
ZAPISNIK 

 
o radu 16. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije zakazane za  

12. ožujka 2020. godine (četvrtak) 

 
Sjednica je održana dana 12. ožujka 2020. godine, s početkom u 9,30 sati, u                           

dvorani Kulturnog centra u Vodicama. 

 

O radu 16. sjednice postoji tonski zapis. 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske 

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

sjednica u Tajništvu Županije. 

Predsjednik Skupštine pozdravio je sve nazočne, te kazao da kad su se poslali 

materijali za ovu sjednicu situacija sa korona virusom nije bila ovakva, kakva se razvija iz 

dana u dan, što svi skupa vidimo, pa se zatražilo mišljenje Stožera civilne zaštite, prvenstveno 

zbog zaštite zdravlja ljudi. Dobila se suglasnost Stožera za održavanje Sjednice, odabrala se, 

kazao je, ova dvorana koja ima 260 sjedećih mjesta, te zamolio da se poštuje one naputke da 

se sjedi barem jedan metar jedan od drugoga. Poduzele su se i mjere na samom ulazu i 

ispunjeni su apsolutno svi uvjeti. Zna da situacija nije neka, „ali mi smo birani od naroda i 

očekuje se od nas i u teškim trenucima da izvršavamo svoje zadaće i ja vjerujem da možemo 

održati ovu Skupštinu bez ikakvih posljedica za zdravlje ljudi koji se nalaze u ovoj dvorani i 

svih onih s kojima smo mi u kontaktu. Prije samog utvrđivanja Dnevnog reda pozdravio je i 

zamolio je gradonačelnicu Grada Vodica, gđu. Nelku Tomić da sa par riječi pozdravi 

Županijsku skupštinu.   

Gradonačelnica Grada Vodica, gđa Nelka Tomić, na početku 16. sjednice Županijske 

skupštine ŠKŽ srdačno je pozdravila sve prisutne. Kazala je da joj je, kao gradonačelnici 

Grada Vodica, čast i zadovoljstvo zaželjeti srdačnu dobrodošlicu u Grad Vodice, u svoje ime i 

u ime svojih sugrađana i suradnika. U vezi nastale zdravstvene situacije obavijestila je da su 

se držali svih zadanih klauzula SEPSE da bi se ovakvi skupovi, kao današnja Sjenica bez 

problema mogla odraditi. Nada se da će današnja rasprava biti konstruktivna, donesene 

odluke plodonosne. U tom smislu zaželjela je mnogo uspjeha u radu, te je na kraju  zahvalila 

na povjerenju.   

Predsjednik Skupštine zahvalio je gđi Tomić, te zamolio tajnika da izvrši prozivku 

vijećnika. Nakon izvršene prozivke konstatirao da je sjednici od 42 vijećnika nazočno 32, te 

da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni sljedeći vijećnici: 

Antonija Anić  Matić     Mario Mladinić 

Anit Aužina       Hermina Nakić Crljen 

Mario Bajić       Marko Parat 

Sanja Bebek      Tanja Radić Lakoš    
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Ivo Blaće      Giordana Radin Mačukat   

Zdenka Bilušić     Ante Rakić 

Ante Cigić      Joso Smolić 

Vlatka Duilo      Josip Sučić 

Nediljko Duić      Katarina Šošić 

Ivan Dobra      Gordan Tabula 

Natko Dduvnjak     Iris Ukić Kotarac 

Branko Dželalija     Ante Vrcić 

Anita Jakšić      Mirko Vojnović 

Danijel Lasan Zorobabel    Dragan Vukmirović 

Ivica Ledenko       

Marko Mačukat 

Marija Maloča 

Krunoslav Mazalin 
 

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Ivica Bratić, Tomislav Čolak, Ivan Gulam, Sanja 

Kosijer, Igor Meić, Marin Mikšić, Stipe Petrina, Zvonko Radić, Niveska Vlaić i Stevo Žeželj 

Predsjednik Skupštine kazao je da će se, budući da se ne zna kako će se odvijati 

situacija vezana za „nedaće“ koje su pogodile svijet, pa tako i nas, ako bude potrebe za rad 

ovog tijela, a dođe do nekih pogoršanih, iznimnih okolnosti, morati naći načina kako 

funkcionirati elektroničkim putem. Sustav mora funkcionirati, tu moramo svi biti odgovorni. 

Radi se o iznimnim situacijama, kazao je. Vjeruje da do toga neće doći, a ako dođe zamolio je 

sve da budu krajnje odgovorni i uključe se u takav način rada.  

  

VIJEĆNIČKA PITANJA  

Vijećnica Iris Ukić Kotarac kazala je da se usprkos preporukama Stožera civilne 

zaštite nitko ne pridržava preporuke „nismo udaljeni jedni od drugih metar. Ako mi svojim 

primjerom ne pokazujemo što treba raditi, a ovdje imamo odgovorne, odnosno glavne u 

Stožeru civilne zaštite, ne dajemo apsolutno nikakav primjer građanima, odnosno 

potencijalnom, odnosno takva smo vrsta mentaliteta da nam se može dogoditi isto što se 

dogodilo Italiji. S obzirom da je Hrvatska jako “stara“  država, po prosječnoj  godina starosti 

stanovnika,  a ŠKŽ je također najstarija županija, uz Liku, po prosječnoj starosti stanovnika, 

pa automatski dalo bi se zaključiti da ako bi korona virus došao do nas, a to je vjerojatnost  da 

ćemo imati problema sa starijim pučanstvom. Upravo radi toga mene zanima da li je bolnica 

šibensko-kninska, odnosno opća bolnica u Kninu da li su poduzeli preventivne mjere u smislu 

da li su osigurali sobe za izolaciju, s kojim brojem respiratora bolnice raspolažu, jer znamo da 

je ministar i nadležna tijela izjavili da na području RH imamo 500 respiratora. Moje 

konkretno pitanje gđi Jakelić ili pročelniku za zdravstvo je koliko respiratora ima šibenska 

bolnica, jer respirator ide po principu, jedan oboljeli jedan respirator. Koliko respiratora 

imamo na području ŠKŽ u našim bolnicama. Drugo, ovo što je rekao gosp. Dujić mi smo već 

danas, poučeni iskustvom drugih država, ako smo pametni, trebali imati protokole za 

ponašanje. Već danas su stručne službe, a fala Bogu ima vas u Županiji dovoljan i popriličan 

broj zaposlenih, trebale osigurati i predložiti način internetskog obavljanja Županijske 
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skupštine i drugih načina komuniciranja s javnosti. Na stranicama ŠKŽ osim male „kućice“ 

gdje su podaci o korona virusu, trebalo je na puno jasniji i transparentniji način, koji je 

dostupan svima, biti naznačeno koji su protokoli za ponašanje. Već danas smo trebali imati 

sve upute što će se dogoditi ako dođe do zatvaranja škola, način organizacije posla i ostalo, jer 

ne treba čekati. Država je spora. Postoje informacije da se sve skupa u smislu konkretnih 

pitanja odgađa jer su trenutno izbori u HDZ-u, kalkulira se o povećanom broju bolesnih, čiji 

će podaci izaći na vidjelo tek nakon samih izbora. Znači, mi praktički, neću reći živimo u 

blokadi jer centralna vlast, odnosno ministar, zaista dobro rade svoj posao, ali mene 

konkretno zanima kako je naša županija spremna za korona virus, da se ne bi dogodila 

situacija kao primjerice u Vrnaži gdje je prvi brod koji se izvadija, bija brod od brata župana 

Gorana Pauka. Prvo pitanje je broj respiratora, da li je osigurana soba za izolaciju, s kolikim 

brojem bolničkih kreveta za tu svrhu, na daj Bože da bude trebalo, jer znamo da smo 

devastirani što se tiče ukupno zaposlenih liječnika. U zdravstvu nama fali ljudi, fali sestara i 

tehničkog osoblja, fali liječnika. Već sada, u ovom trenutku, mi nemamo dovoljno osoblja. 

Drugo pitanje je ovo praktično, ako ne dođe do turističke sezone jer već su sada veliki gubitci. 

Solaris kako čujem će zatvoriti svoja vrata, idu otpuštanja, idu smanjene plaće. Znači sve 

skupa već u ovom trenutku je podbačaj i to će se reflektirati, naravno, na centralni proračun iz 

kojeg se financira ova regionalna samouprava. Drugo konkretno pitanje je kad će početi sa 

radom dizalica u Vrnaži jer je to bilo dogovoreno još ranije, odnosno trebalo je početi s radom 

prethodne godine, pa ako ne bude sezone naši građani ako budu zdravi moći će po komodu 

dizati brodove u Vrnaži i raditi što ih je volja jer ćemo fala Bogu imati „lufta“ ako nam niko 

ne dođe i naravno imat ćemo teške financijske posljedice, tako da već u ovom trenutku 

moramo znati kakvi su nam prihodi, s kojim proračunom raspolažemo, koje imamo obveze i 

na koji način ćemo moći smanjivati rashode.“ 

Predsjednik Skupštine ispričao je ravnateljicu bolnice zbog obveza, koje su daleko 

preče „nego da je ovdje među nama“, te kazao da će na sva pitanja odgovoriti njezin zamjenik 

i župan. 

