016. 
godinu, u izvještajnim razdoblju financirala se izrada energetskih certifikata: Osnovnoj školi 
Vjekoslava Kaleba u Tisnom. Gledano na godišnjoj razini financirana je izrada energetskog 
certifikata za četiri osnovne škole na području Šibensko-kninske županije. 
Sukladno projektu Elektrifikacije ruralnih krajeva Šibensko-kninske županije u 8 kućanstava 
koje nemaju pristup elektroenergetskoj mreži postavljene su samostalne FN elektrane, 
benzinski elektrogeneratori i kuhinjski hladnjaci te je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, sukladno „Ugovoru broj 59982 o neposrednom sudjelovanju Fonda u 
sufinanciranju projekta poticanja obnovljivih izvora energije Postavljanje samostalnih FNE (2 
od 1kW, 5 od 1,5kW i 1 od 3kW), benzinskih elektrogeneratora 2,5 kW i kuhinjskih hladnjaka 
A++ u 8 obiteljskih kuća koje nemaju pristup elektroenergetskoj mreži davanjem sredstava 
pomoći“, podnesen zahtjev kojim se traži da se u Proračun Županije sukladno gore 
navedenom Ugovoru uplati iznos od 385.020,54 kune za sufinanciranje Projekta. 
 
Turizam  
 
Nastavilo se na izradi projektne dokumentacije Centra za posjetitelje Šibensko-kninske 
županije. Podnesen je Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a na temelju kojeg je od strane 
Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ista i izdana. 
Temeljem izrađenog Geodetskog projekta Državnoj geodetskoj upravi Područni ured za 
katastar Šibenik podnesen je zahtjev za formiranje građevne čestice te je ista donijela 
Rješenje kojim se katastarskom operatu k.o. Vodice mijenjaju podatci. S gradom Vodicama 
potpisan je Ugovor o osnivanju prava građenja.  
Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Master plana turizma Šibensko-kninske 
županije usvojilo je Analizu stanja i Strategiju turističkog razvoja predanu i prezentiranu od 
strane izrađivača tvrtke Urbanex d.o.o. 
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Razminiranje 
 
Vezano za Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za 
ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Klasa: 440-12/14-
01-01-01/0001 Urbroj: 343-0100/01-16-053), u srpnju je donesena Odluka o prihvatljivosti 
zahtjeva za potporu (iznos prihvatljivih troškova: 6.992.636,26 kuna). Projektom će se 
razminirati poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te općine 
Promina, ukupne tlocrtne površine 669.797 četvornih metara. Poslove ukupne vrijednosti 
6.934.029,03 kuna izvodit će zajednica ponuditelja DIZ EKO d.o.o. , EXPLORATOR d.o.o., 
OMNIA MEA d.o.o., ORKAN d.o.o. i TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o. 
Prema podatcima Hrvatskog centra za razminiranje, na dan 31. prosinca 2016. godine, 
ukupan minski sumnjiv prostor u Šibensko-kninskoj županiji iznosi 26,3 četvorna kilometra. 
 
Ostalo 
 

 Praćenje prihoda po osnovu novčane naknade za koncesiju za eksploataciju 
mineralnih sirovina tvrtki koje obavljaju eksploataciju na području Šibensko-kninske 
županije.  

 Praćenje provedbe Ugovora o prijenosu Ugovora o koncesiji za izgradnju 
distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu područja Šibensko-kninske 
županije i to gradove Šibenik (naselja Šibenik, Brodarica, industrijska zona Podi i 
turističko naselje Solaris), Drniš (naselje Drniš i pripadajuća industrijska zona), Knin 
(naselje Knin) i Vodice (naselja Vodice i Srima) te općine Bilice, Tribunj (naselje 
Tribunj), Pirovac (naselje Pirovac i pripadajuća industrijska zona), Tisno (naselja Tisno, 
Jezera i Betina) i Murter-Kornati (naselje Murter). 

 Provedba programa razmjene mladih Eurodyssee (Program Skupštine europskih 
regija, Assembly of European Regions –AER).  

 Završne aktivnosti vezane za provedbu projekta HERA „Sustainable tourism 
management of Adriatic Heritage“; predstavljeni rezultati projekta.  

 
 
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije 
 
Regionalni razvoj  
 
Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (u 
daljnjem tekstu Agencija) je u razdoblju od srpnja do kraja prosinca 2016.g. nastavila s 
izradom Strategije razvoja Šibensko-kninske županije: izrađena je Analiza stanja i SWOT 
analiza, započelo se s definiranjem razvojnih potreba i potencijala te se nastavlja s radom na 
definiranju vizije, ciljeva, prioriteta i mjera, Započeta je izrada Akcijskog plana te su 
identificirani i prikupljeni razvojni projekti na razini Županije. Održani su sastanci s gotovo 
svim predstavnicima lokalne uprave na razini županije te je održano i nekoliko sastanaka 
članova radnih grupa za izradu Strategije.  
 
Svojim aktivnostima na području klimatskih promjena, Agencija je doprinijela ulasku 
Šibensko-kninske županiji u klub mediteranskih regija potpisnica Bolonjske povelje, te 
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promociji Plana upravljanja obalnim područjem kojeg je izradio UNEP PAP RAC u Šibensko-
kninskoj županiji i Europi (Plan je predstavljen u Rimu i Barceloni). U razdoblju od srpnja do 
prosinca Agencija je sudjelovala u identifikaciji mjera i aktivnosti za izradu Akcijskog plana 
koji je u istom razdoblju i usvojen od strane županije.   
 
Djelatnici agencije također su sudjelovali u izradi Strategije regionalnog razvoja RH te su 
podrška gradovima i općinama u izradi lokalnih strategija razvoja.  
 
Projekti  
 
Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji  
 
Agencija je u rujnu  započela provedbu projekta „Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj 
županiji“ čija je ukupna vrijednost 1.411.535,13 kn. Glavni cilj projekta je jačanje i razvoj 
mreže podrške prijaviteljima i korisnicima Europskih strukturnih i investicijskih fondova iz 
redova javnopravnih tijela na području Šibensko-kninske županije. U okviru projekta 
odrađene su edukacije za djelatnike Razvojne agencije te održani brojni sastanci i 
edukacijske radionice s predstavnicima JLS-ova u Šibensko-kninskoj županiji.   
 
Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom 
pogođenim područjima - Grad Knin  
 
Grad Knin je u rujnu 2016. godine usvojio Intervencijski plan čija je svrha predstaviti 
optimalni scenarij razvoja grada Knina do 2023. godine, uzimajući u obzir ciljeve, mogućnosti 
i ograničenja Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih 
gradova na ratom pogođenim područjima. Na osnovu izrađenog  Plana i pripadajućih 
razvojnih prioriteta, Agencija gradu Kninu pruža svu informativnu i savjetodavnu pomoć  za 
kvalitetnu pripremu razvojnih projekata unutar pojedinih razvojnih prioriteta. Do sad se po 
tom pitanju Gradu Kninu pomoglo u kvalitetnoj interpretaciji kako Intervencijskog plana, 
tako i svake pojedine prioritetne osi/razvojnog prioriteta unutar plana. Nadalje, za potrebe 
izrade završnih Poziva na dostavu projektnih prijedloga grant shema unutar EFRR-a i ESF-a, i 
to od strane resornih Ministarstava, proučili su se cjeloviti nacrti te dale konstruktivne kritike 
i komentari. Za kvalitetnu i pravovremenu prijavu pojedinih projekata, popisala se sva 
potrebna projektna i tehnička dokumentacija. Izradio se akcijski plan, kako za potrebe izrade 
razvojne strategije Šibensko-kninske županije, tako i za potrebe popunjavanja internu bazu 
projekata resornog ministarstva (MRRFEU). 
 
