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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, 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. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

 

 

  

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

siječnja  do 30. lipnja 2017. 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, 10. srpnja 2017. 
 

    ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI  
            ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

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

    od  1. siječnja do 30. lipnja 2017. 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 1. 1. – 30. 6. 2017. g. 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: 
 
01. ožujka 2017. – zamjenik župana Zoran Smolić prisustvovao je  u Virovitici na svečanosti 
obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, 
u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na kojoj je Šibensko-kninskoj županiji 
dodijeljena godišnja nagrada za posebne zasluge za promicanje i razvoj sustava civilne zaštite 
na području RH za 2016. godinu 
 
02. ožujka 2017. – župan Goran Pauk prisustvovao je svečanom otvorenju 12. Znanstveno-
stručnom savjetovanju hrvatskih voćara s međunarodnim djelovanjem, na kojem je u ime 
Šibensko-kninske županije primio Povelju za poseban doprinos razvoju voćarstva. 
 
16. ožujka 2017. - Župan Goran Pauk sudjelovao je na tematskoj sjednici Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora o upravljanju državnom imovinom. 
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17. ožujka 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao je na manifestaciji Poslovni uzlet 2017. 
Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika. 
 
21. ožujka 2017. - ministra rada i mirovinskog sustava dr. sc. Tomislav Ćorić boravio je u 
službenom posjetu Šibensko-kninskoj županiji.  
 
27. ožujka 2017. -  zamjenik župana Zoran Smolić sudjelovao je u Dubrovniku na konferenciji 
o provedbi Europske strategije za Jadransko – jonsku regiju.  
 
28. ožujka 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao je u Strasbourgu na Kongresu lokalnih i 
regionalnih vlasti Vijeća Europe. 
 
29. ožujka 2017. - Zamjenik župana Zoran Smolić u Solarisu je prisustvovao svečanom 
otvaranju 20. državnog natjecanje učenika srednjih strukovnih škola za obrazovni sektor 
promet i logistika u organizaciji državne Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih i Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina. 
 
29. ožujka 2017. - Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak  u Zagrebu je prisustvovao Konferenciji 
o podršci razvoju Centara kompetencije (CEKOM) i dodjeli odluka o financiranju u okviru 
poziva pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti 
istraživanja i razvoja“. 
 
30. ožujka 2017. – Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković u službenom 
posjetu Šibensko-kninskoj županiji 
 
04. travnja 2017. - Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada 
Murganić održala radni sastanak sa predstavnicima Županije i predstavnicima ustanova 
socijalne skrbi sa područja Šibensko-kninske županije. 
 
04. travnja 2017. - Župan Goran Pauk održao sastanak s glavnim ravnateljem Hrvatske 
radiotelevizije Kazimirom Bačićem i ravnateljem Poslovne jedinice Program Hrvatske 
radiotelevizije Renatom Kunićem. 
 
05. travnja 2017. - Župan Goran Pauk predao je ključeve novog sanitetskog vozila ravnatelju 
Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije g. Tomislavu Jukiću. 
 
10. travnja 2017. – održana panel diskusija 20. godina Šibensko-kninske županije, četiri 
župana za jednim stolom 
 
20. travnja 2017. - Župan Goran Pauk je u Gradskoj vijećnici prisustvovao konferenciji pod 
nazivom „Održiva marikultura - temelj plavog rasta i gospodarskog razvoja Šibensko-kninske 
županije“. 
 
24. travnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na panel konferenciji „Otvoreno o 
Otvorenom proračunu“ 
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28. travnja 2017. - Župan Goran Pauk je uoči održavanja 9. sajma agroturizma primio sedam 
dobitnika nagrada „Suncokret ruralnog turizma“ iz Šibensko-kninske županije i uručio im 
zahvalnice 
 
30. travnja 2017. – svečano otvoren 9. sajma agroturizma u Skradinu. 
 
05. svibnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na svečanom otvorenju XXI. Nacionalno 
savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu u Solarisu 
 
08. svibnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na konferenciji za javnost pod nazivom 
„Dani otvorenih vrata EU projekata u Šibensko-kninskoj županiji“ 
 
09. svibnja 2017. – ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u službenom posjetu Šibensko-
kninskoj županiji. 
  
12. svibnja 2017. - župan Goran Pauk potpisao je Sporazum o podršci i partnerstvu na 
provedbi projekta „Šibensko-kninska županija – prijatelj djece“ između Saveza društava Naša 
djeca Hrvatske i Šibensko – kninske županije kao partnera u realizaciji ovog projekta. 
 
13. svibnja 2017. - Održana 11. smotra izvornog folklora „Šibeniče, ti si stina“ 
 
19. svibnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na državna svečanost dodijele Plave 
zastave za plaže i marine održanoj u Šibeniku 
 
29. svibnja 2017. – predstavljen  Arheološki vodič po Šibensko-kninskoj županiji 
 
30. svibnja 2017. -  Državni tajnik u ministarstvu zdravstva Željko Plazonić i pomoćnica 
ministra zdravstva Ružica Palić Kramarić u Općoj bolnici Šibenik održali su radni sastanak sa 
županom Goranom Paukom i ravnateljicom šibenske bolnice Sanjom Jakelić i njihovim 
suradnicima. 
 
09. lipnja 2017. - Župan Goran Pauk sudjelovao na javnoj tribini o programskim obvezama 
HRT-a 
 

 Radni odnosi 
U razdoblju od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine bilo je 9 javnih poziva i 
primljeno 7 (sedam) osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa i trenutno u upravnim tijelima Županije ima 41 polaznik stručnog 
osposobljavanja. U istom razdoblju raspisan je: 1 oglas i primljene su 2 osobe na 
određeno vrijeme za poslove legalizacije (Gradnja); 1 oglas (zamjena na određeno 
vrijeme) čiji postupak je u tijeku (Gradnja), te  jedan javni natječaj čiji postupak je u tijeku 
(Gradnja). Trenutno je zaposleno 81 osobe, od toga 70 djelatnik na neodređeno, 7 
djelatnika na određeno (poslovi legalizacije) i 4 dužnosnika. Dva bivša dužnosnika su na 
naknadi plaće 6 mj. iza obnašanja dužnosti. 