Župan Goran Pauk kazao je da je respiratora dovoljno i da nije svaki bolesnik na 

respiratoru „na respiratoru je onaj tko treba respirator. Imamo ih i u Kninu i u Šibeniku i 

ponašat ćemo se sukladno raspoloživome, a to je dostatno da bi mogli pružiti liječničku 

pomoć onome kome treba. Ako ne bude dovoljno obratit ćemo se onome tko nam može 

pomoći. Što se tiče turizma, događaji su takvi kakvi jesu i kako će eskalirati vidjet ćemo. 

Naravno da se svaka kuća priprema za vremena koja dolaze, ali i za sadašnju situaciju, a 

sadašnja je da se dobrim dijelom neki skupovi ili odgađaju ili otkazuju ili je sugestija da se 

otkažu radi sigurnosti tako da se o tome pripremaju i turističke kuće koje sigurno neće 

dočekati nove „uskršnje turiste“ onako kako su planirali nego da će to biti u dosta smanjenom 

broju. O tome nas  i centralna vlast izvješćuje, o nekakvim podacima koji su sad dostupni 30-

tak posto pada u ovih desetak dana, od trećeg mjeseca, u odnosu na prošlu godinu, ali mislim 

da smo takav narod da nećemo podleći nikakvom strahu i nikakvoj euforiji. Ponašamo se 

dosta razumno i racionalno. Imamo  organiziran sustav koji funkcionira i u ovom dijelu što se 

tiče zaštite od korona virusa ali da je svakim događajem sve veće stezanje i sve veće uskrate 

javnih okupljanja, jeste – u tom kontekstu je i predsjednik ovo napomenuo jer možda bude i 



4 

 

takve potrebe da nećemo moći organizirati potrebnu, eventualnu sjednicu pa ćemo se onda 

snalaziti na način kako to bude moguće i kako bude dozvoljeno od strane, opet centralne 

vlasti, ministarstva ili onoga tko daje odobrenje za takav vid komuniciranja. Što se tiče 

dizalice u Docu bit će u funkciji onda kad bude tehnički moguće da bude u funkciji. Više o 

tome zna ravnatelj Lučke uprave. Ja ne vodim evidenciju kad će koji uređaj, u kom dijelu 

priče kojeg financira Županija ili županijske institucije, proraditi. Bitno da je on u skladu s 

planiranim nabavljen, montiran i da se ide ka nekakvom normalnom radu te velebne luke, 

koja kao jedinstven primjer napravljena na području Grada Šibenika, sa 500,600,700,800 

vezova za brodove, naravno ovisno o veličini brodova.“ 

Predsjednik Skupštine kazao je da je spomenuto da se prikrivaju podaci u 

demokratskom društvu, što smatra nemogućim, a još je manje moguće zbog izbora u nekoj 

stranci da se to radi. „Pa koliko bi bio neodgovoran bilo tko, tko bi donio takve odluke, u 

društvu kojem pripadamo, demokratskom. To je možda bilo moguće, na početku u Kini, 

možda je moguće u nekim drugim zemljama, a bilo koji podatak i odgađanje situacije kad se 

radi o zdravlju nacije, ja ovdje apsolutno demantiram. Nemojmo to danas koristiti, jer smo svi 

skupa na isti način, bez obzira kojoj stranci pripadali pogođeni ovim što se danas događa.“ 

Vijećnica Iris Ukić Kotarac zahvalila je na odgovoru, ali i kazala da je tražila 

decidirani podatak koliko respiratora ima u šibensko-kninskoj bolnici. Smatra da ima pravo 

pitati i znati,“a vi, budući da rukovodite sa sustavom civilne zaštite, s obzirom da je to jedan 

od glavnih podataka koliko imamo liječnika s kojim kapacitetima raspolažemo, da li imamo 

zaštitne skafandere, da li je bolnica osposobljena i opskrbljena sa zaštitnim maskama, 

rukavicama, jer znamo ukoliko se dođe u kontakt sa kontaminiranom osobom  da se praktički 

taj jedan set mora mijenjati nakon prvog izlaska iz prostorije u kojoj se ima kontakt sa 

zaraženom osobom. Moje konkretno pitanje je, ako ga do sada niste znali a pretpostavljam da 

ste ga trebali znati, onda možemo do kraja dana dobiti odgovor na pitanje koliko ima 

respiratora na području Šibensko-kninske županije.“ 

Župan Goran Pauk je ponovio da imamo dovoljno respiratora i da ne treba širiti paniku 

pokušavajući ovakvim pitanjima nametnuti nešto što nam eventualno nedostaje. „Ne 

nedostaje ničega, imamo dovoljno svega, i maski i liječnika i osoblja i osiguranih prostora u 

bolnicama i van bolnice i pripremamo se vrlo ozbiljno za eventualne teže događaje koji su 

eventualno ispred nas.“ 

Marinko Bilić, zamjenik ravnateljice Opće bolnice Šibenik kazao je da u Šibeniku ima 

11 respiratora, 7 na JIL-u i 4 pokretna, a u Kninu  9 respiratora. Po statističkim podacima od 

100 oboljelih 20 ima težu kliničku sliku a 5 % ide na respiratore, što znači da na 100 oboljelih 

treba 5 respiratora. To su neke statističke brojke iz kojih sam mogao izvući zaključak. 

“Naime, mi smo već 22. donijeli dokumentirani postupak, postupanje s bolesnikom u slučaju 

sumnje na COVID-19 infekciju. To su dobili svi odjeli, od OHBP-a, pedijatrije, infektologije, 

JIL-a, kako postupati sa sumnjivim pacijentom i po tome se postupa. Donijeli smo i daljnje 

mjere, kako se situacija razvijala. Zarazni odjel postaje odjel za izolaciju, zato što je jedini 

odjel u bolnici koji ima komunikaciju sa vanjskim svijetom, odnosno ima terasa gdje će 

pacijenti ulaziti sa vanjske strane, a unutarnji dio odjela će biti zatvoren, odnosno neće imati 
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komunikaciju sa zaraženim pacijentima. Osigurali smo i prostor za ventiliranje pacijenata, 

odnosno za one pacijente koji će biti na respiratoru. To je stacionarni dio odjela otorine, 

odnosno ORL-a. ORL će se seliti na stari očni odjel, odnosno očni odjel će preseliti u novu 

zgradu, a u prostor tog očnog odjela će ići ORL a na ORL gdje postoje medicinski timovi, 

gdje postoji operacijska dvorana, tu će ići pacijenti koji moraju koristiti respirator.“ Kazao je 

da i osoblja ima dovoljno, četiri infektologa, dva specijalizanta, medicinskih sestara, a i 

opreme je dovoljno. „Spremni smo, a što bude bude. Danas je u 13 sati i sastanak sa bolnicom 

Knin, s njima smo povezani i  funkcionalni, oni imaju 7 plus 2, devet respiratora. Kod njih će 

biti manji problem. Mislim da je tu predsjednik Kriznog stožera i da je doktorica sa 

infektologije, ravnateljica i predsjednik Kriznog stožera na sastanak sa bolnicom Knin u 

smislu preraspodjele opreme i svega ostaloga što bude potrebno.“ 

Vijećnik Ivan Dobra upitao je predsjednika Skupštine zna li što se prije mjesec dana  

dogodilo u Splitu „kad je čovik uzeja oružje i zakon provodi kako on želi. Nemojte dozvoliti 

da se nešto takvo desi u Žirju, jer već je bilo na iskrici radi toga slučaja. U Žirju je na početku 

12. miseca bilo je sedam grupa lovaca da vršu ubijanje bez dozvole. Mi smo govorili to prije 

šest godina da ćete napraviti anex ugovora za Žirje. Oni dolazu 25-30 metara od prve kuće i 

tamo tuču. Čoviku letu po kući balini. Ja sam reka zadnji puta da će biti problema. Zbog čega 

se  ne može Žirje odvojiti od toga. Koncesiju je Žirje dobilo na neki nepoznati način. Dobija 

je koncesiju čovik iz Knina, gosp. Čavka. On je tu koncesiju protuzakonito da drugome u 

potkoncesiju, gosp. Jabuki iz Tribunja koji dolazi sa svojom kočom loviti. Tamo se usidri i 

onda tuče po cile dane i noći pod lapandinom tuču zečeve i fazane. Molim vas da se to 

jednom zaustavi i da više ne bude lova na otoku Žirju, pošto je Žirje privatno vlasništvo. On 

ne može doći u moj i vaš vrta  i ubivati  zečeve i fazane i strašiti ljude. Do nekoga će „vraga“ 

doći, pa molim te ja sam tražija tri puta da se sastanemo, da napravimo sastanak sa 

mještanima. To ste obećali a nismo nikada napravili zajednički dan da imamo sastanak. 