Ruralni razvoj i poljoprivreda  
 
Sukladno programu Ruralnog razvoja RH, Razvojna agencija sve zainteresirane dionike 
kontinuirano informira i savjetuje o mjerama i natječajima relevantnim za poljoprivredu, 
ruralni razvoj ali i ribarstvo i marikulturu. Također savjetovanja se odnose i na primarnu 
poljoprivrednu proizvodnji i preradu poljoprivrednih proizvoda, povećanje konkurentnosti 
PG-a i uvođenje novih znanja i tehnika. U razdoblju od srpnja do prosinca 2016.g. djelatnici 
Agencije su pružili savjetovanja za oko 60-ak poljoprivrednika, te su organizirali niz radnih 
sastanaka na kojima su između ostalog prezentirane mjere ruralnog razvoja: održani su 
sastanci s Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima, FLAG-om), uzgajivačima školjaka, 
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uzgajivačima ovaca i koza ŠKŽ, Savjetodavnom službom, Hrvatskom gospodarskom 
komorom, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, Poljoprivrednom agencijom, Udrugom 
senzornih analitičara Olea Šibenik, Udrugom Traulik Vodice, Udrugom dalmatinskih uljara, 
Udrugom proizvođača i prerađivača aromatskog i ljekovitog bilja „Smilje“ i drugima.  
Prezentacije o mjerama ruralnog razvoja održane su u Drnišu, u Šibeniku i u Unešiću.  
 
 
Projekti 
 
„Studija o razvoju marikulture u Šibensko-kninskoj županiji“ 
 
Projekt „Studija o razvoju marikulture u Šibensko-kninskoj županiji“ je  započeo s 
provedbom. Unutar projekta održane su dvije radionice sa zainteresiranim dionicima iz 
sektora marikulture iz ŠKŽ.   
 
„Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“  
 
Unutar Programa ruralnog razvoja RH pružena je tehnička pomoć za natječaj  za podmjeru 
7.2.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući 
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u 
građenje nerazvrstanih cesta“ za 1) Grad Vodice – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na 
čest. zem. 4570/1 u Prvić Luci na Otoku Prviću“ i za 2) Općinu Unešić – „Rekonstrukcija 
nerazvrstane ceste NC 183 na području općine Unešić“ 
 
Djelatnici odjela su u proteklom razdoblju aktivno sudjelovali u radu udruga, zadruga i 
klastera.  Pružena je i potpora za osnivanje Udruge uzgajivača ovaca na županijskoj i među 
županijskoj razini a kako bi se proveo projekt zaštite mesa dalmatinske pramenke. Djelatnici 
odjela su također sudjelovali u radu klastera prehrambeno-prerađivačke industrije. Agencija 
je i suorganizator manifestacije vina Šibensko-kninske županije, manifestacije  „Dani mladog 
maslinovog ulja u Šibensko-kninskoj županiji“ te Sajma agroturizma Šibensko-kninske 
županije u Skradinu. Djelatnici su sudjelovali u osnivanju odbora za maslinarstvo pri HPK i u 
radu povjerenstva za maslinarstvo pri MP. Sudjeluju u pripremi novih zakona o 
poljoprivrednom zemljištu i OPG-ima. 
 
Poduzetništvo 
 
Razvojna agencija se u razdoblju od srpnja do siječnja kontinuirano bavila informiranjem i 
savjetovanjem poduzetnika ali i svih zainteresiranih dionika o različitim temama iz sektora 
gospodarstva i poduzetništva. Zainteresiranim poduzetnicima su pružena savjetovanja o: 
kreditnim linijama (županijski krediti, HBOR, krediti poslovnih banaka), jamstvenim 
fondovima (ŠKŽ, HAMAG-BICRO), o europskim i nacionalnim natječajima (E-impuls, 
kompetentnost MSP-a, konkurentnost turističkog gospodarstva, ICT tehnologije.).  Djelatnici 
Razvojne agencije sudjelovali su u savjetovanju i pripremi poduzetnika za prijavu na projekt 
E-impuls 2016. 11 savjetovanih poduzetnika u drugom djelu godine uspješno je prijavilo 
svoje projekte za navedeni natječaj, a rezultati se još uvijek iščekuju.  
Za natječaj „Kompetentnost MSP“ djelatnici Razvojne agencije pomogli su u pripremi 3 
poduzetnika, od kojih je 1 poduzetnik prijavio svoj projekt. U proteklih šest mjeseci djelatnici 
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Agencije su savjetovali 220 potencijalnih i postojećih poduzetnika. Pripremljena su i održana 
4 povjerenstva vezana za županijske kreditne linije; analizirano je 11 zahtjeva za kredite; 40 
poduzetnika je dobilo savjetovanje o županijskim kreditima, a čak 70 poduzetnika o ostalim 
kreditima (HAMAG, HBOR, ostali). Djelatnici Agencije su u ovom razdoblju izradili 5 studija 
gospodarske opravdanosti potrebnih za raspisivanje natječaja za koncesije na 2 uzgajališta 
školjaka i 3 sidrišta. Agencija je aktivno sudjelovala u organizaciji različitih događaja na 
kojima je prezentirala prilike za poduzetnike i građanstvo. 
 
 
Projekti  
 
AluTech  
 
Uspješno je završen projekt uspostavljanja Razvojno-inovacijskog Centra AluTech a Središnja 
agencija za financiranje i ugovaranje projekata provela je kontrole na terenu te je pozitivno 
ocijenila projekt.   
 
Adriatic Business Centar  
 
Na natječaj iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija prijavljen je projekt 
rekonstrukcije i opremanja Adriatic Business Centra u staroj zgradi  na kompleksu tvornice 
TLM-a.  Vrijednost ovog projekta je 20 milijuna kuna a njegova svrha je  potaknuti ekonomski 
uspjeh i gospodarski rast kako Šibensko-kninske županije, tako i cijele Jadranske Hrvatske 
pružanjem usluga visokokvalitetne poduzetničke infrastrukture poduzetnicima i 
poduzetničkim potpornim institucijama u pozitivnom poslovnom okruženju. U 4.mjesecu 
očekuju se rezultati administrativne provjere.  
 
Plamet Compete  
 
Na natječaj iz programa prekogranične suradnje RH-BIH prijavljen je projekt iz sektora 
aluminija i plastike „Enhancing the competitiveness of SME's in metal and plastic sector 
through development of knowledge network and common business infrastructure“. Projekt 
je povoljno ocjenjen nalazi se visoko na listi projekata koji su dobili financiranje i uskoro se 
očekuju daljnje informacije o njegovoj provedbi.  
 
CEKOM – AluTech  
 
Djelatnici odjela su u ovom razdoblju pripremali i projekt koji se prijavio na pred-natječaj 
unutar Operativnog programa za konkurentnost i koheziju za Centre kompetencija. Kao 
priprema za prijavu projekta provedeno je istraživanje tržišta; pripremljena je Strategija 
razvoja Centra kompetencija za aluminij; napravljene su pripremne aktivnosti za osnivanje 
nove ustanove za istraživanje i širenje znanja koja  je prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj. 
Projekt je uspješno prošao pred-natječajnu proceduru i stekao pravo prijave na ograničeni 
poziv čije se raspisivanje očekuje u ožujku 2017.g.  
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Uz savjetovanje poduzetnika i rad na projektima djelatnici ovog odjela aktivno sudjeluju u 
radu Hrvatskog klastera konkurentnosti (HKK) pomorske industrije, te Klastera 
konkurentnosti automobilske industrije.  
 