 

 Javna nabava 
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine su započeta tri otvorena postupka javne 
nabave, a jedan je dovršen. Vrijednost sklopljenog ugovora  je 262.500,00 kuna. 
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UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
 
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. 
- izrada konsolidiranog financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. 
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.03.2017. 
- izrada I.;II  Izmjena i dopuna proračuna šibensko-kninske županije za 2017. 
- izrada Godišnjeg financijskog obračuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. 
- razvijanje sustava konsolidirane riznice proračuna sa izravnim plaćanjima, po izvorima  
  novčanih sredstava, svih proračunskih  korisnika 
- izrada planske dokumentacije u sustavu unutarnjih kontrola 
- izrada dokumentacije za Izjavu fiskalne odgovornosti za 2016. godine 
- izvršene su kontrole fiskalne odgovornosti proračunskih korisnika za 2016. godinu 
- izrada analiza prihoda i rashoda proračuna po izvorima 
- izrada izvješća Ministarstvu financija o stanju izdanih jamstava i suglasnosti 
- izrada statističkih izvješća 
- izrada izvješća o oporezivim i neoporezivim isplatama Poreznoj upravi –JOPPD obrasci 
- izvršavanje i ostvarivanje proračuna po planiranim iznosima 
- izvršene su sve aktivnosti na ostvarivanju i izvršavanju Proračuna za razdoblje od 01.01.-   
  30.06.2017.godine  
 

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 

U prvoj polovici godine, u okviru redovitih poslova i aktivnosti u Upravnom odjelu za 
zdravstvo i socijalnu skrb izvršene su sve potrebne radnje, izrađena dokumentacija i 
doneseni akti potrebni za izvršenje Proračuna Razdjela – 4 za 2017. godinu u ukupnom 
iznosu od 40.378.200,00 kn,  koji se provode kroz riznicu proračuna Šibensko-kninske 
županije, a s izvještajnim dijelom zdravstvenih ustanova izvan riznice ukupno 409.397.088,00 
kn.  
Donesene su odluke Skupštine o mjerilima i kriterijima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija te rasporedu sredstava po ustanovama, kao i popisi prioriteta za ulaganja, što je 
polazna osnova za izvršenje najvećeg dijela poslova i aktivnosti iz nadležnosti Odjela. 
       -     za zdravstvo u iznosu od                                      14.150.000,00 kn 
       -     za centre za socijalnu skrb                                     1.850.000,00 kn 
       -     pomoći za ogrjev                                                   3.000.100,00 kn 
       -    domovi za starije i nemoćne osobe                       18.926.500,00 kn 
Pripremljeni su materijali za analizu i prihvaćanju izvješća o radu za 2016. godinu devet 
zdravstvenih ustanova i dva doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Županija. 
Rezultati iskazani po zaključnim računima zbog zakonske promjene načina obračuna  
uglavnom iskazuju takozvane metodološke gubitke, dok su stvarni rezultati bolji i uglavnom 
su bili na razini prethodne 2015.  
Pored navedenog izvršeni su svi pripremni poslovi (izrada materijala, donošenje akata, 
potpisi ugovora i dr.) za provođenje aktivnosti iz nadležnosti Županije kao što su: kontrola 
ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, sufinanciranje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog 
prijevoza, mrtvozorstvo, dodatna dežurstva i timovi zdravstvene zaštite za vrijeme turističke 
sezone, suzbijanje zlouporabe droga, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa, Caritasa, Lige 
protiv raka,  
pedijatrijske ambulante, pomoći za ogrjev, rada centara za socijalnu skrb. 
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U području socijalne skrbi potpisana su partnerstva na provođenju nekoliko vrijednih 
socijalnih programa sa nositeljima istih, udrugama Sv. Bartolomej iz Knina, Žena iz Drniša, 
Izvor ljubavi iz Šibenika, te Centrom za pomoć u zajednici Grada Šibenika. 
 
Od značajnijih aktivnosti u području zdravstva i socijalne skrbi za istaknuti je još provođenje i 
dovršetak aktivnosti vezanih za prijave na natječaje Ministarstva regionalnog razvitka i 
fondova Europske unije za financiranje nekoliko značajnih investicijskih projekata.  
Županija u partnerstvu s domovima zdravlja Šibenik, Drniš i Knin je podnijela prijavu za 
natječaj pod nazivom „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na 
udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite 
na primarnoj razini“,  sa svrhom ulaganja u prostor i  medicinsku opremu domova zdravlja i 
ambulanti koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prijavljeni iznos je 7.500.000,00 kn.  
Obadvije županijske bolnice, Šibenik i Knin, apliciraju na natječaj „Poboljšanje isplativosti i 
pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“. Opća i veteranska bolnica „Hrvatski 
ponos“ Knin u iznosu od 5.500.00,00 kn, a Opća bolnica Šibensko-kninske županije Šibenik u 
iznosu od 45.000.000,00 kn 
 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 

Za izvještajno razdoblje u okviru redovitih poslova i aktivnosti izvršene su sve potrebne 
radnje, izrađena dokumentacija i doneseni akti za izvršenje Proračuna Šibensko-kninske 
županije za 2017. godinu – Razdjel 050 koji iznosi 42.811.594,00 kuna. 
 

 Školstvo 
Županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola posebnu pozornost posvećuje osiguranju 
uvjeta rada školskih ustanova, a sve s namjerom da pod jednakim uvjetima svim učenicima 
omogući što kvalitetnije obrazovanje.  
Sukladno svojim zakonskim nadležnostima županija osigurana 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 Odluka o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2017. godini,  koje je 
donijela Vlada RH („NN“, broj 13/17), sredstva za materijalne rashode i investicijsko 
održavanje školskih objekata i opreme te kapitalne projekte škola ostala su na razini 
prethodne  godine. 
 
Na 24. sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj 22. ožujka 2017. 
godine donesene su slijedeće odluke i planovi: 
1. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva Šibensko-kninske županije u 2017. godini. 
2. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg 
školstva Šibensko-kninske županije u 2017. godini, 
3. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2017. godinu. 
 
Prema aktima donesenim na gore navedenoj sjednici predstavničkog tijela osnivača i 
utvrđenim kriterijima, mjerilima i načinu financiranja školskih ustanova za 2017. godinu, za 
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financiranje osnovnih škola (14) raspoređena je masa sredstava u sveukupnom iznosu od 
14.643.536,00 kuna, i to kako slijedi: 
- materijalni i financijski rashodi te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola 
13.080.200,00 kn  
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 1.563.336,00 kn 
 
Za financiranje srednjih škola (12) raspoređena je masa sredstava u sveukupnom iznosu od 
9.207.397,00 kuna, i to kako slijedi: 
- materijalni i financijski rashodi te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 
8.002.947,00 kn  
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 1.204.450,00 kn 
Poslovanje školskih ustanova preko jedinstvenog računa lokalne riznice omogućava da na 
bolji i kvalitetniji način pratimo školske ustanove kao naše proračunske korisnike, te njihovo 
zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava po svim izvorima financiranja 
(decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije). 
 