Molim vas nađite iduću sedmicu vrimena, da možete jednu uru  primiti nas pet-šest u 

kancelariju da se razgovara u vezi toga. Drugo pitanje, gosp. Dujiću je li vi znate što radi 

Županija u svojstvu protupožara. Ova prostorija ne bi tribala biti pod upotrebom. Desilo se 

prije misec i nešto dana  da je šest ljudi izgorilo u Staračkom domu. Nigdi u šibenskoj općini 

nema protupožarnog sistema a to su sprinkleri. Ovdje bi trebala biti svaka tri-četiri metra 

cijevi sa glavom i doli je staklena „ampula“ koja u slučaju požara pukne i dolazi voda. Mi bi u 

slučaju požara svi izašli vani i ovo se ne bi moglo spasiti, jer dok dođu vatrogasci triba proći 

po ure vrimena. Sve bi izgorilo. Tako bi se desilo i u našim staračkim domovima, u zgradi 

Grada Šibenika, Županije, u hotelima, svuda. Jedino misto di sam vidija tzv. sprinklere to je  

naša knjižnica. Sve druge prostorije koje su u upotrebi i kuće koje su preko tri familije, znači 

preko tri poda one bi trebale imati sistem protupožarne zaštite, a vi niko na to ne obraćate 

pažnju. Zašto se ne može napraviti prema Europskoj uniji i dobiti novci da se to uvede i da se 

napravi taj protupožarni sistem u našim ustanovama. U staračkom domu bi jadni ljudi svi 

izgorili dok dođu vatrogasci, jer kad bi bio požar u jednoj sobi aktivira se ta voda koja nije 

spojena na vodovod, oni imaju drugi sistem vodovoda što nije spojena na špinu nego one 

imaju specijalni dovod druge cijevi i ona se aktivira u toj sobi i onda voda dolazi iz te cijevi, 

iz sprinklera i automatski se požar gasi. To znam dobro jer sam radio vani, izolirao sam 

milijon metara cijevi u 30 godina što sam radio vani. Mi trebamo staračke domove, mene ne 
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zanimaju tvrđave, šetnice, luke, tu nema zaposlenih. Hrvatska ima oko 11 hiljada kapaciteta u 

staračkim domovima što državnih što privatnih, a 70 i nešto hiljada ljudi je na čekanju za ući 

u starački dom. Šibenska županija ima oko trećinu ljudi preko 65 godina. Zbog čega Županija 

ne može aplicirati da se izgrade starački domovi. Znam šta pričam. Ja bi želio ići u starački 

dom, ja imam skoro 65 godina a di ću ići kad treba čekati 7-8-10 godina.“ 

Predsjednik Skupštine kazao je da će naći vremena za sastanak vezano za probleme 

lovstva. Kazao je i da svi javni prostori u Hrvatskoj imaju uporabne dozvole i sustav 

protupožarne zaštite.  

Vijećnik Josip Sučić kazao je da se ne provodi odluka Stožera o zabrani okupljanja 

više od 100 ljudi, jer rade škole i vrtiće. Smatra da bi se trebali ugledati na Istarsku županiju 

koja je pravovremeno donijela odluku  o zatvaranju škola, i da bi već danas šibenski Stožer 

trebao donijeti odluku da se zatvore škole dok ne prođe ova epidemija. „Mislim da nas ne 

dijeli, po izjavama svih stručnjaka, možda  koji tjedan da dođe vrhunac kod nas. Mislim da je 

bolje to prije napraviti, nego kad već bude kasno. Imamo školu koja broji preko 500 ljudi koji 

ulaze u isto vrijeme, kad im završavaju satovi nalaze se na hodnicima. Mislim da o toj djeci 

trebamo najprije voditi računa i mislim da je sve ovo drugo bezpredmetno pričati. Isto tako, 

stvarno nisu trenuci da se bavimo nekakvim političkim pričama i natezanjima pa ću ja uputit 

jedno pitanje koje nije toliko za župana, a radi se o bivšem uredu Državne uprave a sad su sva 

ta tijela spala pod Županiju,… s ove govornice je poručivao i govorio da će doći do 

efikasnosti i da će doći do poboljšanja. Nažalost, to se u Drnišu ne osjeti. Drniš je ostao bez 

sedam radnih mjesta. Stalne službe su bili ured za gospodarstvo, i da ne nabrajam, a sada 

postoji samo ispostava. Niti jedan dokument se ne može dobiti u Drnišu, postoji samo 

protokol. Na mjesto tog protokola moje kolege, branitelji koji sad žele ostvariti status 

branitelja, da bi to i ostvarili jedan od koraka je i predavanje ratnog puta na protokol. Na 

žalost na tom protokolu rade osobe koje nisu bile kad se ova zemlje stvarala, ni njihovi, znači  

imaju nelagodu da svoj ratni put ostavljaju nekome … mislim da na ta mjesta, protokola bi 

trebalo staviti ljude iz obitelji hrvatskih branitelja, njihovu djecu, a ne da dolazi netko iz 

drugih gradova uzimati njihove ratne puteve i da ih nosi negdje. Molio bi konkretne odgovore 

na ova pitanja.“ 

Predsjednik Skupštine zamolio je da se ima povjerenja, a ne uvijek dijeli. „Zakoni su 

jasni, ne možemo dijeliti. Ja sam dragovoljac i branitelj i ne pada mi na pamet da ne vjerujem 

nekome tko nije u tom trenutku… nakon trideset godina i onaj tko se rodio 91.-e, već 30 

godina ima. Vjerujmo ljudima, vjerujmo sustavu.“ 

 

Župan Goran Pauk kazao je da se slaže sa predsjednikom skupštine, iako smatra da 

vijećnik Sučić nije baš tako mislio. Što se tiče „ne sprovođenja“ mjera i zabrane za 100 

ljudi…kazao je da je prva stvar da se sugerira organizatorima da odgode sva javna, sportska i 

kulturna okupljanja. „Znači, sugerira se i preporuča, ne naređuje, ne zabranjuje. Ono što smo 

zabranili je prevođenje preporuke centralnog hrvatskog stožera o skupovima preko 1000 ljudi, 

gdje su oni dali preporuku da se ne održavaju i mi smo tu preporuku, kao Stožer koji na to 

ima pravo, za ŠKŽ pretvorili u zabranu, a za one skupove za koje organizatori misle da ih 

mogu održati, propisali smo ono što propisuje i centralni Stožer – stroge higijenske uvjete 

kojih se treba pridržavati da bi do tog skupa došlo. Sličan je i ovaj skup. Prostor koji je 

adekvatan za ovakav broj ljudi, dovoljna udaljenost između ljudi koji žele biti na toj 



7 

 

udaljenosti od jednog metra. Ne možemo natjerati ljude sa policajcem da sjede odvojeno ako 

oni to ne žele, ali prostor to omogućava… i sve one uvjete, da ih ne nabrajam… isticanje 

jednog plakata, isticanje drugog plakata, dezinficijensi koje imate ovdje na ulazu, nesocijalni 

kontakti, izbjegavati davanje ruku, grljenja i slično i naravno preporuka svima onima koji su 

sa temperaturom, imaju simptome i temperaturu preko 37 i pol stupnjeva da se ne pojavljuju 

uopće na bilo kakvim javnim događajima gdje eventualno i mogu doći. Uz sve to epidemiolog 

ima diskrecijsko pravo temeljem osobnog uvida procijeniti i još nekakve elemente i donijeti 

svoj sud o tome da li se skup može održati, sa epidemiološke strane, ili ne a Stožer civilne 

zaštite donosi konačnu odluku da li odobrava taj skup ili ne. To je ono što smo mi propisali. 

Nemojte trčati s nečim naprijed. Da li će za dva sata biti situacija da tu zabranu, sa sad 1000 

ljudi skinemo na 100, vrlo moguće. Ostavimo vremenu da vidimo gdje smo i da podvlačimo 

poteze kad je to potrebno. Osim zaštite života građana, potrebno je raditi na osiguranju 

normalnog života, življenja, gospodarenja i svega ostaloga. Iz tog razloga se nije išlo na 

zabranu rada osnovnih djelatnosti, školstva, vrtića i visokoškolskih ustanova. Da li će sutra 

doći ta situacija? Ako takva bude procjena svih odgovornih u ovoj državi onda će se to tako 

postupiti. Istra je ugroženija nego što je ŠKŽ, obzirom na poziciju i položaj, s obzirom na 

blizinu Italije koja je najugroženija europska zemlja. Jedina je kao kompletna zemlja u 

crvenom. Znači, čovjek iz Italije više tu ne može doći, ili može završiti u samoizolaciji, 

odnosno u karanteni ili ga se može vratiti natrag. Postupamo sa dužnom pažnjom uvažavajući 

sve životne okolnosti i potrebe za zaštitom života i zdravlja ljudi, ali molim vas  najmanje je 

potreba od županijskog vijećnika da izaziva i iznosi neistine iz te kategorije radi toga da bi 

postavio pitanje. U ovom momentu nema zabrane skupova za 100 ljudi. Molim da to 

prihvatimo kao činjenicu. To propisujemo i iznosimo, zvali smo jučer i medije i stavili na 

naše stranice, na sve moguće načine, uveli i posebni e-meil kojim se može komunicirati i 

organizatori za prijavu događanja i slično, ali nema potrebe  da iznosimo stvari koje kao takve 

