
 ZAPISNIK 
 

o radu 18. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana 

15. rujna  2020. godine (utorak) 

 

 

Sjednica je održana dana 15. rujna 2020.. godine, s početkom u 09,30 sati, u dvorani 

Ivana Meštrovića u Drnišu. 

  

 O radu 18. sjednice postoji tonski zapis. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije gosp. Nediljko Dujić, a zapisnik je izradila Katarina Gatara, viša savjetnica za 

pravno-normativne poslove. 

 

Predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne vijećnike, župana, 

zamjenike župana i ostale goste.  

Zamolio je tajnika Antu Alfireva da izvrši prozivku vijećnika. Nakon izvršene 

prozivke konstatirao je da je sjednici od ukupno 42 vijećnika nazočno 37 vijećnika i da postoji 

kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su sjednici bili nazočni sljedeći vijećnici: 

Antonija Anić Matić, Anita Aužina, Marijo Baić,  Sanja Bebek, Ivo Blaće, Zdenka 

Bilušić,  Ivica Bratić, Ante Cigić, Tomislav Čolak,  Vlatka Duilo Nediljko Dujić, Ivan Dobra,  

Natko Duvnjak,  Branko Dželalija, Anita Jakšić, Sanja Kosijer, Danijel Lasan Zorobabel, 

Ivica Ledenko, Marko Mačukat, Marija Maloča, Marijo Mladinć,  Hermina Nakić Crljen, 

Marko Parat, Stipe Petrina, Tanja Radić Lakoš, Zvonko Radić, Giordana Radin Mačukat, 

Ante Rakić, Joso Smolić, Josip Sučić, Katarina Šošić, Gordan Tabula, Niveska Vlaić, Ante 

Vrcić, Mirko Vojnović, Dragan Vukmirovć i Stevo Žeželj. 

 

Sjednici nisu bili nazočni slijedeći vijećnici: Matea Lambaša Goršić, Krunoslav 

Mazalin,  Igor Meić, Marin Mikšić, i Iris Ukić Kotarac. 

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA  

 

Vijećnik Josip Sučić kazao je da je Vlada RH raspisala izbore za zamjenika župana iz 

reda srpske nacionalne manjine, što znači da je zamjenica župana Anja Šimpraga, po sili 

zakona trebala odstupiti s te  dužnosti. Zanima ga koliko će provedba izbora koštati građane 

Županije, a po njegovoj slobodnoj ocjeni to bi trebalo biti više od 500.000,00 kuna. Smatra  

da izbore za zamjenika župana nije potrebno provoditi, obzirom da su lokalni izbori za par 

mjeseci, a sredstva predviđena za izbore bolje bi bilo preusmjeriti srpskoj nacionalnoj 

manjini. Zanima ga o kojem je točno iznosu riječ i da li su ista predviđena u rebalansu 

Proračuna. 

Nadalje je kazao, da je raspisan natječaj za golf terena na Prukljanu i da postoji valjana 

ponuda, pa je zamolio predsjednika Skupštine, da odgovori  o  kojoj  je firmi riječ i da li će to 

biti slično, citira se: „onom što se dogodilo s vjetroelektranama u Pađanima“.  
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Župan Goran Pauk kazao je da se slaže s vijećnikom Sučićem kako izbore za 

zamjenika župana ne bi trebalo održati, međutim, Zakon izričito kaže da se izboru trebaju  

održati jer kalendarski ne ulaze u izbornu 2021 godinu. U rebalansu proračuna za provođenje 

izbora osigurano je 600.000,00 kuna. 

U vezi golf terena kazao je, da sudjeluje u radu Povjerenstvu za otvaranje ponuda i da 

taj postupak nije doveden do kraja, zbog čega se ne mogu iznositi konkretne informacije, dok 

Ministarstvo državne imovine ne da svoje konačno  mišljenje. 

 

Predsjednik Skupštine kazao je da osobno ne sudjeluje u postupku koji se provodi po 

pitanju golf terena, dok u istom u ime Grada Šibenika sudjeluje gradonačelnik Željko Burić, a 

u ime Županije, župan Goran Pauk.   

Također je kazao da je po pitanju golf terena župan Goran Pauk dao odgovor, za  više 

pitanje da se može obratiti Ministarstvu državne imovine. 

 

Vijećnik Josip Sučić kazao je, obzirom, da je Zakon takav kakav jeste, da se zamjenicu 

župana Anju Šimpragu moglo zamoliti da još par mjeseci obavlja svoju dužnost i time 

Županiji uštedjeti trošak od 600.000,00 kuna. 