Kulturna baština i turizam  
Djelatnici Agencije i u ovom području kontinuirano informiraju i savjetuju sve zainteresirane 
dionike o natječajima relevantnim za sektor kulturne baštine i turizma.  
 
 
Projekti 
 
Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante 
 
Djelatnici odjela su u proteklom šestomjesečnom razdoblju su za natječaj Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa 
temeljenih na obnovi kulturne baštine“ pripremili i prijavili projekt „Turistička valorizacija 
tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante“. Vrijednost projekta je 2.645.814,42 kuna (bespovratna 
sredstva  2.090.193,38 kuna, sredstva prijavitelja i partnera  555.621,04 kuna) a kroz projekt 
će se izraditi dokumentacija potrebna za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje tvrđave Sv. 
Nikole.  Projekt je trenutno u fazi evaluacije od strane nadležnih tijela.  
 
Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka 
 
Djelatnici Agencije su unutar ovog šestomjesečnog perioda aktivno radili na provedbi 
projekta „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka“ na kojem je uz nositelja projekta 
(Grad Drniš) Razvojna agencija provodila aktivnost uređenja oko 50-ak kilometara 
biciklističke staze na području Trbounja i Miljevaca na Drniškom području. Projekt je 
uspješno završen a u listopadu 2016.g. provedene su i kontrole od strane Središnje agencije 
za financiranje i ugovaranje projekata EU.  
 
HERA  
 
Agencija je kao partner na projektu HERA čiji je nositelj Šibensko-kninska županija, a koji se 
bavi razvojem turizma temeljenog na kulturnoj baštini  provodila aktivnosti vezane za 
arheološko nalazište „Velika Mrdakovica“. Projekt je uspješno završen a kao završna 
aktivnost u Muzeju grada Šibenika organiziran je događaj „Otvaranje arheološkog nalazišta 
Velika Mrdakovica“ i prezentacija kulturno-turističke rute „Voda moćna stvarateljica 
povijesti“.   
 
Zapošljavanje, socijalna uključenost, obrazovanje i zdravstvo  
 
U okviru ovog odjela Agencija kontinuirano informira relevantne dionike o natječajima i 
inicijativama unutar Europskog socijalnog fonda. Djelatnici odjela su u proteklom razdoblju 
pružali i tehničku pomoć relevantnim dionicima u izradi i prilikom prijave projektnih 
prijedloga na natječaje iz Europskog socijalnog fonda: ostvarena je suradnja s Veleučilištem u 
Šibeniku na izradi projektne prijave za projekt „Oracle akademija“, s Hrvatskom zajednicom 
županija na projektima izrađenim po tzv. „Dear pristupu“, te s Domovima zdravlja, 
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Šibenskom bolnicom i drugim koncesionarima na projektima iz sektora zdravstva. Pružena je 
pomoć i vlastima u Gradu Livnu na osnivanju lokalnog partnerstva za tržište rada u Bosni i 
Hercegovini. Pokrenuta je inicijativa unaprjeđenja lokalnih partnerstava za zapošljavanje na 
razini RH, te su u tu svrhu održani sastanci sa drugim PVTR-ovima. Provedena je evaluacija 
akcijskog plana strategije razvoja ljudskih potencijala, te je stvorena baza projektnih 
prijedloga koji će se prijaviti na natječaje iz Europskog socijalnog fonda.  
 
Projekti  
 
Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada  
 
Djelatnici agencije uspješno su proveli drugu fazu projekta „Razvoj partnerskog vijeća za 
tržište rada ŠKŽ“  unutar kojeg je osnovana i istoimena Udruga „Partnerskog vijeća za tržište 
rada Šibensko-kninske županije“ (s oko 30-ak članova) a koja je u veljači ove godine započela 
s aktivnostima razvoja ljudskih potencijala na području županije. 
 
Socijalno poduzetništvo za Udrugu invalida Bartolomej  
 
Pružena je tehnička pomoć Udruzi invalida „Bartolomej“ na pripremi i prijavi projekta  na 
natječaj iz Europskog socijalnog fonda a koji se tiče  socijalnog poduzetništva kod osoba s 
invaliditetom.  
 

 „Mar za dar“  

 

Agencija je pružila tehničku pomoć kod pripreme projekta za prijavitelja Tehnička škola 

Šibenik i to na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i 

učenicima na pred tercijarnoj razini“ (u sklopu provedbe projekta „Tehnička pomoć u 

Šibensko-kninskoj županiji“). Projekt je trenutno u fazi evaluacije od nadležnih tijela.  
 
Nabava opreme za  domove zdravlja i koncesionare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na 
području ŠKŽ  
 
U okviru ograničenog poziva na prijedlog projekata „Poboljšanje pristupa primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe 
pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ razvojna agencija za Šibensko-
kninsku županiju u svojstvu tehničke pomoći  priprema dokumentaciju za nabavku opreme 
za domove zdravlja i koncesionare u ŠKŽ. Vrijednost nabave iznosi  8.269.779,23 kn a uskoro 
se očekuje prijava projekata na natječaj.  
 
Energetika 
 
Djelatnici u odjelu Energetike i Obnovljivih izora energije aktivno informiraju sve 
zainteresirane dionike: građanstvo, poduzetnike i organizacije javnog sektora o europskim, 
nacionalnim i županijskim mjerama energetske učinkovitosti i poticajima relevantnim za 
obnovljive izvore energije u Šibensko-kninskoj županiji. U proteklom razdoblju je u svrhu 
informiranja  svih zainteresiranih dionika održan Dan energetske učinkovitosti na kojem su 
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od strane predstavnika relevantnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša prezentirani svi 
relevantni natječaji. 
 
U proteklom razdoblju djelatnici su savjetovali i jedinice lokalne samouprave te su pružili 
tehničku pomoć u izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu trima školama na 
području Šibensko- kninske županije (Osnovna škola Kistanje, Srednja škola Ivana 
Meštrovića, Srednja škola Lovre Montija).  
 
Uz informiranje i savjetovanje, djelatnici kontinuirano prikupljaju podatke i ažuriraju baze 
podataka vezane za potrošnju energenata u Šibensko-kninskoj županiji, sudjeluju u izradi 
Akcijskog i sastavljaju Godišnji plan energetske učinkovitosti za Šibensko- kninsku županiju.  
 