nisu, da bi iznosili nekakvu zabunu ili da bi došli na ovu pozornicu postaviti pitanje koje ne 

stoji. Nigdje nije utemeljeno. Ako se to danas spominje po medijima, 100 ljudi, ali ovaj Stožer 

civilne zaštite o tome još  razmatrao na način da bi dobio takvu odluku. Ponavljam, moguće je 

da restrikcije budu sve veće, ali s druge strane očekujemo i da ovo toplo vrijeme napravi 

svoje. Što se tiče Drniša, Ured državne uprave u Drnišu nije izgubio nikakvu svoju osnovnu 

djelatnost ili ulogu. Sve ono što je radio prije radi i sad. Koncept preuzimanja Državne uprave 

nije da onaj ko je preuzeo nadoknadi i sve službenike koji su prije radili tu, a dobrovoljno su 

otišli u mirovinu, nego da organizira posao prvenstveno sa postojećim službenicima i da se u 

tom preuzimanju tog sustava na jedan način uštedi, da se bude racionalniji. Prema tome, ako 

je u Drnišu bilo pet ljudi a ne sedam, sedam je iz nekih bivših vremena, ali u ovom momentu 

preustroja, odnosno prelaska djelatnika iz jedne administracije, iz državne u županijsku, a 

kojih je bilo pet nije jedini put koji bi osigurao ljudima iz Drniša zadovoljavanje njihove 

usluge da sad ponovo zaposlimo tih pet. To ne želimo raditi. Tako se ne ponašamo u nijednoj 

reformi. Prvo i osnovno je da na sve moguće načine organiziramo posao da on štima. Kad 

vidimo da to ne možemo s tim brojem ljudi onda ćemo posegnuti za uzimanjem dodatnim 

djelatnicima a trenutno je situacija takva da mi još nismo napravili sve predradnje kojima smo 

preuzeli te djelatnike. Ta procedura je još uvijek u tijeku. Donijeli smo uredbu na ovoj 

Skupštini, donijeli smo Pravilnik o radu, dostavili ga sindikatima, dobili od njih suglasnost na 

taj pravilnik, odnosno njihovo mišljenje koje je pozitivno i trenutno smo u lektoriranju tog 

Pravilnika i stavljanju na službene stranice i u daljnjem zakonskom roku ćemo dostaviti 

rješenje svim ljudima. Sad trčati ili pričati da neka usluga nije adekvatna, to opovrgavam. To 

nije istina.“ 

 

Vijećnik Josip Sučić kazao je da je u Drnišu postojao Ured za gospodarstvo, a sad ne 

postoji. „znači, za dobit kategorizaciju objekta za ugostiteljstvo, ili bilo koju djelatnost, to u 
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Drnišu ne postoji. Postoji samo protokol gdje se ostavi taj zahtjev i on sad ide u Knin, Šibenik 

ili već gdje ide. To je istina. Župane, nemojte uvijek pričati o nečemu,… to je istina. Ne 

postoji adekvatan ured. I to što vi pričate da mi širimo paniku,… mislim tko širi paniku? Vaš 

predsjednik je odgodija sva događanja. Danas je rečeno da će biti donijeta mjera zabrane za 

svih događanja za preko sto ljudi, a mi čekamo. Talijani su prije 15 dana zatvorili škole i 

vrtiće pa im se isto dogodila katastrofa. Mi čekamo. Šta? Talijani su glupi, vi ste pametni. Vi 

sve znate. Ništa se neće dogoditi. Pričate imate devet respiratora. Talijani imaju pedeset. Sad 

pet tisuća nabavljaju.“ 

Predsjednik Skupštine kazao je da ministar zdravstva, premijer i Vlada poduzimaju 

sve i da zaslužuju sve pohvale za rad proteklih 15-tak dana. „Mi ćemo apsolutno poduzeti sve 

potrebito da štitimo zdravlje naših građana.“ 

Župan Goran Pauk kazao je da je situacija, vezano za koronu, u Italiji izbjegla kontroli 

i zato je stanje ovakvo kakvo je. Cijeli sustav u Hrvatskoj funkcionira na način da to izbjegne 

i za sada je poprilično tog posla napravljeno, kazao je. Kazao je da se to odnosi na sve Stožere 

koji rade na terenu i provode mjere a rezultati su vidljivi. Imamo slučajeva, koliko imamo. 

Pribrajamo ih svaki dan, ali hvala Bogu nemamo ono što se dogodilo u Italiji. Njima je 

„pobjeglo“ tamo gdje je najopasnije, među bolničko osoblje i išlo dalje. Zato i je 16 milijuna 

stanovnika pod karantenom. Nadamo se i sve poduzimamo da se to nama ne dogodi, kazao je. 

Što se tiče Drniša, ponovio je, ako nema službenika koji obavlja gospodarske djelatnosti, 

stalno zaposlenog u Drnišu jer je dotični iskoristio svoju mogućnost i uzeo otpremninu, 

postoji služba i službenici koji te slučajeve rješavaju. Tako će biti sve dok se ne procijeni da 

je to dovoljan način za zadovoljiti usluge građana. „Ako procijenimo da nije dovoljan onda 

ćemo pribjegavati zapošljavanju. Tek preuzimamo te ljude, nećemo donositi te odluke 

naprečac.“ 

Predsjednik Skupštine zamolio je vijećnike da nepotrebno ne odugovlače sa 

sjednicom, već da se ona što prije zaključi, jer je u zatvorenom prostoru 70 ljudi. Kazao je da 

je poduzeo sve potrebne mjere i radnje da sve protekne u redu i da se ne ugrozi ničije zdravlje. 

Vijećnik Joso Smolić kazao je da je Hrvatska dobar primjer, jer još uvijek situaciju 

vezanu za korona virus drži pod kontrolom, a isto tako i naša županija i njen stožer. Kazao je  

da Država paralelno radi na tome kako održati radna mjesta. Na prvom mjestu je zdravlje i 

sigurnost građana, a na drugom mjestu je zadržati radna mjesta i likvidnost firmi. Zamolio je 

župana da u što kraćem roku organizira sastanak svih gradonačelnika i načelnika, odnosno 

predstavnika lokalne samouprave, na kojem bi se dogovorile mjere u pokušaju ublažavanja 

gospodarskih problema koje će nastati zbog situacije vezane za koronu. Nije u pitanju samo 

turizam, kazao je, nego i transport i sve djelatnosti  koje se na njega naslanjaju. Trebamo 

poduzetnicima dati bar neku nadu i pokazati im da mislimo na njih. Moramo im olakšati da 

zadrže likvidnost i radna mjesta, kazao je na kraju, na što je vijećnik Sučić dobacio da sade 

krumpire i ostave se turista.  

Vijećnik Danijel Lasan Zorobabel kazao je kako još nismo shvatili da smo pri izdisaju, 

ne samo kao država nego i kao županija i ako nam turizam, na koji se oslanjamo, podbaci 

30% kako se najavljuje, a moguće je i da će biti puno više „mi bez tih krumpira, što je kolega 
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malo prije spomenija nemamo šta tražiti. Jest ćemo jedni druge. Bit će anarhija.“ S druge 

strane htio bi se osvrnuti na gospodina predsjedavajućeg Dujića koji  kaže „moramo vjerovati 

jedni drugima“, a ja vama ništa ne vjerujem. Vi ste mene jednom izigrali, više nećete nikada.“ 

Upitao  je župana  i  predsjednika Skupštine –„Šta bi vi gospodo više volili, da morate birati, 

da li da izgubite vlast u Županiji ili da dobijete korona virus? Ne morate mi odgovoriti. 

Odgovor znam i sam.“ 

Predsjednik Skupštine kazao je da to nije baš tako, niti je on njega prevario niti se 

može postavljati ovo pitanje jer nikome u rodnom listu na piše da je na vlasti ili u oporbi. 

Vijećnica Anita Jakšić kazala je da ima upit građanina po pitanju veza u luci Vrnaža. 

U periodu od 15.11.do 15.12. prošle godine. 2019., potpisivani su ugovori sa privatnim 

korisnicima, za najam veza u luci Vrnaža. Istima je naplaćeno i korištenje veza od 1.6. 2019. 

pa do sada. Upitala je da li je moguće da im se naplaćivalo nešto, za što ne postoji uporabna 

dozvola, tj. vez. Nadalje je kazala kako je u prvom mjesecu ove godine uputila zahtjev za 

pristup informacijama, a tiče se rušenja objekta u Rogoznici, odmaralište Elektre Bjelovar 

koje se nalazi u Rogoznici. Radi se o atraktivnom terenu uz more, a iz Županije, odnosno od 

Tajnika u svojstvu službenika za informiranje dobila sam jedan šturi odgovor u kojem se 

poziva na Zakon o općem upravnom postupku i prema članku koji je Tajnik naveo mora 

postojati pravni interes za uvid u tu dokumentaciju. Ponovo je postavila pitanje da li je 

početak rušenja te zgrade prijavljen i da li postoji projekt rušenja te zgrade, odnosno 

odmarališta. O ovome je upitana od građana Rogoznice, jer kruže nekakve priče da se to 

pogoduje nekakvom visokom državnom dužnosniku kako bi dobio atraktivno zemljište za 

malu cijenu.“ 

Župan Goran Pauk  vezano za ugovore za najam veza u Vrnaži kazao je da ako je 

naplaćeno nešto što nije smjelo biti naplaćeno, onda će to biti vraćeno. On nema informacija o 

vezu, tko ga daje, temeljem čega ga daje. Ako je naplaćeno nešto što nije trebalo biti 

naplaćeno, bit će vraćeno, ali smatra da je naplaćeno ono što je legalno da se naplati i što 

treba biti naplaćeno. Tu su uložena ogromna sredstva, ulaže i Lučka uprava i Županija i 

ogromne novce Država i nešto grad. Naravno da to što se ulaže na određeni  način treba imati 

svoj povrat i da je plaćanje veza nešto osnovno. 