Nadalje, u proračunu Šibensko-kninske županije za 2017. godinu kroz Program 1008 
Visokoškolsko obrazovanje osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 620.000,00 kuna i to 
za: 
- Sufinanciranje programa i aktivnosti visokoškolskih ustanova 210.000,00 kn 
- Stipendiranje učenika i studenata 410.000,00 kn 
Na temelju Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko – kninske županije za 
2017. godinu i zahtjeva visokoškolskih ustanova koje djeluju na području županije, župan je 
donio Odluku o raspodjeli sredstava proračunskim korisnicima namjenjenih poboljšanju i 
unapređenju standarda visokog obrazovanja i to: 
- Veleučilište u Šibeniku 110.000,00 kn (nadogradnja postojeće zgrade Veleučilišta u 
Šibeniku) 
- Veleučilište Marko Marulić u Kninu  55.000,00 kn (opremanje Informatičkog kabineta) 
- Dislocirani sveučilišni prediplomski studij Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u 
Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu 40.000,00 kn (nastavak opremanja Mobilnog labaratorija) 
- Zaklada za studente Veleučilišta u Šibeniku 5.000,00 kn (za aktivnosti Zaklade) 
 

 Kultura, šport i udruge civilnog društva 
U 2017. godini za zadovoljavanje javnih potreba građana u području kulture, tehničke 
kulture, športa i udruga civilnog društva županija je iz svojih izvornih prihoda osigurala u 
proračunu ukupan iznos od 3.310.000,00 kuna i to kroz slijedeće programe: 
-Program 1010 Promicanje kulture – visina sredstava - 1.085.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa/projekata udruga i ustanova u kulturi 
-Program 1011 Promicanje športa i rekreacije – visina sredstava - 1.775.000,00 kuna za 
sufinanciranje programa i aktivnosti športskih udruga i organizacija 
- Program 1004 Razvoj civilnog društva - visina sredstava – 450.000,00 kuna za sufinanciranje 
programa/projekata udruga civilnog društva. 
U siječnju 2017. godine preko nadležnog upravnog odjela raspisan je javni poziv za 
financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi i javnih potreba 
udruga civilnog društva ŠKŽ za 2017. godinu. 
Isto tako preko županijske sportske zajednice raspisan je javni poziv za financiranje 
programa/projekata i aktivnosti športskih udruga i organizacija. 
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Temeljem prijavljenih program/projekata i aktivnosti, utvrđenih kriterija, prijedloga 
nadležnih tijela i raspoloživih sredstava u proračunu za 2017. godinu, župan je donio odluke 
o korištenju sredstava proračuna za zadovoljavanje javnih potreba u području kulture, 
tehničke kulture, športa i udruga civilnog društva za 2017. 
Sa svim korisnicima proračunskih sredstava sklopljeni su ugovori o sufinanciranju 
programa/projekata i aktivnosti u 2017. godini. 
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport prati namjensko korištenje odobrenih 
sredstava kroz programsko i financijsko izvješće za područje kulture i udruga civilnog društva, 
a Zajednica sportova ŠKŽ temeljem odluke župana sklapa ugovore, doznačava odobrena 
sredstva te prati namjensko korištenje sredstava za proračunske korisnike iz područja športa. 
   
 
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 272.564,04 kuna. 
 
Sukladno Programu razvoja malog gospodarstva za 2017. godinu (donesen od strane župana 
10. siječnja 2017. godine) raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 
subvencija gospodarskim subjektima u 2017. godini te su na osnovu pristiglih zahtjeva i 
prijedloga Povjerenstva za provedbu Programa odobrena poticajna sredstava za 
sufinanciranje marketinških aktivnosti i stručnog osposobljavanja u iznosu od 349.000,00 
kuna za 117 korisnika. U izvještajnom razdoblju iz Proračuna Šibensko-kninske županije, a na 
temelju izvješća po namjenskom utrošku sredstava  isplaćeno 44 subvencije u ukupnom 
iznosu od 117.850,00 kuna. 
 
Energetika 
Vezano za provedbu projekta Elektrifikacije ruralnih krajeva Šibensko-kninske županije (u 8 
kućanstava koje nemaju pristup elektroenergetskoj mreži postavljene su samostalne FN 
elektrane, benzinski elektrogeneratori i kuhinjski hladnjaci), a 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“, temeljem podnesenog Zahtjeva za 
sufinanciranjem navedenog  Projekta  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
odobrio je i uplatio na račun Šibensko-kninske županije iznos od 385.020,54 kuna. 
 
Turizam  
Izrađen Master plana turizma Šibensko-kninske županije; proveden je postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš za Master plan turizma Šibensko-kninske županije te je pokrenut 
postupak pribavljanja mišljenja na isti. 
 
Vezano za organizaciju Sajma agroturizma Šibensko-kninske županije, a koji se i ove godine 
održao u Skradinu 30. travnja i 1.svibnja s razdjela Upravnog odjela za gospodarstvo 
utrošeno je 94.493,75 kuna. Radi mogućnosti sufinanciranja dijela troškova navedenog 
Sajma prijavili smo se na javni poziv Hrvatske turističke zajednice.  
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Projekti 
Provedba projekta „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“, a koji se financira iz Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (vrijednost projekta: 
6.833.766,45 kuna). Završeni poslovi razminiranja na površini od 661.866 m2 na području 
gradova Vodica, Skradina i Drniša te Općine Promina; slijedi provedba završne kontrole 
kvalitete. 
 
U suradnji sa Zadarskom županijom kao vodećim partnerom prijavljen je projekt 
HERCULTOUR na natječaj INTERREG. Opći cilj HERCULTOUR projekta je ojačati zajedničku 
prekograničnu platformu (kroz Udrugu HERA) za upravljanje i promociju održivog turizma 
utemeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini, kako bi se smanjila sezonalnost turizma.  
 