Projekti 
 
HOLISTIC  
 
Djelatnici su u proteklom razdoblju provodili aktivnosti projekta HOLISTIC čiji je nositelj 
Šibensko-kninska županija a koji se bavi aktivnostima vezanim za unaprijeđenije sustava 
zaštite od požara. U okviru ovog projekta djelatnici su organizirali niz edukativnih događaja: 
edukacije civilne zaštite, edukativne radionice u Dječjem vrtiću „Šibenski tići“; konferenciju 
povodom primopredaje tableta i GPS uređaja vatrogasnim tijelima; manifestaciju projekta 
HOLISTIC u suradnji s JVP Šibenik. 
U okviru projekta djelatnici su proveli nekoliko javnih nabava i to: sustava grijanja na 
biomasu (građevinski radovi), terenskih tableta; GPS uređaja, sustava video nadzora, te su 
ugovorili radove nadzornog inženjera i koordinatora zaštite na radu za radove u Srednjoj 
školi  Ivana Meštrovića u Drnišu. Izrađena su završna izvješća te su distribuirani edukacijski 
materijali (bojanke, letci, brošure). Projekt je uspješno završen u prosincu 2016.g.  
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 
 
I. Izrađeni su prijedlozi granica pomorskog dobra u slijedećim katastarskim  općinama: 

1. K.O. TISNO: na dijelu rt Obinuš Mali – uv. Mejaš 
2. K.O. TRIBUNJ: na dijelu uv. Mejaš – uv. Sovlje 
3. K.O. KRAPANJ: na dijelu Prigrada 
4. K.O. GREBAŠTICA: na dijelu Galešnica - Banovci 
5. K.O. KRAPANJ: na dijelu Šparadići - Bilo 
6. K.O. PRIMOŠTEN: na dijelu Mala Raduča – Stari Porat 
7. K.O.MARTINSKA: na dijelu sj. strana Kanala Sv. Ante 
8. K.O. MANDALINA: na dijelu Zap.str.uv.Sv.Petar 
9. K.O. TISNO: na dijelu uv. Makirina – rt Smrdeča 
10. K.O. DONJE POLJE: na dijelu Južna uvala – Morinjski zaljev 
11. K.O. JADRTOVAC: na dijelu Morinjski zaljev-zapad 
12. K.O. MURTER-BETINA: na dijelu Gradina 
13. K.O. SKRADIN: na dijelu Kvartirna – Bila Stina 
14. K.O. SKRADIN: na dijelu Bila Stina - Rokovača 
15. K.O. DONJE POLJE: na dijelu Morinjski zaljev-sjever    
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16. K.O. TRIBUNJ: na dijelu uvala Sovlje – zapad 
 
II.  Izrađeni su geodetski elaborati parcelacije, u katastarskim općinama:  

1. K. O. PRVIĆ: za k.č.z. 1, 2, 3, 4, 5, 36/1, 1732, 4594 
2. K. O. ZLARIN: za k.č.z. 1120, 1471, 7301, 1750 
3. K.O. ŠIBENIK: za k.č.z. 1164/1, 1174, 1176/2, 1177, 1181, 1180/2, 1182 
4. K.O. DONJE POLJE: 4621/1 
5. K.O. SRIMA: za k.č.z. 7552/3, 7552/10, 8011 
6. K.O. ŠIBENIK: za k.č.z. 1200/1, 4974/1, 4975/5, 4974/6, 5907/1 
7. K.O. SKRADIN: za k.č.z. 148/6 
8. K.O. PRIMOŠTEN: za k.č.z. 1714, 15696/30, 15696/317, 15696/33, 15696/31, 

15696/34, 15696/50, 15696/470, 15696/454 
9. K.O. PRIMOŠTEN: za k.č.z. 15696/51, 15696/95, 19700, 14944/52, 14914, 15696/303 

 
III. Na sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja, za lokacije 
utvrđene Odlukom o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja na temelju 
zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina, u drugom dijelu 2016. godine, utrošeno je 
600.000,00 kuna, konkretno na: 
1. Općina Bilice; 100.000,00 kuna za sanaciju ( čišćenje ) morskog dna u uvali Stubalj, 
2. Grad Vodice; 100.000,00 kuna za sanaciju obalne šetnice Plave plaže u Vodicama, 
3. Općina Tribunj; 100.000,00 kuna za sanaciju dijela obale u uvali Sovlje, 
4. Općina Pirovac; 100.000,00 kuna za sanaciju Stare rive u Pirovcu, 
5. Općina Tisno; 100.000,00 kuna za sanaciju – uređenje rive kod mosta u Tisnom i 
6. Općina Primošten, 100.000,00 kuna za sanaciju šetnice od Velike Raduče do Autokampa 

Dolac. 
 
IV.  Donesene su odluke o davanju koncesije na pomorskog dobru: 
1. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog 

korištenja privezišta na otoku Krapnju na području Grada Šibenika 
2. Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže 

u uvali Gračina na k.č. 10044 u k.o. Tisno, Općina Tisno 
3. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu korištenja 

objekta odvodnje – kolektora grada Šibenika 
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 

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

 
Kontinuirano se provode postupci davanja koncesija na pomorsko dobru a sve sukladno 
Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom. 
  
V. Sufinancirana je Lučka uprava Šibensko-kninske županije i to: 
1.  Sufinanciranje radova (nabava i postavljanje pontona) u Luci Šibenik, uvala Vrnaža sa 
2.000.000,00 kuna, 
2.  Sufinanciranje radova na sanaciji urušenog gata u luci Stražara - Vodice sa 200.000,00 
kuna, 
3. Sufinanciranje radova na dogradnji obalnog zida u Luci Bilice – Stubalj sa 500.000,00 kuna. 
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VI. Kontinuriano se prati  naplata potraživanja od naknada za upotrebu pomorskog dobra 
(naknada za koncesije te naknada za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica 
i jahti temeljem izdanih Rješenja, a po prethodno ažuriranim podacima). 
 
VII. Sukladno izmjenama Županijskog prostornog plana i nacrta novog Zakona o pomorskom 
dobru zajedno sa Županijskom lučkom upravom proširuju se lučka područja za područje 
cijele Županije. 
 
VIII. POTICANJE I PROMICANJE AKTIVNOSTI NA OTOCIMA: 
U kolovozu 2016. godine na otoku Krapanju  organiziran je i održan Festival “Hrvatskog  
otočnog proizvoda” otočnih proizvođača Šibensko-kninske županije i ostalih otočnih 
županija. 
U iznosu od 72.762,40 kuna, putem Udruge poslovni klaster “Hrvatski otočni proizvod” iz 
Prvić Luke, sufinancirani su troškovi proizvođača sa otoka Šibensko-kninske županije koji su 
dobili oznaku “HOP“.  
 
 
 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 
 
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine Upravni odjel za zaštitu okoliša i 
komunalne poslove bavio se slijedećim aktivnostima: 

 
Planski dokumenti i izvješća 
 

1. Temeljem Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na 
morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2016. godini („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 5/15) proveden je „Program praćenja kakvoće mora 
za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije za 2016. godinu“. 
Izrađeno je „Izvješće o kakvoći mora za kupanje u 2016. godini“; 

2. Izrađeno je „Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj 
županiji za razdoblje 2007. – 2015. godine“; 

3. Izrađeno je „Izvješće o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske 
županije u 2015. godini“ i „Izvješće o realizaciji Provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za 2015. godinu“; 

4. Izrađen je „Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2016. godinu“;  
5. Izrađeno je „Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2015. godinu“ i „Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za 
razdoblje od 2016. do 2019. godine“; 

6. Izrađena je „Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća“ i „Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite 
Šibensko-kninske županije“;  

7. Izrađen je „Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 
prilagodbe klimatskim promjenama za područje Šibensko-kninske županije“. 
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8. Izrađene su „Smjernice Šibensko-kninske županije za potrebe izrade procjena rizika 
od velikih nesreća Šibensko-kninske županije i jedinica lokalnih samouprava“. 