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, gđa Semira Škugor 

kazala je  da je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja , Upravni odjel za 

prostorno uređenje i gradnju ŠKŽ je dobio upit iz SDP-a, odnosno članice SDP-a, vijećnice 

Anite Jakšić da li je prijavljeno rušenje neke građevine, objekta Elektre Bjelovar na određenoj 

čestici u k.o. Rogoznica u Rogoznici. Upit je prije dva dana proslijedila ispostavi u Rogoznici 

i uvidom u evidenciju, napismeno će odgovoriti SDP-u, odnosno kolegici Aniti Jakšić. 

Vijećnik Ivica Ledenko kazao je da je ovo pitanje sada upućeno javno, te da odgovor 

sada moraju dobiti svi vijećnici, na što su i pročelnica i predsjednik Skupštine kazali da nema 

problema.  

Vijećnik Krunoslav Mazalin kazao je da je on na početku mandata, ovog saziva 

Skupštine postavio jedno pitanje na koje nije dobio odgovor, a to je koliko žitelja naše 
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županije, odnosno naselja, mjesta nema vodu. „sad smo u jednoj teškoj situaciji, koja se 

doduše kod nas još nije pojavila, ali me mnogi ljudi pitaju – „šta je, šta si i ti zaboravio. 

Hoćemo li mi ikada više  u životu dobiti vodu?“, pa ja sad molim sve županijske službe da mi 

daju pisani odgovor, na ovo pitanje, kad će ljudi ili mjesta koji nemaju vodu dobiti vodu i šta 

se na tom planu radi.“ 

Župan Goran Pauk zamolio je vijećnika Mazalina da postavljeno pitanje, pisanim 

putem uputi Vodovodu i odvodnji, kao firmi koja skrbi o vodoopskrbi, komunalcu jednome i 

drugome i da dobije odgovor. Županija nema nadležnost nad vodovodima, vodovodnim 

tvrtkama, komunalnim tvrtkama, niti tim sustavima. „ne svodite nas na poštara, da mi pitamo 

okolo naokolo, niti da vam dajemo informacije s kojima temeljem posla kojeg obavljamo ne 

raspolažemo s njima.  

Vijećnik Krunoslav Mazalin kazao je da o može napisati zahtjev, ali stručne službe 

županije nisu samo vama na usluzi, nego i nama vijećnicima. Još jedan put molim da 

Tajništvo postavi to pitanje i da mi ovdje svi dobijemo odgovor.“    

Vijećnik Marko Mačukat zahvalio je županu što je nakon toliko godina u vodičku 

školu došao toaletni papir i sapun. „Do sada je to bilo na individualnoj razini. Roditelji su 

morali stavljati djeci u torbe isti taj papir za „trti g….u“ i sapun da bi ga bilo u školi. Tako da 

su naša dica onda po preporuci županijskih službi razvijala otpornost protiv bakterija, a sad 

kad je došla korona, sad je to mjera koja će uroditi plodom – sapun i papir za „trti g….u“. 

„Veliko povjerenje gajimo. Ogromno. Poučeni dosadašnjim iskustvom… Ogromno 

povjerenje.“ Malo mi žuti izgledate predsjedniče. Valjda se odbije od stolnjaka, pa…“, na što 

mu je predsjednik Skupštine odgovorio da se osjeća jako dobro. 

Nadalje je upitao župana, koji mu je rekao da će mu odgovoriti o baznim stanicama kad to 

dođe u njegovu jurisdikciju a upitao ga je prije pola godine, tko kontrolira zračenje baznih 

stanica, tko je odgovoran za izdavanje dozvola za postavljanje i tko drži taj sustav?“ 

 

 Vijećnik Ivica Ledenko vezano za koronu, kazao je kako je Lombardija puno bogatija 

regija od Hrvatske, od naše županije „pa eto nema dovoljno tih respiratora, o ovisnosti i 

intenzitetu korone, koja će doći kod nas, mi ćemo biti spremni ili nećemo biti spremni. Onda 

će možda i faliti. Možda će biti malo i 20 respiratora. Ono što ova situacija, kao i mnoge do 

sada nama kazuju je da smo mi preizloženi. Mi smo danas u Gradu Vodicama. Grad Vodice 

dijeli sudbinu svih turističkih mjesta koji žive od turizma i za turizam. Ova situacija koja se 

sada dešava sigurno će imati velike refleksije na gospodarstvo, ne samo Vodica u kojima smo 

danas, nego i cijele ŠKŽ zato što smo mi zapravo preizloženi i nismo u gospodarskom smislu 

pronašli rješenja od zadnjih 30 godina da imamo ikakve alternativne mogućnosti da naši ljudi 

rade i privređuju na ovom prostoru. Prema tome, u ovom trenutku dogodit će se ogromni 

poremećaj. Ljudi su dizali kredite da povećaju standarde svojih ugostiteljskih objekata, svojih 

privatnih prostora, na poticaje i na pozive turističke zajednice i okruženja. Zadužili su se u 

bankama. Ja molim i župana koji je predsjednik udruge županija da prema Vladi RH idu sa 

inicijativama kako stopirati kamate na kredite, kako subvencionirati. Sigurno je da je potrebno 

rebalansirati proračune i vidjeti gdje i kako izvršiti poticaje da se ova kriza što bezbolnije za 

naše građane završi. Bankarski sustav itekako dobro živi na grbači svih nas radnika. U 

kriznim situacijama i oni moraju dati svoj obol i slijedom toga molim da iskoristite svoje 

potencijale, svoje veze i svoje funkcije koje imate i da ovo eskalirate na onim mjestima gdje 

se to treba eskalirati. Jednostavno iz ovoga momenta bit će velikih „tektonskih“ poremećaja. 
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Maloprije je i Iris govorila o tome da  neke hotelske kuće zatvaraju radna mjesta, da se 

zatvaraju objekti i tu će biti velikih problema.  

Drugo pitanje odnosi se na upravljanja u uredima državne uprave od strane županije, kako taj 

proces ide, kako ide optimizacija, da li je tom optimizacijom predviđeno smanjenje broja 

radnih mjesta, da li će ga biti. Mislim da je kolega Sučić govorio o ukidanjima nekih 

ispostava… da nam jednostavno kažete kako taj proces ide i da li ste uhvatili „uzde“ i da li ste 

ovladali onim poslom koji vam je povjeren.“ 

 

 Župan Goran Pauk kazao je: „čini mi se da ćemo mi prije slijediti Vladu, nego je 

poticati da ona nešto napravi, jer su tu neke radnje već napravljene. Ja uvijek odbijam tu neku 

katastrofičnost koja se najavljuje. Naravno da je ovo udarac za ekonomiju. Pišu svi mediji, 

iznose se nekakve analize,…ali nemojmo zanemariti da taj veliki udio turizma, kod nas je tih 

20% BDP-a, 80% iz nekih drugih izvora, tako da ni crni scenarij nije toliko crn, ali ga itekako 

treba sagledati i uvažiti i napraviti sve što se može da se on ublaži. Neke radnje su već 

pokrenute i sa strane Vlade i sa strane udruge banaka. Naravno da će nekakav prvi slijed biti 

odgoda obveza koje dospijevaju a nisu u mogućnosti  platiti se onako kako su bili predviđeni 

dinamičkim planom. Naravno da ćemo se i mi u Županiji, odnosno subjekti koji imamo 

eventualno sličnih linija koje smo radili u suradnji ili koje ćemo raditi u suradnji sa 

ministarstvom i sa poslovnim bankama da ćemo o tome voditi računa i biti „suport“, mi Vladi 

i Vlada nama. S te strane ne treba dvojiti, a što se tiče prijenosa poslova maloprije sam 

odgovorio. To je proces koji još teče. Nijedna ispostava nije ukinuta. Ako negdje nema 

izvršitelja to ne znači da se taj posao ne izvršava, dapače cilj bilo kakvih poslova koji se rade 

u korist građana, nekakav ideal kojem težimo je da čovjek bez obzira gdje živi ima mogućnost 

uputiti zahtjev, a gdje će i na kojem mjestu taj zahtjev biti riješen je na nama da osiguramo i 

on ne mora biti vezan sa mjestom traženja. To je ideal kojem težimo. Kad ćemo do njega 

doći, ne znam, ali trudimo se da to tako bude i u smislu digitalizacije i u smislu svega ovoga o 

čemu sam malo prije govorio. Ništa nije ugašeno ili nestalo, ili da je nešto prije izvršavamo a 

sad ne.“   

 

Vijećnica Vlatka Duilo također se osvrnula na funkcioniranje ureda Državne uprave. 