Centar za posjetitelje Šibensko-kninske županije: rješavanje imovinsko pravnih odnosa. 
Uspješno se nastavlja provedba programa razmjene mladih Eurodyssee (Petra Stupin, 
šestomjesečno stažiranje u tvrtku BGEO OPEN GIS u Barceloni u Španjolskoj; Lorena Grubišić, 
šestomjesečno stažiranje u tvrtki ITD u Barceloni u Španjolskoj; Kata Dorbić, sedmo mjesečno 
stažiranje u Institutu Adolphe Merkle; Šibensko-kninska županija na profesionalno i jezično 
usavršavanje prima četvero mladih: Isabellu Ridocci iz Valencije, Ignacija Martineza iz 
Barcelone, Danielu Almeida s Azora i Nicolasa Aknina iz Lyona, a koji su upućeni na 
tromjesečno stažiranje u Grad Šibenik u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i 
razvoj.) 
 
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). 

 
 
 
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije 
 
Regionalni razvoj i prekogranična suradnja:  
 
Strategija razvoja Šibensko-kninske županije 
Nastavljen rad na izradi Strategije razvoja Šibensko-kninske županije. Djelatnici Agencije 
također su kontinuirano sudjelovali u izradi Strategije regionalnog razvoja RH te su podrška 
gradovima i općinama u izradi lokalnih strategija razvoja.  
 
Organizacija Dana otvorenih vrata EU projekata 
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U suradnji sa županijom i gradovima organizirana manifestacija Dani otvorenih vrata EU 
projekata u okviru kojeg su provedeni događaji i razne aktivnosti na otvorenom: od 
kanjoninga i zipline-a u kanjonu Čikole do tradicionalne Šibenske biciklijade. 
 
Projekt Tehničke pomoći u Šibensko-kninskoj županiji  
Nastavlja se s provedbom projekta u okviru kojeg su održane brojne edukacije za službenike 
JLS-a te je dana tehnička podrška JLL-ovima u pripremi i prijavi projekata na natječaje iz 
Europskih strukturnih fondova.  
 
Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom 
pogođenim područjima - Grad Knin  
Kontinuirano se radi na pružanju informativne i savjetodavne pomoći  za kvalitetnu pripremu 
razvojnih projekata unutar Intervencijskog plana Grada Knina.  
 
Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014 -2020 
Prijavljeno je 9 projekta na prvi natječaje u okviru programa prekogranične suradnje Italija – 
Hrvatska: 

 „BLUE KEP - Program razmjene znanja i integracije sustava edukacije u 
prekograničnom području „ 

 „COTASTEMED - Boje, okusi i mirisi sa Mediterana“ 

  „ENDAGRAPE - Traženje, analiza genoma i očuvanje ugroženih divljih oblika vinove 
loze „ 

  „SLOWCOMMON - Promicanje održivog razvoja preko prekograničnih sporih 
zajednica“  

  „ADRI.ECO.ast  - Stvaranje energetski samodostatne Jadranske obale pomoću 
integriranih sustava i obnovljivih izvora energije“  

  „WINWOMEN BLUE - Promicanje integrirane inovacije za žensko poduzetništvo u 
plavom gospodarstvu“  

  „ADRICYCLE - Jadranska biciklistička ruta“ 

  „IN-PACT - Integrirani parkovi kulturnog turizma“  

  „SHELLTIC - Razvoj marikulture i školjkarstva u obalnim područjima Jadranskog 
mora“ 

 
Program ruralnog razvoja RH: 
 
Radionice i savjetovanja o mjerama iz Programa ruralnog razvoja i poljoprivrede 
Pružena su savjetovanja za oko 173 poljoprivrednika te  je organizirano niz radnih sastanaka 
na kojima su između ostalog prezentirane mjere ruralnog razvoja. Održano je ukupno 15 
radionica (u Drnišu, Šibeniku, Vodicama, Kninu, Skradinu, Primoštenu i Tisnom) na kojima je 
sudjelovalo ukupno 368 sudionika. 
 
Projekt „Code aquaculture - Suradnja za razvoj marikulture u Šibensko-kninskoj županiji“  
U okviru projekta izrađena je studija „Mapiranje resursa i održivo upravljanje sektorom 
marikulture u Šibensko-kninskoj županiji“. Organizirana je i međunarodna konferencija o 
marikulturi sa oko 60-ak uzvanika. 
 
Projekt uspostave centra za marikulturu i pripadajućih sadržaja 
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Pripremljen iskaz interesa za projekt Centra za marikulturu koji je upućen Ministarstvu 
regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje unutar Norveškog i EEA fonda.  
 
Pružanje tehničke pomoći u pripremi projekta komunalne infrastrukture jls-ova na 
području ŠKŽ 
Pružena tehnička pomoć gradovima i općinama u prijavi na natječaje za sljedeće projekte: 
Projekt „Javna rasvjeta dijela županijske ceste 6277, dionica kroz naselje Lugovići“ i  
„Rekonstrukcija Ulice Jažina“ za Općinu Bilice; Projekt: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na 
čest. zem. 4570/1 u Prvić Luci na Otoku Prvić“ za Grad Vodice;  Projekt „Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – VI“.  Pružena je i 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 Grad Vodice i Općinu Unešić. 
 
Poduzetništvo: 
 
Analiza stanja poduzetničkih zona na prostoru Šibensko-kninske županije  
Izrađen dokument koji će biti predstavljen u rujnu 2017.g.  
 
Radionice i savjetovanja za aktualne poduzetničke natječaje  
Održane 3 radionice za poduzetnike, potencijalne prijavitelje na natječaje iz ESIF fondova. 
Ministarstvo gospodarstva je pozitivno ocijenilo pristigle prijave za  8 poduzetnika iz naše 
županije, te je postupak dodjele sredstava u tijeku. Pruženo je savjetovanje i tehnička pomoć 
za ukupno 45 poduzetnika za prijavu na novi ciklus natječaja iz linije E-impuls 2017. 
 
Krediti – podrška u prijavi  
Savjetovano je 100 potencijalnih i aktivnih poduzetnika o aktivnim kreditnim linijama 
HAMAG-a i HBOR-a. Od navedenog broja, 20 poduzetnika je izvršilo prijavu na najatraktivniju 
liniju, tj. HAMAG ESIF zajmove. Ukupno 5 poduzetnika je izvršilo prijave na HBOR-ove 
kreditne linije. 
 
Projekt „Erasmus + za mlade poduzetnike  - EYEs UP“ 
Prijavljen projekt na natječaj iz Programa Erasmus + za mlade poduzetnike EYEs UP koji ima 
za cilj pomoći poduzetnicima u stjecanju poduzetničkih vještina putem boravka u inozemnim 
poduzećima.  
 
Projekt „Razvojno-inovacijski centar AluTech“  
Odrađena je finalna faza akreditacije laboratorija te se završetak procedure očekuje u rujnu 
2017.g.  
 