 
Aktivnosti 

 
1. U navedenom razdoblju u djelatnosti zaštite okoliša i prirode ovaj Upravni odjel 

obavljao je upravne i stručne poslove iz područja zaštite okoliša i prirode, provodio je 
postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata (SUO Eksploatacija mineralnih 
sirovina na eksploatacijskom polju arhitektonsko-građevnog kamena „Kršine“). 
Sudjelovao je u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš kako na lokalnoj 
tako i na državnoj razini, te u postupcima ishođenja okolišne dozvole. Također, 
Upravni odjel sudjelovao je u 7 postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata 
na okoliš. Ovaj Upravni odjel je osiguravao pristup informacijama iz djelokruga zaštite 
okoliša i prirode te prostornog planiranja putem web stranice. Provodio je postupke 
ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za područje ekološke mreže sukladno 
zakonu i provedbenim aktima. Utvrdio je niz posebnih uvjeta zaštite okoliša u 
postupcima izdavanja lokacijske dozvole za građenje i izvođenje radova i zahvata za 
pojedine zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, 
spomenika parkovne arhitekture, te izvan granica građevinskog područja, donosio je 
dopuštenja za određene aktivnosti u zaštićenim područjima;  

2. Upravni odjel u navedenom razdoblju provodio je očevide za izdavanje potvrde o 
ispunjavanju standarda zaštite okoliša EU-a za projekte financirane iz IPARD 
programa; 

3. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom sudjelovao je u 
postupcima javne nabave za radove i nadzor radova za pretovarne stanice Pirovac i 
Biskupija. Rješavao je zahtjeve za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim i 
inertnim otpadom; 

4. U navedenom razdoblju kontinuirano je vršeno ispitivanje kakvoće zraka na šest 
postaja u gradu Šibeniku i jednoj postaji u gradu Drnišu; 

5. U okviru projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u integralno 
upravljanje obalnim područjima" izrađen je i usvojen „Plan integralnog upravljanja 
obalnim područjem Šibensko-kninske županije“ koji je proizišao iz međunarodnog 
Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Mediterana. Plan 
integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije jedan je od 
prvih planova takve vrste koji je izrađen po zahtjevima Protokola, a poseban je i po 
tome što se bavi prilagodbom na klimatsku varijabilnost i promjene u obalnom 
području. U navedenom razdoblju u okviru ovog projekta izvršena je nabava i 
montaža solarnog stabla na rivi u Šibeniku. Također izrađen je nacrt akcijskog plana 
kojim se želi postići prioritizacija mjera predloženih Obalnim planom i koji će ujedno 
služiti kao pomoć Županijskom odboru za upravljanje obalnim i morskim područjem 
za primjenu Obalnog plana. 

6. U navedenom razdoblju nastavilo se s provedbom strateškog projekta HOLISTIC. 
Projekt HOLISTIC (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) - Holistički je model 
integralne zaštite od šumskih požara. Ukupna vrijednost projekta je 9.363.801,29 €, 
od kojih će se iz EU sredstva za aktivnosti Šibensko-kninske županije izdvojiti 
440.478,11 €. U navedenom periodu od projektnih aktivnosti istakli bi postavljanje 
sustava za video nadzor šuma. Kamere koje snimaju u vidljivom spektru instalirane su 
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na 3 lokacije naše županije: brdo Kamenar, Vatrogasni dom Dubravice i zaleđe Srime. 
Također su instalirani warning paneli - automatski protupožarni paneli na 3 lokacije: 
Kanal sv. Ante, park šuma Šubićevac i ulaz u Grad Skradin. Ugrađen je sustav grijanja 
na biomasu u srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu. To je prvi ovakav projekt u 
javnim zgradama na području Šibensko-kninske županije. Instalirani su GPS uređaji za 
praćenje vatrogasnih vozila te tableti za mapiranje opožarenih površina i šumskih 
putova i nabavljen je dron za nadgledanje opožarenih površina. 

7. U navedenom razdoblju Upravni odjel je aktivno sudjelovao kao član projektnog tima 
u projektu „URBECO - Intermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza 
autobusima i brodovima“ (Operativni program Promet 2007-2013, nositelj projekta: 
Grad Šibenik); 

8. U suradnji s Javnom ustanovom Priroda Šibensko-kninske županije nastavljeni su 
radovi i istraživanja na tvrđavi sv. Nikole u Kanalu sv. Ante. Od projektne 
dokumentacije izrađeni su: 

 kompletna projektna dokumentacija za izradu prijelaza od Školjića do tvrđave,  

 izrađeni su glavni i izvedbeni projekti za rekonstrukciju pristaništa ispred tvrđave 
tzv. morskog ulaza i rekonstrukciju pristupne rampe na ulazu,  

 izrađen je izvedbeni projekt daljnjeg iskopa otvora kopnenog ulaza, 

 izrađen je izvedbeni projekt čišćenja i uklanjanja stabala, žbunja i trave sa plašta 
vanjskih zidova i platoa,  

 glavni i izvedbeni arhitektonski projekt zahvata za omogućavanje sigurnog 
posjećivanja posjetitelja. 

Provedeni su radovi čišćenja i uklanjanja stabala, žbunja i trave sa plašta vanjskih 
zidova i platoa i  nastavljeni su radovi na iskopu arheološke sonde u cilju pronalaženja 
otvora kopnenog ulaza u tvrđavu. 

9. U svrhu prosudbe Kandidature „Obrambeni sustav Republike Venecije u razdoblju od 
15. do 17.st. na prostoru nekadašnje Mletačke Republike“ za upis na Popis svjetske 
baštine UNESCO Upravni odjel je 14. rujna 2016. godine sudjelovao u evaluatorskoj 
misiju na tvrđavi Sv. Nikole. 

10. U skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu ovaj Upravni odjel je rješavao u 
drugom stupnju žalbe izjavljene protiv rješenja jedinica lokalne samouprave, i to o: 
komunalnoj naknadi i ovrsi komunalne naknade; komunalnom doprinosu i ovrsi 
komunalnog doprinosa; o priključenju na komunalnu infrastrukturu; o spomeničkoj 
renti i ovrsi spomeničke rente; rješenjima komunalnih redara kojima se nalažu radnje 
u svrhu provođenja komunalnog reda i naknadama za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru. Davala se savjetodavno stručna potpora, kako 
jedinicama lokalne samouprave u svezi provedbe Zakona, tako i strankama glede 
zaštite njihovih prava; 

11. Upravni odjel kao nositelj izrade Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-
kninske županije u suradnji sa stručnim izrađivačem Plana Javnom ustanovom 
Zavodom za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije u navedenom periodu 
izradio je Mišljenje o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna (VI) 
Prostornog plana Šibensko-kninske županije. Nakon izrade mišljenja proveo je Javnu 
raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske 
županije i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) 
Prostornog plana Šibensko-kninske županije; 
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12. U navedenom razdoblju Upravni odjel je pripremao suglasnosti Župana na prostorne 
planove lokalne razine;  

13. Upravni odjel je u navedenom razdoblju pratio i koordinirao rad ustanova kojima je 
osnivač Županija: JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 
dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA i JU Zavod za prostorno 
uređenje Šibensko-kninske županije; 

14. Djelatnici Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove bili su angažirani u 
više stručnih tijela koji reguliraju problematiku pomorskog dobra (koncesije i 
koncesijska odobrenja, ocjena ponuda za zahvate na pomorskom dobru i dr.)., 
povjerenstvima Ministarstva odnosno postupcima strateške procjene utjecaja na 
okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš, te radnim tijelima Hrvatske zajednice 
županija. 

 
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije 
 
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine JU Zavod za prostorno uređenje 
obavljao je slijedeće poslove: 

 

1. Izmjene i dopune PPŽ VI: 
- Dovršeno je Izvješće o javnoj raspravi, te se u ovom smislu dovršava Nacrt konačnog 
prijedloga ID PP ŠKŽ VI, kako bi župan utvrdio Konačni prijedlog koji će se uputiti 
javnopravnim tijelima radi ishođenja potrebnih suglasnosti i dovršenja postupka 
usvajanjem na Županijskoj skupštini.  