Kazala je da je 1. siječnja izvršeno spajanje „i mi smo tu donijeli akt o unutrašnjem ustrojstvu 

u kojem stoji da je ostavljena mogućnost dislociranih ureda u Kninu i Drnišu. Cilj reforme je 

racionalizacija i ja se tu župane s vama slažem, ali ako je u Drnišu pet službenika otišlo iz 

sustava…  Mislim da je Drniš ogledan primjer da je racionalizacija spajanjem Državne uprave 

sa županijskim službama uspješna, ali žao mi je moram vas demantirati – kažete da se svi 

poslovi i dalje obavljaju i to u istom obimu i da svi građani ove županije trebaju imati jednako 

dostupnu i kvalitetnu uslugu. Ja se s vama tu slažem, ali u Drnišu to trenutno nije situacija. 

Poslovi iz djelokruga Ureda državne uprave sad na vratima stoji „u slučaju hitnosti nazovite 

broj 224-330 ili ovako nekakav, gospođu Mirjanu Paraček“. Je li to usluga? To za mene nije 

usluga. Kao da je tim T2 otišao na hitnu intervenciju i sad smo došli po nekakvu hitnu uslugu 

i našli smo zatvorena vrata. Ja ne tražim nova zapošljavanja, meni je bitna usluga i mislim da 

građani Grada Drniša i četiri okolne općine ne bi trebali ostati bez te usluge i da bi im trebala 

biti dostupna. Da li ćete vi organizirati uredovni dan, ili angažirati nekoga od postojećih 

službenika ja to sad prepuštam vama i nadam se da ćete o tome voditi računa pa me zanima na 

koji način i u kojem roku. Građani Drniša bi trebali ponovo imati dostupnu uslugu u samom 

Gradu Drnišu.“ 

Nadalje je upitala vezano za energetsku obnovu zgrada – „krajem trećeg mjeseca, 

početkom četvrtog ide novi natječaj vezano za zgrade javne namjene, pa me zanima obzirom 

na stanje pojedinih škola i škola u Oklaju,… imamo tu u točci Dnevnog reda, drugu fazu 

sanacije krova osnovne škole u Oklaju, a ja sam neki dan prolazila pokraj škole u Oklaju, ona 
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onako dosta otužno djeluje, boja se s nje ljušti, zatvori su takvi kakvi jesu pa mi recite što 

planirate prijaviti na taj natječaj krajem trećeg početkom četvrtog mjeseca .“   

       

Župan Goran Pauk kazao je da je o prijenosu poslova već dovoljno kazao i ne bi htio 

ponavljati, ali da sve što je funkcioniralo funkcionira i dalje. Poslovi su preneseni, a prijenos 

ljudi još traje. Što se tiče energetske obnove, druge faze sanacije krova osnovne škole u 

Oklaju i svih drugih sanacija,… trenutno smo u sanaciji, energetskoj obnovi dva doma za 

stare i nemoćne Cvjetni dom u Šibeniku i Dom za stare i nemoćne u Kninu i to je ona 

kategorija koju trenutno možemo izdržati i tako se ponašamo. Kad se bude otvorila 

mogućnost i financijska sredstva da ulazimo u dodatne energetske obnove onda ćemo ih 

upražnjavati definitivno, ali u ovom momentu nemamo trenutno kapaciteta da vam u ovom 

momentu definiram novi projekt što se tiče energetske obnove.“    

 

 

 Aktualni sat je završen. 

 

 Po završetku aktualnog sata vijećnica Iris Ukić Kotarac kazala je da je Stožer  prije par 

minuta donio naputak o odgađanju svih skupova, u zatvorenom prostoru, sa preko sto ljudi, te 

je zajedno sa većinom oporbenih vijećnika napustila Sjednicu, na što je predsjednik Skupštine 

kazao da ovdje ima daleko manje ljudi, te da „kolege“ ovo ne rade zbog donesene odluke 

nego zbog rušenja kvoruma.  

 

 Predsjednik kluba HDZ-a, gosp. Ante Rakić predložio je da se nastavi s radom 

Sjednice i da se krene  sa usvajanjem Dnevnog reda.  

 

Predsjednik Skupštine zamolio je tajnika da ponovo izvrši prozivku, jer je bitno da se 

utvrdi da postoji kvorum za nastavak Sjednice, te konstatirao da je sjednici od 42 vijećnika 

nazočno 25, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

 Sjednicu su napustili vijećnici: Branko Dželalija, Danijel Lasan Zorobabel, Ivica 

Ledenko, Marko Mačukat, Hermina Nakić Crljen, Josip Sučić i Iris Ukić Kotarac. 

 

  

USVAJANJE ZAPISNIKA  

 

 Predsjednik Skupštine na glasovanje je stavio Zapisnik o radu sa 15. sjednice 

Županijske skupštine od dana 12. prosinca 2019. godine, na koji nije bilo primjedbi, te je 

usvojen jednoglasno. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

       
Predsjednik Skupštine kazao je da je uz poziv za sjednicu predloženo 26 točaka 

dnevnog reda, te je za 26. točku dnevnog reda proslijeđen ispravak iste. Predložio je dopunu 

dnevnog reda još jednom točkom i to: 

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

svrhu izgradnje distribucijske telekomunikacijske kanalizacijske mreže za svjetlovodnu 

distribucijsku mrežu za Grad Vodice, K.O. Vodice i K.O. Srima“ 
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Drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu ovako predloženog dnevnog reda nije bilo pa 

je predsjednik Skupštine na glasovanje stavio ovako predloženi dnevni red od 27 točaka te 

konstatirao da je sa 25 glasova  „ZA“  usvojen sljedeći  

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (I.) 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Olimpija Pažanin, pročelnica Upravnog odjela za proračun financije  

 

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije 

Predlagatelj: Odbor za statut poslovnik i propise 

Izvjestitelj: Anita Aužina, predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise 

                                 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji  Šibensko-   

    kninske županije za 2018. godinu 
Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Olimpija Pažanin, pročelnica Upravnog odjela za proračun financije  

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju: a)  Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na 

    području Šibensko-kninske županije za 2019. godinu i 

    b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije 

   u 2020. godini s financijskim učincima  za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelji: Nikola Blažević, načelnik Stožera civilne zaštite ŠKŽ i dr.sc. Sanja Slavica 

Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove  

 

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

   plažama Šibensko-kninske županije u 2019. godini  

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu  

                                                                  okoliša i komunalne poslove  

 

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

    plažama Šibensko-kninske županije u 2020. godini 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: dr.sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu  

                                                                 okoliša i komunalne poslove  

 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Županijske uprave za 

    ceste na području Šibensko-kninske županije 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a 

 

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije  o  

    aktiviranim jamstvima u 2019. godini 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 
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9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za 

    razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2019. godine 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan 

 

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  

     funkcija:a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini i 

                   b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2020. 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                                    znanost, kulturu i šport 

 

11. Prijedlog plana rashoda za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

     ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2020. g 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                                         znanost, kulturu i šport 

 

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta 

     Glazbene škole Ivana Lukačića 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,  

                                                                    znanost, kulturu i šport 

 

13. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Plana djelovanja Šibensko-kninske županije u 

     području prirodnih nepogoda za  2020. godinu 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Višnja Marasović, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj  

 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o podizanju kratkoročnog kredita 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Mira Lepur, ravnateljica Razvojne agencije ŠKŽ 

 

15. Prijedlog odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima  za 

     decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe  na  području 

     Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2020. godini 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan  

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb  

 

16. Prijedlog odluke 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 2020. godinu 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

 

17. Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima , načinu financiranja i rasporedu sredstava za 

     decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije 

    u 2020. godini 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
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18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Šibenik na odluku Upravnog 

     vijeća o zakupu poslovnog prostora 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

 

19. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom 

     dobra u svrhu: 

     a)  gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne  

          namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Dragišina, otok Žut,  

          Općina Murter-Kornati,  

     b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne  

         namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Zmorašnji Medoš Otok  

         Kaprije i 

     c) korištenja luke posebne namjene- sportska luka u Kapriju 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                                otočni razvoj 

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

      izgradnje i korištenja: 

      a) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten na  

          dijelu nekretnine k.č.br. 4385/11 K.O. Primošten i dijelu mora i 

      b) kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima, Crpna stanica Srima 1  

          na  području Grada Vodica 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                               otočni razvoj 

 

21. Prijedlog  odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela 

     koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju –na dijelu plaže „Lovišća“ u  Jezerima,  

    društvu DSR ADRIA SPORT iz Zagreba 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                               otočni razvoj 

 

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na raskid  Ugovora o potkoncesiji na 

      pomorskom dobru – na dijelu čest.zgr. 931 k.o. Pirovac: 

      a) Jadranskoj banci  d.d. Šibenik i 

      b) Rosana i Antonio d.o.o., Zagreb 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                               otočni razvoj 