Projekt „Adriatic Business Centar-ABC“ 
Za projekt  rekonstrukcije poslovnog centra odobreno financiranje od gotovo 20 mil. kuna. 
Trenutno se radi na planu provedbe projekta.  
 
Projekt „Plamet Compete“  
U tijeku je evaluacija projekta za koji se očekuju pozitivni rezultati, te se radi na pripremi 
plana provedbe projekta kojim će se rekonstruirati krovište poduzetničkog inkubatora u 
Mandalini, urediti Centar za obradu metala, nabavit CNC strojevi za obradu metala.   
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Projekt „SHIPmEnTT “ 
Odobreno financiranje projekta te započet rad  na planiranju provedbe. Cilj projekta je 
uspostava inovativnog eko sistema usmjerenog na morski prijevoz, povećanje ulaganja u 
istraživanje i razvoj, povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. 
 
Projekt „CEKOM – AluTech“  
Pružena tehnička pomoć novo-osnovanoj ustanovi CEKOM AluTech  u pripremi projekta 
kojim se želi uspostaviti Centar kompetencija za aluminij vrijednosti oko 40 mil. kuna.  
 
Zapošljavanje, socijalna uključenost, obrazovanje i zdravstvo  
 
Projekt „Socijalno poduzetništvo za Udrugu invalida Bartolomej“  
Pripremljen i prijavljen projekt socijalnog poduzetništva kod osoba s invaliditetom za Udrugu 
invalida „Bartolomej“. Projekt je pozitivno ocijenjen te se od 01. lipnja radi na njegovoj 
provedbi.  
 
Projekt „Ja želim raditi“ 
U svojstvu nositelja prijavljen  projekt čiji je cilj osposobljavanje osoba s invaliditetom i 
starijih osoba za uzgoj, branje i preradu ljekovitog bilja. 
 
Projekt „Klub zapošljavanje žena 45 +“ 
Pripremljen i prijavljen projekt za Udrugu „Žena“ iz Drniša čiji je cilj povećanje zaposlenja  
žena starijih od 45 godina kroz jačanje njihovih kompetencija u skladu s potrebama lokalnog 
tržišta rada. 
 
Projekt „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije – III FAZA“ 
Pripremljen i prijavljen projekt čiji je cilj  omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja 
ljudskih potencijala i osigurati održivo funkcioniranje Partnerskog vijeća za tržište rada 
Šibensko-kninske županije (PVTR).  
 
Projekt „Nabava opreme za domove zdravlja i koncesionare u primarnoj zdravstvenoj 
zaštiti na području ŠKŽ  
U svojstvu tehničke pomoći pripremljena sva  dokumentaciju za nabavku opreme za domove 
zdravlja i koncesionare u ŠKŽ. U okviru projekta nabavlja se:  dijagnostičko- terapijska i ostala 
medicinsko- tehnička opreme za Domove zdravlja: Šibenik, Drniš i Knin i koncesionare 
primarne zdravstvene zaštite. 
 
Energetika: 
 
Dan energetske učinkovitosti 
U svibnju je u suorganizaciji Razvojne agencije održan Dan energetske učinkovitosti na kojem 
su od strane predstavnika relevantnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša prezentirani svi 
relevantni natječaji iz područja energetike.  
 
Pružena tehnička pomoć za projekte energetske obnove škola  
Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su 3 projekta energetske 
obnove odgojno-obrazovnih ustanova s područja naše županije aplicirana na natječaj 
Ministarstva  u veljači ove godine: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin, Srednja škola 
Ivana Meštrovića Drniš i Osnovna škola Kistanje. Projekte je pripremila Razvojna agencija 
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Šibensko-kninske županije uz uspješnu suradnju sa školama te Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost kao partnerom na projektu. Trenutno se radi na planiranju provedbe 
projekata.   
 
 
Centar kompetencija Alutech – ustanova za istraživanje i širenje znanja 

Osnovne aktivnosti u prvom polugodištu su se odnosile na sam ustroj ustanove i imenovanje 
ravnatelja. Upravno vijeće Centra kompetencija AluTech održalo je V sjednica na kojima je 
usvojilo temeljne akte ustanove i to: Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu i Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika. 
Upravno vijeće je sukladno Zakonu raspisalo natječaj za ravnatelja, te je za ravnatelja izabran 
Zoran Belak dipl. oec. Iz Šibenika, koji je započeo s radom 01. ožujka 2017. god. 
S preuzimanjem dužnosti ravnatelj je započeo rad na pripremi projekta Centar kompetencija 
za aluminij čija je priprema u tijeku. Navedeni projekt je odobren u pred-natječajnom 
postupku od strane Ministarstva gospodarstva, te je Centar kompetencija AluTech kao 
nositelj projekta stekao pravo prijave na Ograničeni poziv za prijavu projekata na natječaj za 
Centre kompetencija, otvoren do kraja 2017. godine.  
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje je odobrila prijenos imovine stečene u 
projektu „Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra u Šibeniku“ od strane 
Razvojne agencije Šibensko-kninske županije na Centar kompetencija AluTech. Postupak 
izrade ugovora, te pratećih dokumenata je u tijeku.  
Prijelaz dvoje inženjera zaposlenih tijekom realizacije projekta Uređenje i opremanje 
Razvojno-inovacijskog centra u Šibeniku, iz Razvojne agencije u Centar kompetencija 
AluTech, očekuje se po završetku postupka akreditacije laboratorija. Obzirom da su oni još 
uvijek zaposleni u Razvojnoj agenciji, poslove na ispitivanju kvalitete proizvoda je tijekom 
prvog polugodišta obavljala Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.  
Ravnatelj Centra kompetencija je tijekom prvog polugodišta učestvovao u radu Hrvatskog 
klastera konkurentnosti pomorske industrije u kojem je ponovo izabran za člana Upravnog 

odbora za sljedeće dvogodišnje razdoblje. 