 
2. Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine: 

-  Nakon dovršenog Izvješća o javnoj raspravi, u nizu konzultacija sa nadležnim tijelima 
pokušalo se naći rješenja, koja su primarno vezana uz zakonodavstvo iz područja 
pomorstva, te se priprema prijedlog za ponovljenu javnu raspravu.  

 
3. Sudjelovanju u pripremi izrade PP NP „Krka“: 

-  U odnosu na potpisani ugovor sa NP „Krka“, te konsultacijama sa Hrvatskim zavodom 
za prostorni razvoj, pred dovršetkom je kompletni elaborat pripreme za izradu novog 
prostornog plana.  
 

4. Sudjelovanju u pripremi izrade PP NP „Kornati“: 
- Temeljem  sklopljenog ugovora između Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Zavoda 
na pripremi analitičke dokumentacije za izradu izmjena i dopuna (ili novog plana) PP NP 
„Kornati“ obavljen je daljnji dio posla, te je dovršena sociološka studija. Rok za dovršenje 
kompletnog elaborata je, u dogovoru sa HZPR produljen do lipnja 2017. g.   

 
5. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda pripremali su prostorne planove jedinica lokalne 

samouprave u Županiji u digitalne oblike potrebne za objavu na Geoportalu prostornih 
podataka RH. 

 
6. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda bili su angažirani u više stručnih tijela koji reguliraju 

problematiku pomorskog dobra (granice, koncesije i koncesijska odobrenja, ocjena 
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ponuda za zahvate na pomorskom dobru i dr.), povjerenstvima Ministarstva odnosno 
postupcima procjene utjecaja na okoliš. 

 
7. Zaposlenici  Zavoda su nazočili na više stručnih skupova djelatnika. 

 
8. U smislu Zakonom i Statutom propisanih djelatnosti izvršen je i niz drugih radnji, 

sastanaka, dogovora, konsultacija i sl. 
 

9.  Izdana mišljenja/očitovanja:  

 13. 07. 2016.  - Očitovanje, Urbanistički plan uređenja Smričnjak, Grad Šibenik;  

 13. 07. 2016.  - Očitovanje, Urbanistički plan uređenja „Ulaz u NP Krka“, oznake UT 
11, Grad Šibenik;  

 13. 07. 2016.  - Očitovanje, Urbanistički plan uređenja stambene zone Bioci – Sv. 
Mara, Grad Šibenik;  

 18. 07. 2016.  - Očitovanje, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 
Skradina, Grad Skradin;  

 18. 07. 2016.  - Očitovanje, Urbanistički plan uređenja naselja Skradin, Grad Skradin;  

 03. 08. 2016.. - Mišljenje na Konačni prijedlog usklađenja Prostornog plana uređenja 
Općine Kistanje, Općina Kistanje; 

 24. 08. 2016.  - Očitovanje, Izmjene i dopune (V.) Prostornog plana uređenja Grada 
Šibenika, Grad Šibenik;  

 15. 09. 2016.  - Mišljenje na Konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Unešić, Općina Unešić; 

 20. 10. 2016.  - Mišljenje II na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Tribunj, Općina Tribunj 

 14. 11. 2016.  - Mišljenje III na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Tribunj, Općina Tribunj 

 25. 11. 2016.  - Očitovanje, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja V. Općine 
Rogoznica, Općina Rogoznica;  

 21. 12. 2016.  - Mišljenje na Konačni prijedlog II (ciljanih) izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Promina, Općina Promina; 
 

 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 
prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA 
 
U razdoblju od  01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine Javna ustanova se bavila slijedećim 
aktivnostima po kategorijama:  
 

1. ZAŠTITA, OČUVANJE, PROMICANJE I EDUKACIJA 
 

  Izrađeno je drugo izvješće za projekt „Praćenje kolonija šišmiša na području 
Šibensko-kninske županije (travanj 2016. – veljača 2017.).  

 Završen je projekt „Kartiranje staništa i istraživanje naselja morskih cvjetnica 
(Posidonia oceanica) na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u akvatoriju 
Šibensko-kninske županije. 
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 Završen je projekt Praćenja stanja rijetkih i ugroženih vrsta ptica značajnih za Natura 
2000  u kanjonu rijeke Čikole i na ušću Guduće na području Šibensko-kninske županije 
s edukacijom zaposlenika Javne ustanove.   

 Završen je projekt istraživanja podzemne  faune beskralježnjaka Šibensko-kninske 
županije u svrhu razvoja metodologije praćenja stanja (monitoring) za ciljne svojte i 
organizirano Promotivno predavanje SKRIVENI ŽIVOT PODZEMLJA ŠIBENSKO – 
KNINSKE ŽUPANIJE u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić".  

 Povodom međunarodnog Dana planina, HGSS Split, JU Priroda Šibensko – kninske 
županije i Turistička zajednica Šibensko – kninske županije predstavili su Turističko – 
planinarski zemljovid Dinare.     

 Redovitom objavom članaka na internet stranici www.zpv-sibenik.hr  i društvenim 
mrežama informirali smo javnost o zaštićenim područjima Županije i aktivnostima 
koje provodi Javna ustanova. 

 Sudjelovali smo na Danima lokalnog angažmana, trodnevno događanje koje je 
okupilo sudionike različitih struka kako bi se kroz radionicu, predavanja i zajedničku 
diskusiju pokušalo utvrditi probleme te ispitati različite mogućnosti korištenja javnog 
prostora i revitalizacije napuštenih objekata koji se nalaze na području nekadašnje 
vojarne Minerska u značajnom krajobrazu Kanal luka u Šibeniku. 

 Završen je edukacijski monitoring gnijezdeće populacije sove ušare (Bubo bubo) na 
području ekološke mreže Natura 2000 HR1000028 Dinara 

 Izrađen je dokument Koncept prihvata i prijevoza posjetitelja u kanalu sv. Ante i 
tvrđavi sv. Nikole 

 Potpisan je Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture u sklopu Programa 
kulturnog razvitka za 2016. godinu. Ministarstvo kulture je osiguralo Javnoj ustanovi 
Priroda Šibensko-kninske županije sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za program 
zaštite kulturnog dobra za potrebe izrade Konzervatorsko-tehničkog elaborata 
obnove plašta tvrđave sv. Nikole. 

 U svrhu prosudbe Kandidature „Obrambeni sustav Republike Venecije u razdoblju od 
15. do 17.st. na prostoru nekadašnje Mletačke Republike“ za upis na Popis svjetske 
baštine UNESCO je 14. rujna 2016. godine proveo evaluatorsku misiju na tvrđavi Sv. 
Nikole.  

 
Primarni cilj misije bio je da ocjeni cjelokupno stanje očuvanosti kulturnog dobra, a 
uključivala je sveobuhvatni posjet kulturnom dobru odnosno razgledavanje tvrđave 
sv. Nikole i zaštitne buffer zone - Kanala sv. Ante. 

 
1. ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE 

 

 Kontinuirano smo vršili nadzor zaštićenih prirodnih područja. 