 

 

23. Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o davanju koncesije  na  pomorskom  dobru 

      u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekt  (opskrbno-poslovni) centar označen 

     kao čest.zgr.931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                                otočni razvoj 
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24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije  na pomorskom 

     dobru u potkoncesiju na dijelu čest.zgr. 931 K.O. Pirovac: 

       a) Zagrebačka banka  d.d, Zagreb, 

       b) Erste&Steiermarkischebank d.d., Rijeka, 

      c)  EFT  - Usluge d.o.o., Zagreb, 

      d)  HPB d.d.  Zagreb, 

      e)  Antonio Klarić, vl. obrta Fast food Navigator,   

      f) Mate Urem Gal, vl. obrta Salon za masažu MATEA, Pirovac, 

      g)  Sanja Trošić, vl. Frizerskog salona SANJA, Pirovac,  

      h)  Ivan Sinčić, vl. obrta RIŠPETA, Pirovac i 

      i)  DROGERIE BELA d.o.o. Zagreb 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                               otočni razvoj 

   

25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih 

     djelatnosti  manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci posebne  namjene 

    – luci nautičkog turizma u Betini 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                                otočni razvoj 

 

26. Prijedlog Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja  

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                                otočni razvoj 

 

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

      Izgradnje distribucijske telekomunikacijske kanalizacijske mreže za svjetlovodnu 

      distribucijsku mrežu za Grad Vodice, K.O. Vodice i K.O. Srima 

Predlagatelj: Goran Pauk, župan 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

                                            otočni razvoj 

 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

Točka 1. 

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. 

godinu (I.) 

 

 Rasprave o ovoj točci dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine na 

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

2020.godinu (I.), te konstatirao da je isti sa 23 glasa „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ većinom 

glasova usvojen. 
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Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (I.), prilaže se 

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Točka 2. 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Šibensko-kninske županije 
 

Rasprave o ovoj točci dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine na 

glasovanje stavio Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-

kninske županije, te konstatirao da je isti sa 23 glasa „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ većinom 

glasova usvojen. 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije, prilaže 

se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 3. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Šibensko-kninske županije za 2018. godinu 
  

Župan Goran Pauk kazao je:“ imamo dva bezuvjetna mišljenja. Sve je u odnosu na 

ono što je iskontrolirano sve je super i na jedan način smo se u administraciji, poluozbiljno a 

pola u šali rekli smo da je to u čast našoj bivšoj pročelnici Milici Bilušić, koja je otišla u 

mirovinu. Na jedan način ovo je i kruna tog rada i okončana je sticajem okolnosti baš u slično 

vrijeme sa nalazom Revizije, koja opet sticajem okolnosti nismo stavili na prethodnu 

sjednicu, nego je ostala na ovoj, ali u svakom slučaju velika zahvala našoj, mojoj Milici da i 

ovim putem bude izrečena, preko Županijske skupštine. Ovo je velikim dijelom i plod njenog 

rada, ali siguran sam da ćemo tako nastaviti i ubuduće, obzirom da smo dobili isto tako 

kvalitetnu osobu koja je nova, trenutno v.d. pročelnica.“     

 Vođenje Sjednice preuzela je potpredsjednica Skupštine, gđa Tanja Radić Lakoš koja 

se pridružila čestitkama, te kazala da je bezuvjetno mišljenje Revizije zaista veliki uspjeh.  

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Šibensko-kninske županije za 2018. godinu, te konstatirala da je isti sa 22 glasa „ZA“, 

većinom glasova usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Šibensko-kninske 

županije za 2018. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 4. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju: 

a)  Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na  području Šibensko-kninske 

županije za 2019. godinu i 

b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko- 

kninske županije u 2020. godini s financijskim učincima  za razdoblje 

od 2020. do 2022. godine 

 

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o prihvaćanju: a) Izvješća o stanju sustava civilne 

zaštite na  području Šibensko-kninske županije za 2019. godinu i b) Godišnjeg plana razvoja 

sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini s financijskim 

učincima  za razdoblje od 2020. do 2022. godine, te konstatirala da je isti jednoglasno 

usvojen. 

Zaključak o prihvaćanju: a) Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na  području 

Šibensko-kninske županije za 2019. godinu i b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini s financijskim učincima  za 

razdoblje od 2020. do 2022. godine, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 5. 

Prijedlog  zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na 

morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2019. godini 

 

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

glasovanje stavila Prijedlog  zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na 

morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2019. godini, te konstatirala da je isti sa 21 

glas „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“ i 1 glas „PROTIV“ većinom glasova usvojen. 

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

Šibensko-kninske županije u 2019. godini, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

Točka 6. 

Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje 

na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2020. godini 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje 

na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2020. godini, te konstatirala da je isti sa 21 

glas „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“ i  1 glas „PROTIV“ većinom glasova usvojen. 

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

Šibensko-kninske županije u 2020. godini, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 
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Točka 7. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu 

Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije 

 

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu 

Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije, te konstatirala da je isti sa 

22 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Županijske uprave za ceste 

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

 

Točka 8. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske                                                                                                                                                                                                          

županije  o aktiviranim jamstvima u 2019. godini 

 

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske 

županije  o aktiviranim jamstvima u 2019. godini, te konstatirala da je isti sa 21 glasa „ZA“, 1 

glas „SUZDRŽAN“ i 1 glas „PROTIV“ većinom glasova usvojen. 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije  o aktiviranim 

jamstvima u 2019. godini, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 

Točka 9. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske 

županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2019. godine 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske 

županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2019. godine, te konstatirala da je isti sa  

20 glasova „ZA“, 2 glasa „SUZDRŽAN“ i  1glas „PROTIV“ većinom glasova usvojen. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za 

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2019. godine, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 10. 

Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih  funkcija: 

a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini i 

b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2020. 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih  funkcija:a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini i 
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b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2020, te konstatirala da je isti sa 21 glasa 

„ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  funkcija: a) 

osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini i b) srednjeg školstva Šibensko-

kninske županije u 2020, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 11. 

Prijedlog plana rashoda za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna  ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske 

županije za  2020. godinu 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog plana rashoda za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna  ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za  2020. 

godinu, te konstatirala da je isti sa 22 glasa „ZA“ i 1glas „PROTIV“ većinom glasova 

usvojen. 

Plan rashoda za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine i dodatna  ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za  2020. godinu, prilaže se 

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 12. 

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena 

Statuta  Glazbene škole Ivana Lukačića 

 

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena 

Statuta  Glazbene škole Ivana Lukačića, te konstatirala da je isti jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta  Glazbene 

škole Ivana Lukačića, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 13. 

Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Plana djelovanja Šibensko-kninske 

županije u području prirodnih nepogoda za  2020. godinu 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana djelovanja Šibensko-kninske 

županije u području prirodnih nepogoda za  2020. godinu, te konstatirala da je isti 

jednoglasno usvojen. 
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Zaključak o prihvaćanju Plana djelovanja Šibensko-kninske županije u području 

prirodnih nepogoda za  2020. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 14. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o podizanju 

kratkoročnog kredita 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o podizanju 

kratkoročnog kredita, te konstatirala da je isti sa 22 glasa „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“ i 1 glas 

„PROTIV“ većinom glasova usvojen. 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o podizanju kratkoročnog kredita, prilaže se 

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 15. 

Prijedlog odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima  za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne 

osobe  na  području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 

2020. godini 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima  za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe  na  području 

Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2020. godini, te konstatirala da je isti sa 22  

glasa „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 

decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe  na  području Šibensko-

kninske županije i raspodjeli sredstava u 2020. godini, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Točka 16. 

Prijedlog odluke 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 

2020. godinu 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke 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 2020. godinu, te konstatirala da je isti jednoglasno 

usvojen. 
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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 2020. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 17. 

Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima , načinu financiranja i 

rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na 

području Šibensko-kninske županije u 2020. godini 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske 

županije u 2020. godini, te konstatirala da je isti sa 23 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ 

većinom glasova usvojen. 

Odluka o kriterijima,  mjerilima , načinu financiranja i rasporedu sredstava za 

decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 

2020. godini, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 18. 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Šibenik na 

odluku Upravnog vijeća o zakupu poslovnog prostora 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Šibenik na odluku 

Upravnog vijeća o zakupu poslovnog prostora, te konstatirala da je isti sa 23 glasa „ZA“ i  

1glas „PROTIV“ većinom glasova usvojen. 

Zaključak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Šibenik na odluku Upravnog vijeća o 

zakupu poslovnog prostora, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 19. 

Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na 

pomorskom  dobra u svrhu: 

a)  gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne 

namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Dragišina, otok Žut, 

Općina Murter-Kornati, 

b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne 

namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Zmorašnji Medoš Otok 

Kaprije i 

c) korištenja luke posebne namjene- sportska luka u Kapriju 
 

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

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



23 

 

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

posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Dragišina, otok Žut, Općina 

Murter-Kornati, b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne 

namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Zmorašnji Medoš Otok Kaprije i c) 

korištenja luke posebne namjene- sportska luka u Kapriju, te konstatirala da je isti sa 22 glasa 

„ZA“ i  2 glasa „PROTIV“ većinom glasova usvojen. 