 

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 

I Izrađeni su prijedlozi granica pomorskog dobra u slijedećim katastarskim  općinama: 
1. K.O. BILICE: na zapadnom dijelu uvale Vrulje 
2. K.O. DONJE POLJE: proširenje granice lučkog područja Zablaće 
3. K.O. ROGOZNICA: proširenje granice lučkog područja Rogoznica 
4. K.O. PRIMOŠTEN: na predjelu Dolac 

 
II.  Izrađeni su geodetski elaborati parcelacije, u katastarskim općinama: 

1. K. O. DONJE POLJE (uvala PODSOLARSKA): za k.č.z.3639, 3642 
2. K. O. MURTER-BETINA (na predjelu JERSANI - LUKE): za k.č.z.18903, 18904, 18905, 

18906, 23502 
3. K. O. MURTER-BETINA (na predjelu LUKE – TC Konzum): za k.č.z.11610/18, 13442/3, 

11610/6, 23569, 652 
4. K.O.  MURTER-BETINA (na predjelu uv. STANI - MODRAVE): za k.č.z.11610/6, 

13442/1, 23569, 23570 
5. K.O. SRIMA (na predjelu SUHA PUNTA): za k.č.z. 7546, 7543, 7541, 7542 
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6. K.O. JEZERA (STARI PORAT – JEZERA): za k.č.z. 336/2, 337/3, 340/4, 341/2, 342/2, 
344/3, 345/3, 346/2, 349/3, 249/4, 351/5, 355/2, 357/2, 360/2, 361/2, 362/2, 
1987/2, 1998/2, 2000/2, 2000/3, 5734/8, 5734/16, 5734/20, 5734/21, 5734/4 

7. K.O. SEVID (na predjelu uv. BOROVICA - ŠIROKA): za k.č.z.24702, 24703, 24704, 24705 
i dr. 

 
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 prvom dijelu 2017. godine, utrošeno je 
100.000,00 kuna, konkretno na sanaciju obalne zaštite Plave plaže u Vodicama. 
 
IV.  Donesene su odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru: 
1. Odluka o davanju koncesije pomorskom na dobru u svrhu gospodarskog korištenja i 

postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma – 

sidrište ispred čest. zem. 13333 k.o. Murter-Betina u uvali Zmiščica na otoku Zminjaku – 

Općina Murter-Kornati, 

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

korištenja elektroenergetskog objekta TS 10(20)/0,42 kV „Kozarica-nova“ s 

priključnim10(20) kV kabelskim vodom i dijelom 0,4 kV kabelskim vodom mreže, 

3. Odluka o davanju koncesije pomorskom na dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog 
korištenja na kat. čest. 6011 k.o. Šibenik u Šibeniku radi obavljanja ugostiteljsko-
turističke djelatnosti. 

Kontinuirano se provode postupci davanja koncesija na pomorsko dobru a sve sukladno 
Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom. 
 
V. 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). 
 
V. Sukladno izmjenama Županijskog prostornog plana i Zakonu o pomorskom dobru zajedno 
sa Županijskom lučkom upravom proširuju se lučka područja za područje cijele Županije. 

 
VI. U svibnju 2017. godine izrađena je brošura Luke sidrišta i marine Šibensko-kninske 
županije. 
 
Županijska Lučka uprava dovršila je izgradnju prve faze radova u uvali Vrnaža u Šibeniku. 

 

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 

Poljoprivreda 
Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije raspisan je 
Javni poziv za dodjelu subvencija za potpore razvoju poljoprivrede 06. veljače 2017. godine, 
te je na osnovu pristiglih zahtjeva za dodjelu subvencija i prijedloga Povjerenstva za 
provedbu programa isplaćeno 850.000,00 kn. 
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31. siječnja 2017. upriličena je primopredaja Specifikacije dalmatinske janjetine udruzi 
Uzgajivača ovaca i koza Dalmacije, izradu Specifikacije županija je sufinancirala sa 30.000,00 
kn. (u projekt je uključena zadarska i splitska županija) 
Potpisan je četverogodišnji ugovor s Udrugom pčelara Dalmacije na projektu zaštite 
Dalmatinskog meda. Za ovaj projekt osigurano je od strane Šibensko-kninske županije iznos 
od 37.000,00 kn, a u projekt su uključene i ostale tri Dalmatinske županije. 
Podržali smo i bili suorganizatori značajnih manifestacija u svrhu promocije i unapređenja 
poljoprivrede u županiji kao što su: Dani hrvatskog pršuta (35.000,00 kn); 12. znanstveno - 
stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem (15.000,00 kn); 11. 
susret vinara Šibensko-kninske županije (25.000,00 kn); 8. festival sira u Drnišu (30.000,00 
kn) 
Krajem travnja županiju je zahvatio mraz pa je župan proglasio elementarnu nepogodu za 
gradove Skradin, Drniš, Vodice i Knin, teza općine Biskupija, Ervenik, Kijevo, Kistanje,  
Promina, Ružić, Unešić i Tribunj 02. svibnja 2017.g, a za općine Pirovac i Tisno 05. svibnja. 
Ukupna procijenjena šteta je 10.467.741,00 kn  
 
Navodnjavanje 
Za potrebe izrade projektne dokumentacije sustava navodnjavanja na području Šibensko-
kninske županije sa Hrvatskim vodama je potpisan prvi dodatak ugovora o sufinanciranju 
dokumentacije u iznosu od 571.116,26 kuna (županija osigurava 182.028,12 kuna, odnosno 
24,23%) sredstva će se utrošiti za redovite ugovorene aktivnosti ispitivanja izdašnosti 
izvorišta Ribnik i nastavak provedbe Glavnog projekta SN Donje polje – Jadrtovac i izradu 
Predinvesticijske studije Javnog sustava navodnjavana Petrovo polje. 
 
Lovstvo  
Sukladno Odluci Županijske skupštine o produljenju ugovora o zakupu prava lova u 
zajedničkim otvorenim lovištima na području Šibensko-kninske županije župan i 21 
lovoovlaštenik potpisali su  24.03.2017 .  
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine Upravni odjel za zaštitu okoliša i 

komunalne poslove bavio se slijedećim aktivnostima: 

Planski dokumenti 

1. Izrađen je „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama 
Šibensko-kninske županije za 2017. godinu“. Provođenje Programa započelo je 15. 
svibnja 2017. godine. 

2. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći zraka za 2016. godinu“. 
3. Izrađeno je „Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2016. godinu i Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za 
razdoblje od 2017. do 2020. godine“. 

4. Izrađeno je Izvješće za 2016. godinu o provedbi „Plana gospodarenja otpadom u 
Šibensko-kninskoj županiji“ 
 
Aktivnosti 
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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 vjetroelektrana 
„Svilaja“). 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 10 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. Sudjelovao je po pitanjima zaštite okoliša i prirode u svim projektima 
lokalne razine koji su aplicirani za sredstva iz fondova Europske unije;  

2. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom rješavao je 
zahtjeve za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom; 

3. U području zaštite okoliša ovaj Upravni odjel je vodio Registar onečišćavanja okoliša 
za 231 pravnu i fizičku osobu, te osiguravao podatke i Izvješća za informacijski sustav 
zaštite okoliša (www.azo.hr); 

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 preventivnog projekta „Zdrav za 5“ Upravni odjel je održao radionicu u 
Osnovnoj školi u Murteru, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša.  