Također je kazao, da je predsjednik  Skupštine izjavio da će pozorno pratiti sve što se 

događa u vezi golf terena, pa je očekivao malo konkretniji odgovor. 

  

Predsjednik Skupštine kazao je da sve prati i odbacuje sve insinuacije da će se 

provoditi nešto drugo ili treće. Postupak  traje, nije završen niti je izabran ponuditelj,  te će o 

svim ostalim radnjama vijećnici biti na vrijeme izvješteni. 

U vezi održavanja izbora za zamjenika župana kazao je da je Zakon tu jasan i radi se o 

poštivanju zakonske procedure. 

 

Vijećnik Ivica Ledenko u vezi izgradnje projekta širokopojasne infrastrukture kazao 

je, da se Županija kandidirala za određena sredstva iz EU omotnice, kako bi se razvila 

širokopojasna internet mreža u onim područjima koja su označena kao bijele zone.   To znači 

da postoje zone u koje operateri nemaju komercijalnog interesa i u iste ne žele ulagati.  

Nadalje je kazao da je Županija izradila projekt razvoja širokopojasnog interneta, kao što su 

učinile i druge županije, međutim, od HAKOM-a su svi projekti usvojeni, osim projekta 

Šibensko-kninske županije. Zanima ga kako je došlo do ovakvog propusta i što je pošlo po 

zlu. 

 

Župan Goran Pauk kazao je kako u vezi izgradnje projekta širokopojasne 

infrastrukture ništa nije krenulo po zlu,  osim što se sa svakim projektom ulazi u utakmicu u 

kojoj tijelo koje donosi odluku i vrednuje projekte, odlučuje tko i iz kojih razloga prolazi,  

odnosno ne prolazi. Nadalje je kazao kako je u vezi širokopojasne infrastrukture plan bio 

Županiju podijeliti na dva dijela, međutim bilo je problem s ukupnom  masom sredstava, zbog 

čega se došlo u situaciju da se Županiju podijelilo na četiri zone, što je rezultirao gubitkom 

interesa operatera. Generalno gledajući, smatra da 90% županija nije prošlo u ovom dijelu 

priče oko širokopojasnog interneta  te se u vezi realizacije ovog projekta željno očekuju 

sredstva potpore prvih 10 milijardi eura koje nam pripadaju iz EU sredstava.  Na kraju je 

kazao da se ne radi o nikakvoj aljkavosti i da je druga stručna kuća sa stručnim ljudima 

pripremala  projekt koji je, što se normi za izradu tiče, bio u redu, međutim neki dugi razlozi 

su prevagnuli. 

 

Vijećnik Ivica Ledenko kazao je da politika određuje tko će raditi projekt, pa je kao 

primjer naveo, kako je politika u Dubrovniku, Medulinu  i Poreču dobro odlučila, kako su 
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našle bolje izrađivače plana i na kraju prošle, a naša politika nije dobro odabrala, a samim tim 

nije ni prošla.  

 

Pročelnica Jadranka Fržop kazala je da bi vijećnik Ledenko trebao znati, obzirom da 

zna kako su svi projekti od  HAKOM–a dobili odobrenje,  da županije, nažalost,  nisu prošle 

na ovom natječaju što nam nikako nije odgovaralo, niti nam je bilo drago, jer je na 

područjima označenim kao bijele zone itekako potreban brzi internet. Županija je napravila 

sve što se tražilo, prijavila se na natječaj i od svih županija jedna ili dvije su prošle i to tamo 

gdje je bilo interesa. Također je kazala, obzirom na nove mjere koje Vlada RH poduzima 

vezano za Covid 19 i sredstva koja su nam odobrena, da se tražilo koje su naše mogućnosti i 

što se može učiniti u narednom periodu da realiziramo naše projekte. Na kraju je kazala da je  

rečeno kako će se o tome odlučivati  kroz mjesec rujan, a mi ćemo sve to pratiti jer nam  je to, 

kao i svima, interes. 

 

 

Vijećnik Ivica Ledenko kazao je, da  je dvojbeno  sve što je iznijela pročelnica Fržop,  

i da je politika ta koja odlučuje na koji način će se izrađivati projekti, odnosno planovi. 