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

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

luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-Kornati,                      

b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku 

nautičkog turizma - sidrište u uvali Zmorašnji Medoš Otok Kaprije i c) korištenja luke 

posebne namjene- sportska luka u Kapriju , prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni 

dio. 

Točka 20. 

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 

dobra u  svrhu izgradnje i korištenja: 

a) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten na 

dijelu nekretnine k.č.br. 4385/11 K.O. Primošten i dijelu mora i 

b) kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima, Crpna stanica Srima 1 

na  području Grada Vodica 
 

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

glasovanje staviola Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 

dobra u  svrhu izgradnje i korištenja: a) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

naselja Primošten na dijelu nekretnine k.č.br. 4385/11 K.O. Primošten i dijelu mora i b) 

kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima, Crpna stanica Srima 1 na  području Grada 

Vodica, te konstatirala da je isti sa 23 glasa „ZA“ i  1 glas „PROTIV“ većinom glasova 

usvojen. 

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

korištenja: a) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten na dijelu 

nekretnine k.č.br. 4385/11 K.O. Primošten i dijelu mora i b) kanalizacijskog sustava Vodice-

Tribunj-Srima, Crpna stanica Srima 1 na  području Grada Vodica, prilažu se ovom zapisniku i 

čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 21. 

Prijedlog  odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti za davanjem 

dijela  koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju –na dijelu plaže 

„Lovišća“ u  Jezerima, društvu DSR ADRIA SPORT iz Zagreba 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog  odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti za davanjem 

dijela  koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju –na dijelu plaže „Lovišća“ u  Jezerima, 
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društvu DSR ADRIA SPORT iz Zagreba, te konstatirala da je isti sa 23 glasa „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

Odluka o izmjeni odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela  koncesije na 

pomorskom dobru u potkoncesiju –na dijelu plaže „Lovišća“ u  Jezerima, društvu DSR 

ADRIA SPORT iz Zagreba, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 22. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na raskid  Ugovora o potkoncesiji 

na pomorskom dobru – na dijelu čest. zgr. 931 k.o. Pirovac: 

a) Jadranskoj banci  d.d. Šibenik i 

b) Rosana i Antonio d.o.o., Zagreb 

 

Pročelnica Jadranka Fržop pojasnila je da potkoncesije ili na bilo koji način korištenje 

koncesioniranog dijela kao što PZ Pirovčanka ima svoju zgradu, tada je bilo potpisano sa 

Jadranskom bankom i onda na isti način moramo raskinuti sa onim tko je bio potpisnik.  

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na raskid Ugovora o potkoncesiji na 

pomorskom dobru – na dijelu čest. zgr. 931 k.o. Pirovac: a) Jadranskoj banci  d.d. Šibenik i b) 

Rosana i Antonio d.o.o., Zagreb, te konstatirala da je isti sa 22 glasa „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

Odluke o davanju suglasnosti na raskid  Ugovora o potkoncesiji na pomorskom dobru 

– na dijelu čest. zgr. 931 k.o. Pirovac: a) Jadranskoj banci  d.d. Šibenik i b) Rosana i Antonio 

d.o.o., Zagreb, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 23. 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o davanju koncesije  na 

pomorskom  dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta 

(opskrbno-poslovni) centar označen kao čest.zgr.931 K.O. Pirovac, Općina 

Pirovac 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o davanju koncesije  na 

pomorskom  dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni) 

centar označen kao čest.zgr.931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, te konstatirala da je isti sa  22 

glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o davanju koncesije  na pomorskom  dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni) centar označen kao 

čest.zgr.931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 
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Točka 24. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije  na 

pomorskom dobru u potkoncesiju na dijelu čest.zgr. 931 K.O. Pirovac: 

a) Zagrebačka banka  d.d, Zagreb, 

b) Erste&Steiermarkischebank d.d., Rijeka, 

c)  EFT  - Usluge d.o.o., Zagreb, 

d)  HPB d.d.  Zagreb, 

e)  Antonio Klarić, vl. obrta Fast food Navigator, 

f) Mate Urem Gal, vl. obrta Salon za masažu MATEA, Pirovac, 

g)  Sanja Trošić, vl. Frizerskog salona SANJA, Pirovac, 

h)  Ivan Sinčić, vl. obrta RIŠPETA, Pirovac i 

i)  DROGERIE BELA d.o.o. Zagreb 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije  na 

pomorskom dobru u potkoncesiju na dijelu čest.zgr. 931 K.O. Pirovac: a) Zagrebačka banka  

d.d, Zagreb, b) Erste&Steiermarkischebank d.d., Rijeka, c)  EFT  - Usluge d.o.o., Zagreb,     

d)  HPB d.d.  Zagreb, e)  Antonio Klarić, vl. obrta Fast food Navigator, f) Mate Urem Gal, vl. 

obrta Salon za masažu MATEA, Pirovac, g)  Sanja Trošić, vl. Frizerskog salona SANJA, 

Pirovac, h)  Ivan Sinčić, vl. obrta RIŠPETA, Pirovac i i)  DROGERIE BELA d.o.o. Zagreb, te 

konstatirala da je isti sa 22 glasa „ZA“  i 1 glas „SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

Odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije  na pomorskom dobru u 

potkoncesiju na dijelu čest.zgr. 931 K.O. Pirovac: a) Zagrebačka banka  d.d, Zagreb,             

b) Erste&Steiermarkischebank d.d., Rijeka, c)  EFT  - Usluge d.o.o., Zagreb, d)  HPB d.d.  

Zagreb, e)  Antonio Klarić, vl. obrta Fast food Navigator, f) Mate Urem Gal, vl. obrta Salon 

za masažu MATEA, Pirovac, g)  Sanja Trošić, vl. Frizerskog salona SANJA, Pirovac, h)  Ivan 

Sinčić, vl. obrta RIŠPETA, Pirovac i i)  DROGERIE BELA d.o.o. Zagreb, prilažu se ovom 

zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 25. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja 

sporednih  djelatnosti  manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama 

u luci posebne n  namjene – luci nautičkog turizma u Betini 
 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja 

sporednih  djelatnosti  manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci posebne n  

namjene – luci nautičkog turizma u Betini, te konstatirala da je isti sa 22 glasa „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

 

Odluka o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih  djelatnosti  

manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci posebne n  namjene – luci 

nautičkog turizma u Betini, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 26. 

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

 Pročelnica Jadranka Fržop kazala je da se prvotna Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

utvrđivanju granica lučkih područja dobila, po proceduri, sa svim materijalima za sjednicu 

Skupštine, ali da se tijekom male kontrole ustanovilo da je lučko područje u luci Sovlje ipak 

drugačije u odnosu na prostorni plan pa su izmijenili koordinatni sustav, a sve ostalo je isto. 

„moramo se pridržavati prostornog plana i cijeli obuhvat staviti u lučko područje pošto znate 

da ova odluka ide u ministarstvo, odnosno na Vladu na suglasnost, a tada se zaista sve gleda 

pa i usklađenost sa Planom pa predlažemo ovu drugu odluku koju ste naknadno dobili na e-

mail da je kao takvu razmotrite.“ 

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

glasovanje stavila, novi, izmijenjeni Prijedlog Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

utvrđivanju granica lučkih područja, te konstatirala da je isti sa 22 glasa „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ većinom glasova usvojen. 

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

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 27. 

Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 

dobra u svrhu izgradnje distribucijske telekomunikacijske kanalizacijske 

mreže za svjetlovodnu distribucijsku mrežu za Grad Vodice, K.O. Vodice 

i K.O. Srima 
 

 Pročelnica Jadranka Fržop kazala je da je ovo nešto novo, a riječ je o mreži za 

širokopojasni Internet. Cijeli projekt je financiran sredstvima Ministarstva regionalnog 

razvoja. „ovakva posebna upotreba pomorskog dobra za nas je isto relativno nova, ta   

svjetlovodna distribucijska mreža i riječ je samo o građenju. Nakon što se izgradi, vi ćete dati, 

mi predlažemo,…   bi se dodijelila posebna upotreba pomorskog dobra za posebnu upotrebu, 

ali samo za građenje gradu Vodicama pošto on kasnije ne može biti korisnik istog, a kad se 

izgradi onda ide druga odluka o korištenju pomorskog dobra.“ 

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

glasovanje stavila Prijedlog odluke o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 

dobra u svrhu izgradnje distribucijske telekomunikacijske kanalizacijske mreže za 

svjetlovodnu distribucijsku mrežu za Grad Vodice, K.O. Vodice i K.O. Srima, te konstatirala 

da je isti sa 25 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 
 

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

distribucijske telekomunikacijske kanalizacijske mreže za svjetlovodnu distribucijsku mrežu 
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za Grad Vodice, K.O. Vodice i K.O. Srima, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 
 

 

Sjednica je zaključena u 11 sati. 
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