6. U suradnji s Javnom ustanovom Priroda Šibensko-kninske županije nastavljeni su 
radovi i istraživanja mogućeg kopnenog ulaza na tvrđavi sv. Nikole u Kanalu sv. Ante.  

7. Od projektne dokumentacije za prostor bivše vojarne Minerska izrađeno je sljedeće: 

 glavni projekt „Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante“ koji se sastoji od glavnih 
projekata centralne zgrade, caffe-bara, sanitarija za posjetitelje i gastro-
prezentacijskog centra; 

 idejni i glavni-izvedbeni projekt infrastrukture na području „Posjetiteljskog centra 
Kanal sv. Ante“; 

 idejni projekt likovnog-muzeološkog postava unutarnjih i vanjskih prostora na 
području „Posjetiteljskog centra kanal sv. Ante“; 

 idejni projekt uređenja okoliša „Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante“. 
Projektna dokumentacija je izrađena u cilju prijave projekta „Turistička valorizacija 
Kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. Faza“ na otvoreni Poziv za dostavu projektnih 
prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (referentni broj: K.K. 
06.1.2.02), u značajnom krajobrazu „Kanal – Luka“. 

8. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za adaptaciju na klimatske promjene 
pripremio je u suradnji s hrvatskih i talijanskim partnerima projekt ADRIADAPT - a 
Resilience information platform for Adriatic cities and towns koji je apliciran za 
natječaj INTERREG Italy-Croatia Programme. 

9. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za iznenadno onečišćenje mora pripremio je 
u suradnji s hrvatskih i talijanskim partnerima projekt PEPSEA - Protecting the 
Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution koji je apliciran za natječaj 
INTERREG Italy-Croatia Programme. 
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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 
dovršio je izradu Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 
Osnovne teme u postupku koji je podvrgnut i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš su: 
nova golf igrališta u Tribunju i pored Čiste Velike, promjena kriterija i smjernica za 
golf igrališta, uređenje poglavlja o postupanju s opasnim otpadom (nema konačnog 
zbrinjavanja ni finalne obrade), manje promjene u poglavlju pomorskog prometa 
(nova sidrišta), skidanje statusa perspektivnosti za potrebe obrane vojarne Panikovac 
u Šibeniku, te niz drugih dorada i usklađenja; 

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 

22. ožujka 2017. su usvojene VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske 
županije (Sl. vj. ŠKŽ 4/17). Osnovne teme u postupku koji je podvrgnut i strateškoj procjeni 
utjecaja na okoliš su: nova golf igrališta u Tribunju i pored Čiste Velike, promjena kriterija i 
smjernica za golf igrališta, uređenje poglavlja o postupanju s opasnim otpadom (nema 
konačnog zbrinjavanja ni finalne obrade), manje promjene u poglavlju pomorskog prometa 
(nova sidrišta), skidanje statusa perspektivnosti za potrebe obrane vojarne Panikovac u 
Šibeniku, te niz drugih dorada i usklađenja. 
 
U svibnju  je Nacionalnom parku KRKA predana Stručno analitička podloga – Pripremni 
radovi za izradu prostornog plana Nacionalnog parka KRKA, čime su se stekli uvjeti da Vlada 
RH donese odluku o izradi novog PP Nacionalnog parka Krka. (vlastiti prihod Zavoda) 
 
Pri kraju izrade je Stručno analitička podloga odnosno pripremni radovi za pristupanje izradi 
izmjena i dopuna, ili novog prostornog plana NP KORNATI. (vlastiti prihod Zavoda) 
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Izdan je niz mišljenja o usklađenosti prostornih planova užeg obuhvata u Županiji, te  je 
obavljen niz drugih redovnih poslova u okviru Zakonom propisanog djelokruga rada Zavoda.  
 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima 

prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA 

U razdoblju od  01. siječnja do 30. lipnja  2017.godine Javna ustanova se bavila slijedećim 
aktivnostima po kategorijama:  
 

1. ZAŠTITA, OČUVANJE, PROMICANJE I EDUKACIJA 
 

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

 Potpisan je Ugovor za izvođenje projekta „Istraživanje sumračnih i noćnih vrsta ptica 
važnih za ekološku mrežu Natura 2000 HR5000028 Dinara“ 

 Potpisan je Ugovor  za izvođenje projekta „Monitoring dobrih dupina ( Tursiops 
truncatus) i drugih morskih sisavaca u akvatoriju Šibensko-kninske županije. 

 Redovito vršimo monitoring jezerskog regoča ( Lindenia tetraphylla) na području 
Prokljanskog jezera i Šarenih jezera 

 S Udrugom BIOM sudjelovali smo u zimskom prebrojavanju ptica na području  ZK 
Krka krajolik ( donji tok), Prukljan-Uvala Vrulje i  ušće Guduće 

 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. 

 
2. 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 2017. godini“ inicirali smo zapošljavanje 4 radnika na održavanju u okviru  
mjere „Javni rad“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji ovu  mjeru 
financira sa 100%  sredstava budući su zaposleni radnici bivši branitelji. Cilj mjere je 
poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti te motivacija 
nezaposlenih na traženje posla.  

 U postupku poziva za Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskih odobrenja , 
potpisani su Ugovori s četiri gospodarska subjekta za obavljanje djelatnosti u 
zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova Priroda.  

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

 Izrađen konzervatorsko-tehnički elaborat za sanaciju plašta tvrđave sv. Nikole 
 

3. SURADNJA I PROJEKTI 
 

http://www.zpv-sibenik.hr/
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 Prijavili smo projekt „ Turistička valorizacija kanala sv.Ante u Šibeniku-2. faza“kroz 
poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Promicanje održivog razvoja prirodne 
baštine“ ( referentni broj: KK.06.1.2.02 ) – Posjetiteljski centar Minerska 

 Sudjelujemo kao partneri s Gradom Šibenikom u prijavljenom projektu  „Hrvatski  
centar koralja Zlarin“ kroz poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje 
održivog razvoja prirodne baštine“  

 Sudjelujemo kao partneri s Gradom Drnišom u prijavljenom projektu  NATURA 
DRNIŠ- Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura  2000 

 Partneri smo u projektu Antifoulants Pollution: strategies to control and reduce their 
impact in the Adriatic Sea ili skraćeno ANTIPOLL  program Interreg V A Italy-Croatia 

 Partneri smo u projektu  Colors, Tastes and Smells from Mediterranean Markets” 
(hrv. Boje, okusi i mirisi Mediterana) COTASTEMED, program Interreg V A Italy-
Croatia, nositelj projekta Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske 
županije. 