Također je kazao da je politika ta koja  se nije pravovremeno konzultirala kako treba napraviti 

planove koji će, eventualno, u pred odabiru, imati mogućnost za realizaciju. Smatra da se 

politika u startu nije postavila  kako treba  i zato je rezultat takav kakav jeste. Nadalje je kazao 

da su prošla 72 projekta koja obuhvaćaju preko 430 jedinica lokalne samouprave, a preostale 

nisu u bijelim zonama, već imaju komercijalni interes i one se grade. Grad Šibenik, 

primjerice, nema potrebu ići u to, jer u Gradu  Šibeniku širokopojasni Internet radi. Smatra da 

je politika svoj dio posla po pitanju širokopojasnog interneta odradila aljkavo i zato naša 

Županija „kaska i kaskat ćemo za ostatkom  Republike Hrvatske“. 

 

Vijećnik Tomislav Čolak kazao je da je na zadnjoj sjednici Skupštine rečeno da je s 

nekom firmom potpisan Program sanacije Laguna u Kninu, pa ga zanima da li je Program 

gotov, obzirom da je isti Županija sufinancirala s cca 115.000,00 kuna. Ako jeste gotov, 

zamolio je da mu stručne službe Županije isti dostave. 

 

Župan Goran Pauk kazao je, u vezi ugovorenih poslova  između  Županje, Hrvatskih 

voda i Grada Knina, da je  ugovor  potpisan s tvrtkom ECOINA u ukupnom iznosu od 

350.000,00 kuna i da je ECOINA krenula s radovima koji su predviđeni po natječaju. Prvo što 

se radi jeste uzimanje uzoraka, a projekt još nije gotov i  rok za njegovu izradu je  tri mjeseca 

od dana potpisivanja.  Vjeruje da će sve biti u roku i da ćemo nakon toga imati konkretne 

informacije koliko to sve skupa košta. 

 

Vijećnik Tomislav Čolak kazao je da je zadnjoj sjednici rečeno da je ugovor potpisan, 

što znači da je rok od tri mjeseca prošao, na što je župan  Goran Pauk kazao da je ugovor 

potpisan 11. kolovoza i da je rok  11 studenog  ili, eventualno nešto kasnije. Uglavnom, 

informaciju svi čekamo i dobit ćemo je na vrijeme. 

 

Vijećnik Stevo Žeželj kazao je da su, on osobno, te vijećnici Tomislav Čolak i Zvonko 

Radić nastavili pokazivati interes za stanje bolnice u Kninu,  pa su u tom smislu 25. kolovoza 

2020. godine održali jedan kratki sastanak s novom ravnateljicom i došli do saznanja da se 

Bolnica nalazi u daleko  težem stanju nego prošle godine. Kazao je da se Bolnica  nalazi u 

minusu preko 40 milijuna kuna, a većina liječnika koji rade u Bolnici putuju iz KBC-a Split, 

kao iz šibenske bolnice, što stvara velike troškove putovanja. Zanima ga, je li pročelnik 

Nikola Mihaljević održao sastanak s  ravnateljicom i je li se razmišljalo o rješavanju problema 
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u kojima se Bolnica nalazi. U Kninu postoji državna agencija, odnosno,  APN koja s bavi 

nekretninama  i koja rješava stambena pitanja velikog broja građana. Naglašava,  kako se, 

primjerice, kupuju kuće od jednih građana i zatim se dodjeljuju drugim građanima uz 

darovnicu, odnosno, da se stanovi poklanjaju građanima  iz Knina i okolice, te izbjeglicama iz 

BiH, a ne vodi se računa o kadrovskim stanovima i ne vodi se kadrovska politika. Smatra da 

je to poražavajuća činjenica, jer se Grad bez  inteligencije ne može razvijati, te dodaje, kako  

mu nije jasno, da APN ne može jednom specijalisti ponuditi adekvatan stan. 

Osim navedenog zanima ga zbog čega mediji ne prate sjednice Skupštine do kraja, već 

istu napuste nakon aktualnog sata. Također je kazao kako  i oporbeni vijećnici napuštaju 

sjednicu Skupštine, koja se po njegovu mišljenju, nadalje ne vodi konstruktivno, jer se sve 

točke brzo usvoje s ciljem da se sjednica što prije završi. Iz svega navedenog, dade se 

zaključiti  kako oporba ne nalazi smisao u radu sjednica Skupštine jer  ne može iznijeti svoje 

pametne i konstruktivne ideje koje se od vladajuće većine ne prihvaćaju baš iz razloga što 

dolaze od oporbenih vijećnika. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da obje Bolnice na području Županije imaju probleme 

nagomilanih dugova koje rješavaju onako kako im resorno Ministarstvo i HZZO naloži, jer 