 U sklopu programa Javne ustanove pod nazivom „Nadziranje, održavanje, čišćenje i 
unaprjeđenje stanja zaštićenih područja i lokaliteta na području Šibensko-kninske 
županije u 2016. godini“ inicirali smo zapošljavanje 4 radnika na održavanju u okviru 
mjere „Radom za zajednicu i sebe“, vrsta intervencije  „Javni rad“ u suradnji sa 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji ove mjeru sufinancira sa 50% (3 radnika) ili 
100% (1 radnik) sredstava. Cilj mjere je poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica 
nezaposlenosti te motivacija nezaposlenih na traženje posla.  

http://www.zpv-sibenik.hr/
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 Izdano je 11 koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima 

kojima upravlja Javna ustanova uključujući koncesijsko odobrenje u značajnom 

krajobrazu „Vodeni tok i kanjon rijeke Čikole „ za obavljanje djelatnosti gospodarskog 

iskorištavanja Zip line poligona u svrhu pružanja turističkih usluga koje uključuju 

športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti. 

 Izrađena je Izvedbena projektna dokumentacija  I. i II. faze sanacije crkvice sv. Ante i 

završeni su radovi za I. fazu sanacije   

 Zajedno s inspekcijom zaštite prirode redovito sudjelujemo na poslovima nadzora 
zaštićenih prirodnih područja Županije. 

 
2. SURADNJA I PROJEKTI 

 

 Redovito smo sudjelovali smo na sjednicama Županijskog odbora za upravljanje 
obalnim i morskim područjem te radionicama za izradu Master plana turizma 
Šibensko-kninske županije    

 Prijavili smo projekt „ Valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante“  kroz 
postupak dodjele bespovratnih sredstava KK.06.1.1.01. „Priprema i provedba 
Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“-Središnja 
agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. 

 Sudjelovali smo na Kick-off konferenciji Programa prekogranične suradnje Interreg V-
A Italija-Hrvatska 2014.-2020. 
 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 
 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije (u daljnjem 
tekstu: Upravni odjel) je upravno tijelo koje obavlja upravne i druge poslove iz područja 
prostornog uređenja i gradnje. 

Zaprimljeni predmeti se razvrstavaju na predmete upravnog postupka, koji se vode u 
Upisniku predmeta upravnog postupka i predmete neupravnog postupka, koji se vode u 
Urudžbenom zapisniku. 

U vremenu od 01. srpnja 2016. g. do 31. prosinca 2016. g., Upravni odjel je zaprimio i 
riješio predmete upravnog i neupravnog postupka, na način kako slijedi: 
 

I. UPISNIK PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA ( Up/I ) – upravni predmeti 
  
I.1.   ( zaprimljeni i riješeni od 01.07. – 31.12.2016.g. ) 

PODRUČJE ZAPRIMLJENI RIJEŠENI NERIJEŠENI 

ŠIBENIK 443   119      324  

KNIN   64 13  51 

DRNIŠ 106 26  80 

ROGOZNICA   96 28  68 

UKUPNO 709 186 523  

 
 I.2.  ( zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2016.g., a riješeni od 01.07.- 31.12.2016.g.) 
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I.1. + I.2. 

 
U vremenu od 01.07. - 31.12.2016. g., ukupno je riješeno 955  upravnih predmeta 

(bez predmeta tzv. legalizacije ).  
Riješeni predmeti se odnose na slijedeće poslove prostornog uređenja i gradnje: izdavanje 
lokacijske dozvole, produženje važenja lokacijske dozvole ili izmjene i dopune iste, izdavanje 
rješenja o izvedenom stanju, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, promjenu  
imena investitora, izdavanje uporabne dozvole, izdavanje uvjerenja o vremenu građenja 
građevine, izdavanje rješenja o uvjetima građenja, produženje važenja rješenja o uvjetima 
građenja, izdavanje građevinske dozvole. 
 

II. URUDŽBENI ZAPISNIK – neupravni predmeti 
 
 II.1.    ( zaprimljeni i riješeni od 01.07. – 31.12.2016.g. ) 

PODRUČJE ZAPRIMLJENI RIJEŠENI NERIJEŠENI 

ŠIBENIK  812  622        190 

KNIN    59   55    4 

DRNIŠ    93   80   13 

ROGOZNICA   203  186   17 

UKUPNO 1167 943  224 

  
II.2. (zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2016.g., a riješeni od 01.07.– 31.12.2016.g.) 

PODRUČJE RIJEŠENI 

ŠIBENIK 255 

KNIN   21 

DRNIŠ   18 

ROGOZNICA    35 

UKUPNO   329  

PODRUČJE RIJEŠENI 

ŠIBENIK 505  

KNIN   37 

DRNIŠ   78 

ROGOZNICA  149 

UKUPNO 769  

 
PODRUČJE 

UKUPNO RIJEŠENI 
(U VREMENU OD 01.07. - 31.12.2016. 

ŠIBENIK 624 

KNIN   50 

DRNIŠ 104 

ROGOZNICA 177 

UKUPNO 955 
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 II.1. + II.2. 

PODRUČJE UKUPNO RIJEŠENI 
(U VREMENU OD 01.07.-31.12.2016.) 

ŠIBENIK 877 

KNIN    76 

DRNIŠ    98 

ROGOZNICA  221 

UKUPNO 1272 

 
 U vremenu od 01.07.-31.12.2016. godine, ukupno je riješeno 1272 neupravna 

predmeta. 
Riješeni predmeti se, uglavnom, odnose na slijedeće poslove prostornog uređenja i gradnje: 
izdavanje preslike prostornog plana, izdavanje obavijesti o namjeni zemljišta, izdavanje 
potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata, izdavanje potvrde o parcelaciji zemljišta, 
izdavanje potvrde o dostavljenom završnom izvješću nadzornog organa, izdavanje potvrde o 
pravomoćnosti rješenja/ lokacijskih /građevinskih  dozvola, izdavanje potvrde o postojanju 
građevinske/lokacijske dozvole, prijava početka građenja, izdavanje potvrde glavnog 
projekta, produženje važenja potvrde glavnog projekta, izdavanje uvjerenja o vremenu 
građenja, izdavanje uvjerenja za uporabu, izdavanje lokacijske informacije, izdavanje potvrda 
o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izdavanje rješenja o etažiranju 
nekretnine, te drugi poslovi. 
 

III. STANJE PREDMETA OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 

 
Zaključno, na dan 31.12.2016.godine riješeno je 8604 predmeta tzv. legalizacije, što 

iznosi 38,7%, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, odnosno 16204 predmeta, kada 
broju riješenih predmeta pribrojimo predmete koje je Agencija, već, preuzela, što iznosi 
72,8% od ukupnog broja zaprimljenih predmeta. 
           Kao što je već poznato, dana 03.12.2013.g., stupio je na snagu Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu: 
Zakon ), kojim je osnovana Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada ( u 
daljnjem tekstu: Agencija ), kao javna ustanova, sa sjedištem u Zagrebu, za obavljanje 
praćenja i ubrzanja postupka ozakonjenja zgrada, te postizanja ravnomjerne opterećenosti 
nadležnih upravnih tijela. 
S tim u vezi, Agencija donosi rješenja u predmetima u kojima nadležne županije i gradovi, 
zbog velikog broja zaprimljenih predmeta, nisu mogle, u razumnom roku,  riješiti sve 

PODRUČJE ZAPRIMLJENI RIJEŠENI NERIJEŠENI 

ŠIBENIK 13549 5410            8139 - 4300 (Agencija)=3839 

KNIN  2365  733            1632 - 1200 (Agencija)=  432 

DRNIŠ  3706 1352   2354 - 1500 (Agencija)=  854 

ROGOZNICA  2632 1109     1523 –   600 (Agencija)=  923 

UKUPNO 22252 8604  13648 -  7600 (Agencija)=6048 
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predmete i to na dan 31. prosinca 2015. Agencija je trebala riješiti 25% predmeta od ukupno 
preostalih neriješenih predmeta, ovog Upravnog odjela. 
S obzirom  da je u ovom Upravnom odjelu, na dan 31.12.2015.god., ostalo neriješeno 8774 
predmeta, Agencija je trebala preuzeti, na rješavanje 2193 predmeta ( što čini 25% od 
neriješenih predmeta), po prethodno donesenoj odluci ministra graditeljstva i prostornog 
uređenja. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja gospodin Lovro Kuščević, dipl.iur. je 
donio odluku o preuzimanju 1000 predmeta, u prosincu 2016.godine, na način: od ureda u 
Šibeniku 500 predmeta, od ispostava Knin i Drniš po 200 predmeta, te od Ispostave 
Rogoznica 100 predmeta.  Agencija je preuzela, navedene, predmete, u siječnju 2017.godine, 
te je, ovom Upravnom odjelu, ostalo na rješavanje 6048 predmeta, na dan 01.siječnja 
2017.godine. 
 