 Suradnja sa Ministarstvom kulture RH i gradom Bergamom u svrhu  proglašenja 
tvrđave sv. Nikole UNESCO baštinom 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 

U vremenu od 01. siječnja 2017. g. do 30. lipnja 2017.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 01.01. – 30.06.2017.g. ) 

PODRUČJE ZAPRIMLJENI RIJEŠENI NERIJEŠENI 

ŠIBENIK 448   163       285  

KNIN   72 11  61 

DRNIŠ 119 33  86 

ROGOZNICA   91 30  61 

UKUPNO 730 237 493  

 

 I.2.  ( zaprimljeni od 01.01.1990. do 31.12.2016.g., a riješeni od 01.01.- 30.06.2017.g.) 

PODRUČJE RIJEŠENI 

ŠIBENIK 396  

KNIN   43 
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I.1. + I.2. 

 

U vremenu od 01.01. - 30.06.2017. g., ukupno je riješeno 928  upravnih predmeta (bez 

predmeta tzv. legalizacije ).  

II. URUDŽBENI ZAPISNIK – neupravni predmeti 
 

 II.1.    ( zaprimljeni i riješeni od 01.01. – 30.06.2017.g. ) 

PODRUČJE ZAPRIMLJENI RIJEŠENI NERIJEŠENI 

ŠIBENIK  801  568        233 

KNIN    65   65    0 

DRNIŠ  157   136   21 

ROGOZNICA  226  190   36 

UKUPNO 1249 959  290 

  

II.2. (zaprimljeni od 01.01.1990. do 31.12.2016.g., a riješeni od 01.01.– 30.06.2017.g.) 

PODRUČJE RIJEŠENI 

DRNIŠ   84 

ROGOZNICA  168 

UKUPNO  691  

 

PODRUČJE 

UKUPNO RIJEŠENI 

(U VREMENU OD 01.01. - 30.06.2017. 

ŠIBENIK 559 

KNIN   54 

DRNIŠ 117 

ROGOZNICA 198 

UKUPNO 928 
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ŠIBENIK 375 

KNIN   12 

DRNIŠ    9 

ROGOZNICA    16 

UKUPNO   412  

 

 II.1. + II.2. 

PODRUČJE UKUPNO RIJEŠENI 

(U VREMENU OD 01.01.-30.06.2017.) 

ŠIBENIK  943 

KNIN    77 

DRNIŠ   145 

ROGOZNICA   206 

UKUPNO 1371 

 

 U vremenu od 01.01.-30.06.2017. godine, ukupno je riješeno 1371 neupravna predmeta 

III. STANJE PREDMETA OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 
 

PODRUČJE ZAPRIMLJENI RIJEŠENI NERIJEŠENI 

ŠIBENIK 13549 5676            7873 - 4300 (Agencija)=3573 

KNIN  2365  824            1541 - 1200 (Agencija)=  341 

DRNIŠ  3706 1430   2276 - 1500 (Agencija)=  776 

ROGOZNICA  2632 1208     1424 –   600 (Agencija)=  824 

UKUPNO 22252 9138  13114 -  7600 (Agencija)=5514 
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Zaključno, na dan 30.06.2017.godine riješeno je 9138 predmeta tzv. legalizacije, što 

iznosi 41,1%, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, odnosno 16738 predmeta, kada 

broju riješenih predmeta pribrojimo predmete koje je Agencija, već, preuzela, što iznosi 

75,2% od ukupnog broja zaprimljenih predmeta. 

IV. NERIJEŠENI  PREDMETI  NA  DAN  30.06.2017.g 

 

JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 

Aktivnosti unutarnje revizije prvenstveno su usmjerene na: 

- Provođenje unutarnje revizije u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos” Knin u Kninu, 
koja je u nadležnosti Šibensko-kninske županije i s tim vezi donošenje preporuka u svrhu 
unaprijeđenja poslovanja u području utvrđivanja i ostvarenja vlastitih prihoda te 
poduzimanja mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja;  
 
- Preliminarne aktivnosti u provođenju unutarnje revizije školskih ustanova Gimnazija Antuna 
Vrančića Šibenik; upute i smjernice u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa; te prikupljanje 
informacija i dokumentacije za provođenje unutarnje revizije ostvarenja vlastitih prihoda;  
  
- Koordinacija proračunskih korisnika revidiranih u prethodnom izvještajnom razdoblju o 
provođenju preporuka iz revizorskih izvješća a u svrhu izrade dokumenta Mišljenje unutarnje 
revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih financijskih kontrola za 2016. godinu;  
 
- Izrada i donošenje akta: Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Šibensko-kninskoj županiji,  
  KLASA: 043-01/15-01/3, URBROJ: 2182/01-06-17-2, 01. veljače 2017. godine 
 
- Aktivnosti u provođenju nadzornog audita norme ISO 9001:2015; ŠKŽ; te ostalo sukladno 
Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, NN 78/15 i Pravilniku o unutarnjoj 
reviziji, NN 42/16. 
 
  
SLUŽBA TAJNIŠTVA 

PODRUČJE UPRAVNI NEUPRAVNI UKUPNO 

ŠIBENIK 5110 463 5573 

KNIN   869   17   886 

DRNIŠ 1187 145 1332 

ROGOZNICA 1116   41 1157 

UKUPNO 8282 666 8948 
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U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine održana je jedna radna sjednica 
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije s ukupno obrađenih 30 točaka dnevnog 
reda, a na kojoj je ukupno doneseno 46 akata.    
 
Povodom Dana Županije održana je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj su 
nagrađenima dodijeljene nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije za 2017. godinu. 
Dana 21. lipnja 2017. održana je 1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-
kninske županije s ukupno odrađenih 9 točaka dnevnog reda i ukupno donesenih 9  akata. 
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 prvih šest mjeseci ove godine iz tiska je izišlo sedam  brojeva „Službenog vjesnika 
Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 512 stranica teksta. 

 
 
 
 

 

 

       ŽUPAN 

       Goran Pauk, dipl. oec.  

 
 
 