oni kroje zdravstvenu politiku, a najmanje Županija kao vlasnik i osnivač bolnica. S tim 

statusom, kazao je nadalje, nismo zadovoljni i voljeli  bi da se to promijeni. Naglašava, kako 

je došlo do jedne takve promjene, kada je Država preuzela bolničke sustave, a ova Skupština 

o tome donijela odluku, međutim, te sanacije nije bilo, nije provedena do kraja i bolnice su 

vraćene osnivačima, tako da velikog pomaka, nažalost, nema.  To je sigurno jedan od glavnih 

problema u Državi, jer je u bolničkom sustavu cca 10  milijardi kuna duga, a koji rastu iz 

mjeseca u mjesec. Nadalje je kazao da je svjestan situacije u kninskoj bolnici, i da se unatoč 

tomu,  nastoji osigurati pružanje usluga  ljudima kojima je to potrebno. 

U vezi APN-a kazao je, da APN radi i postupa na temelju Zakona i da ne rješava 

kadrovske stanove, o kojima netko drugi treba voditi računa. Grad Knin  svojevremeno je 

radio po pitanjima kadrovskih stanova, a što je točno  napravljeno po tom pitanju ne može sa 

sigurnošću odgovoriti.  

U vezi pitanja zbog čega mediji napuštaju sjednicu nakon aktualnog sata, kazao je da  

se vijećnička pitanja mogu postavljati na kraju sjednice. 

 

Vijećnik Stevo Žeželj kazao je da se sa odgovorom župana u vezi APN-a ne slaže, jer 

je činjenica da politika „pali i žari“ i da je rad APN-a isključivo političko pitanje. Kazao je da 

su njegovi roditelji obiteljsku  kuću u Kninu počeli raditi 1968. godine, da ju je on nastavio 

graditi, a zatim  i njegov sin, dakle, tri generacije grade obiteljsku kuću, te dodaje kako 

osobno zna jednog gospodina  iz Ićeva koji ima kuću na tri kata, a isto tako od 1995. godine 

ima prazan stan u Kninu. Pita se da li je to logično i je li u redu. Logičnim smatra da svaki 

građani koji je rodom iz Knina gradi svoju obiteljski kuću  na svom ognjištu. Posebno je 

naglasio, da gradonačelnik Grada Knina gosp. Marko Jelčić, kao i njegov zamjenik ne stanuju 

u svojoj kući, već su dobili kuće na darovnicu  od APN-a, što smatra nelogičnim.  

 

Predsjednik Skupštine upitao je vijećnika  Žeželja, obzirom na iznesenu sumnju, da li 

je ista upućena njemu, na što je vijećnik Žeželj odgovorio da nije, odnosno,  radi se o drugoj 

osobi. 

 

Vijećnik Zvonko Radić kazao je da se po pitanju stambenih jedinica slaže s izlaganjem 

vijećnika Žeželja, jer se ne zna, citira se: „tko pije, tko plaća i tko dobiva više nekretnina“, 

dok s druge strane u Županiji  imamo situaciju gdje  je više  od 1000 stambenih objekata 

srušeno ili teško oštećeno u  vrijeme Domovinskog rata, a njihovi vlasnici do dana današnjeg, 
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zbog Zakona o obnovi iz 1996. godine,  nisu dobili nikakvu odštetu. Oni koji su rušili te kuće, 

kazao je nadalje, višestruko su nagrađivani i imaju po nekoliko nekretnina. Mišljenja  je da se  

po ovom pitanju treba napraviti reda, te  je zamolio  župana, da s koalicijskim  partnerima  to 

isfiltrira i da se vidi što se može učinit da ljudi dobiju pravo na obnovu. Također je zamolio 

župana, da zajedno s Vladom RH  iznađe rješenje za  konstruktivnom sanacijom tih objekata. 

 

Vijećnik Branko Dželalija predložio je, da se ubuduće, prije početka sjednice 

organizira  mjerenje tjelesne temperature, na što je predsjednik Skupštine kazao da će od 

Županije zatražiti nabavku bezkontaktnog toplomjera. 

Vijećnik Dželalija nadalje je kazao, da prema naputku Stožera civilne zaštite u javnom  

prijevozu, konkretno autobusima, može biti 20 putnika, pa ga zanima da li je Županija 

osigurala dodatna sredstva za prijevoz učenika dodatnim autobusima. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da je Županija učinila sve što je potrebno za prijevoz  

učenika osnovnih i srednjih škola, a isto tako  preuzima sve obveze koje proizlaze iz odluka 

Nacionalnog stožera civilne zašite. Rezultat toga bit će najvjerojatnije porast cijena, ali ne 

onoliki koliko prijevoznici to očekuju, jer su s cijenama pretjerali, posebice s cijenama za 

prijevoz učenika osnovnih škola. 