IV. NERIJEŠENI  PREDMETI  NA  DAN  31.12.2016.g 

 
 

IV. UNUTARNJE  USTROJSTVO  UPRAVNOG ODJELA 
- struktura službenika i djelatnika, u obavljanju redovnih poslova 
  i poslova tzv. legalizacije 

 
                  Ured u Šibeniku, u okviru svoje nadležnosti, pokriva područja, kao što je poznato, 
gradova i općina: Skradin, Vodice, Bilice, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Tisno i Tribunj. 
U promatranom vremenu, u uredu u Šibeniku, na  poslovima tzv. legalizacije, radilo je: 
a)  2   službenika, stalno zaposlenih, uz obavljanje svojih redovnih poslova, 
b) 3 službenika, koji su primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi rješavanja 
predmeta legalizacije, u vremenu do 12. 06. 2017. god., 
c) 2 službenika, koji su primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi rješavanja 
predmeta legalizacije, u vremenu do 28. 02. 2017. god. i 
d) 14 djelatnika, koji su primljeni na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
 
             U Ispostavi Knin, u promatranom vremenu, na poslovima tzv. legalizacije, radilo je: 
a)   1   službenik, stalno zaposlen, uz obavljanje svojih redovnih poslova i 
b) 1 djelatnik, koji je primljeni na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
             U Ispostavi Drniš, u promatranom vremenu, na poslovima tzv. legalizacije, radilo je: 
a)   1   službenik, stalno zaposlen, uz obavljanje svojih redovnih poslova i 

PODRUČJE UPRAVNI NEUPRAVNI UKUPNO 

ŠIBENIK 5487 605 6092 

KNIN   942   29   971 

DRNIŠ 1263 133 1396 

ROGOZNICA 1322   21 1343 

UKUPNO 9014 788 9802 
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b) 4 djelatnika, koja su primljena na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
 
              U Ispostavi Rogoznica, na poslovima tzv. legalizacije, radilo je: 
a)   2   službenika, stalno zaposlenih, uz obavljanje svojih redovnih poslova, 
  
           Na dan 01. siječnja 2017.g., u Upravnom odjelu, zaposleno je 47 službenika i djelatnika  
( 24 službenika na neodređeno vrijeme, 6 službenika na određeno vrijeme, na poslovima tzv. 
legalizacije i 17 izvršitelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ). 
U tijeku je natječaj za prijam u službu još šest ( 6 ) polaznika stručnog osposobljavanja bez 
zasnivanja radnog odnosa visoke ili više stručne spreme. 
 
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
 

Aktivnosti Jedinice za unutarnju reviziju za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. g. 
odnose se na:  
- Provođenje unutarnje revizije u trgovačkom društvu „Ceste Šibenik” d.o.o. iz Šibenika, koje 
je u nadležnosti Šibensko-kninske županije, 
- Usuglašavanje donesenih revizorskih preporuka temeljem provedenih revizija u 
izvještajnom razdoblju 2016. godine kod proračunskih korisnika, ustanova socijalne skrbi 
kojima je osnivač Šibensko-kninska županija: Dom za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom” 
Šibenik i Dom za starije i nemoćne osobe Knin, 
- Provođenje radnji za praćenje provedbe preporuka iz prethodnog izvještajnog razdoblja, a 
koje se odnose na unutarnju reviziju postupka dodjele jednokratnih pomoći socijalno 
ugroženim građanima iz proračuna Šibensko-kninske županije; unutarnju reviziju poslovanja 
u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske Županije, 
- Pripremu i izradu Strateškog plana Jedinice za unutarnju reviziju 2017. – 2019. godine, a po 
uputama i smjernicama Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija; pripremu i 
izradu Godišnjeg plana Jedinice za unutarnju reviziju 2017. godine,  
- Provođenje procjene rizika poslovnih procesa upravnih tijela Šibensko-kninske županije, 
uključujući institucije/ustanove iz nadležnosti Šibensko-kninske županije, 
- Prikupljanje i objedinjavanje podataka za izradu godišnjeg Izvješća o kontinuiranom 
stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru 2016. g., a koje se dostavlja 
nadležnom Ministarstvu, 
- Sudjelovanja na stručnim seminarima i radionicama za unutarnje revizore u organizaciji 
Ministarstva financija, Hrvatskog instituta internih revizora, Centra TIP4PIN i drugih 
međunarodnih i nacionalnih institucija, strukovnih udruženja, s temama koje se odnose na 
upravljanje imovinom, aplikacijskim sustavima; donacijama i sponzorstvima udruga: 
upravljanju razvojnim projektima; provođenju unutarnjih revizija kod proračunskih korisnika, 
- 12. godišnji seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru: „Dodana vrijednost unutarnje 
revizije i kako je  mjeriti, 
- Sastanke voditelja jedinica za unutarnju reviziju JLP(R)S u Ministarstvu financija, Središnja  
  harmonizacijska jedinica 
- Ostale aktivnosti: praćenje zakonske regulative i stručne literature iz područja fiskalne 
odgovornosti, financijskog upravljanja i unutarnje revizije; istraživanje i prikupljanje 
informacija relevantnih za područje unutarnje revizije i srodnih područja; suradnja upravnih 
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tijela Šibensko-kninske županije i vanjskih subjekata; te sudjelovanja u razmatranju i drugih 
oblika unaprjeđenja poslovanja Šibensko – kninske županije. 
                 
SLUŽBA TAJNIŠTVA 
 

U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine održane su četiri sjednice 
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, s ukupno obrađene 62 točke dnevnog reda, 
a na kojima je ukupno doneseno 84  akta. 

Akti Županijske skupštine Šibensko-kninske županije uredno se objavljuju u 
službenom glasilu „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“. 

Pored akata Županijske skupštine i župana Šibensko-kninske županije u županijskom 
službenom glasilu se objavljuju i akti općina i gradova s područja Šibensko-kninske županije, 
osim akata Grada Šibenika,  Grada Knina, Grada Drniša,  Grada Vodica,  te  Općine Primošten, 
Općine Tisno, Općine Kijevo, Općine Tribunj i Općine Bilice, - od 1. travnja 2016. godine,  koji 
imaju svoje vlastito glasilo. 

U zadnjih šest mjeseci 2016. godine iz tiska je izišlo devet brojeva „Službenog vjesnika 
Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 992 stranice teksta. 

Također je objavljen i Registar pravnih propisa i drugih akata objavljenih u 
„Službenom vjesniku Šibenske-kninske županije“  u 2016. godini (1-17) s ukupno 28 stranica. 
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       Goran Pauk, dipl. oec.  