Osnovno školski prijevoz se posebno ugovara, za njega se raspisuje natječaj za izbor 

najpovoljnijeg ponuditelja i takav je natječaj u tijeku. Dok se ne izvrši izbor najpovoljnijeg 

ponuditelja po novom natječaju, prijevoz učenika obavlja na  temelju  aneksa ugovora onaj  

prijevoznik koji je do sada to obavljao. 

Što se srednjoškolskog prijevoza tiče, on se sufinancira od strane Države, odnosno 

Ministarstva i isti se uklapa u javne prijevozničke linije koje nisu licitirane, već su dobivene 

temeljem dozvola  koje su prijevoznicima dijeljene za vožnju na određenim pravcima i tu  

postoje određeni problemi. Naime, dvije škole su ukazale da imaju problema kod prijevoza 

učenika u školu ili doma,  što bi značilo da dotični prijevozi nisu usklađeni sa satnicom ili 

uopće ne prometuju. O ovom problemu je razgovarao s ministrom Olegom Butkovićem i 

zamolio ga da poduzme sve što može da se to riješi. obzirom da postoji interna odluka 

ministarstva kojom prijevoznici za vrijeme pandemije  mogu izabrati koje će linije voziti, a 

koje ne. Po obećanju ministra ta odluka bit će dopunjena odredbom koja se odnosi na 

srednjoškolski prijevoz, što bi trebalo rezultirati rješavanjem navedenog problema. 

 

Vijećnica Anita Jakšić kazala je da je na prošloj sjednici vijećnik Meić postavio 

pitanje vezano za prijevoz unutar naše Županije,  na što je odgovoreno da se čeka izrada 

mreža javnih linija koja treba ići pred Europsku komisiju za cijelu Hrvatsku, nakon čega će se 

uskladiti linije koje će bit rentabilne ili će se sufinancirati prijevoznik. 

Nadalje je kazala da je prijevoznička djelatnost jedna od  najpogođenijih djelatnosti  

ovom pandemijom  i smatra da bi Županija, iako ne sufinancira prijevoz unutar Županije, već 

to dijelom rade jedinice lokalne samouprave, o tome trebala voditi  računa, posebice iz 

razloga što je Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj  tijelo koje izdaje  rješenja o 

obavljanju linijskog prijevoza unutar Županije.  Budući se građani iz općina i gradova unutar 

Županije odvikavaju prijevoza autobusima,  jer isti dođu ili ne dođu ili kasne i sl., mišljenja 

je, da se u periodu dok se ne donese mreža linija, treba sa prijevoznicima i lokalnim čelnicima 

vidjeti kakve su potrebe stanovnika i sukladno tome osigurati redovite linije.  

Što se tiče srednjoškolskog prijevoza tu je situacija bolja, jer prijevoz sufinancira 

Ministarstvo s iznosom od 10,5 milijuna kuna.  Međutim, i ove linije nisu uredne, jer prema 

pritužbama  roditelja iz zaleđa Županije, djeca ustaju jako rano, rano dođu u Šibenik i lutaju 

gradom do početka nastave, dok iz bližih mjesta djeca kasne u školu. Također je kazala, da je 

Nacionalni stožer civilne zaštite, a samim tim i  Županijski stožer, odredio protokol ulaska 
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učenika u učionice po grupama i da učenici trebaju nositi zaštitne maske, međutim, u 

autobusima s kojima dolaze do Šibenika  svi su nagurani, ne drže socijalnu distancu, pa čak ni 

zaštitne maske. Zanima je, da li netko vodi računa o tome i mogu li se s prijevoznikom 

dogovoriti dodatne linije. 

Nadalje je kazala, što se rada Županijskog stožera  civilne tiče, da joj je poznato  kako 

jedinice lokalne samouprave nisu na vrijeme bile obaviještene o žarištima virusa na svom 

području. Zanima je, da li  Županjski stožer surađuje sa stožerima jedinica lokalne 

samouprave, obavještava li ih o izvanrednim situacijama  ili o tome saznanja dobiju putem 

mail-a ili fax-a i sl. 

 

 Župan Goran Pauk kazao je, da je Ugovor o javnoj usluzi predmet nadmetanja po 

europskoj deklaraciji donesenoj prije dvanaest godina. Deset godina smo imali za uskladiti se 

s istom i provesti takvu vrstu natječaja, međutim, do usklađenja na razini Države još nije 

došlo zbog čega nismo u mogućnosti provesti takvu vrstu natječaja. Kad do toga dođe, onda 

treba postupiti sukladno svim preduvjetima koje treba napravit  da bi se krenulo s takvim 

natječajima, s tim, da se o tome najmanje godinu dana ranije treba obavijestiti Europsku 

komisiju. Ono što je preostalo,  a što je bila tema sastanka s ministrom Olegom Butkovićem, 

jedno je  prijelazno rješenje ugovora o javnoj usluzi, gdje se predlaže, da se ugovori dodijele 

određenoj grupi prijevoznika koji su  do sada obavljali prijevoz  i to na  kraći period, od tri do 

maksimalno sedam godina. Županija, kazao je nadalje, treba utvrditi mrežu linija iza koje će 

stajati i na koju će utjecati tamo gdje je to potrebno.  Sufinanciranje prijevoza od strane 

Države, kazao je nadalje,  ide za srednjoškolski i otočni prijevoz  u iznosu od cca 400 milijuna 

kuna i kad bi se tomu pridodalo još 100 milijuna kuna, Država bi napravila sve svoje 

predradnje da se sukladno potrošnji po županijama, transferiraju ta sredstva po županijama i 

plate prijevoznici  s kojima bi se zaključili ugovori po prijelaznom rješenju.   Resorno 

ministarstvo  treba s Europskom  komisijom postići dogovor kako bi se krenulo  s  prijelaznim 

rješenjem i  nada se da će to vrlo brzo biti realizirano.  Također je kazao kako ovakva vrsta 

prijevoza nije profitabilni prijevoz, zbog čega se traži sufinanciranje istog, a bez kojeg 

prijevoznici ne bi mogli egzistirati. Naglašava, da se radi sve što je moguće da se prihvati 

prijelazno rješenje i da se prijevoznicima na taj način omogući da duže percipiraju   o svojim 

poslovnim sposobnostima,  da uzlaze u određene poslovne aranžmane, da imaju kvalitetnije 

autobuse i da budu rasterećeni prihoda po onim linijama na kojima nema ekonomskog 

interesa za prometovanjem. 

 Što se tiče uvođenja reda u autobusu i nošnja maski, kazao je, da Županija za to nema 

nikakvu ingerenciju, te dodaje, da je prijevoznik taj koji bi trebao voditi brigu o tomu.  Na 

kraju je kazao, da problema ima i iste će se  nastojati riješiti, ali čuvara u svakom autobusu ne 

može se imati. 

 

Zamjenik župana Nikola Blažević, u ime Županijskog stožera civilne zaštite kazao je, 

da Stožer surađuje s Nacionalnim stožerom i  stožerima svih jedinica lokalne samouprave. U 

ovom trenutku prema stajalištu epidemiologa, i kako u posljednjih nekoliko tjedana nije bilo 

ni jednog žarišta, nije bilo potrebe reagirati drugačije od onoga kako je to učinjeno, odnosno 

od dnevnih priopćenja. Inače, dnevna priopćenja dostavljaju se medijima i načelnicima svih 

stožera civilne zašite općina i gradova na području Županije. 

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je, da u zadnje vrijeme našu Zemlju potresa jedna veoma 

eksponirana afera, odnosno afera Rimac, i da je činjenica, kako na  nacionalnoj razini ima 

dosta onih koji strahuju hoće li se obnoviti  memorijska kartica s mobitela gđe Rimac. 

Činjenica je, navodi nadalje, a o čemu pišu i mediji, da USKOK opstruira dio istrage čiji krak 

vodi prema  Vladi gosp. Andreja Plenkovića, na što, citira se: „mi, kao županijski vijećnici na 
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to ne možemo utjecati, to je stepenica iznad  nas“.  Postavlja se pitanje, kako se afera Rimac 

održava na stanje u Županiji, pa ga konkretno zanima, da li postoji krak  te afere koji vodi 

prema  čelnicima Šibensko-kninske županije.  Također je kazao, a što je navedeno u 

službenom transkriptu u slučaju Rimac,  da  je korupcija preuzela sve u Državi,  pa ga zanima 

da li je korupcija preuzela i Šibensko-kninsku županiju. Osobno smatra da jeste, baš kao i 

cijelu Državu. Nadalje je kazao, da su svi svjedoci, kako  je u  zadnja četiri mjeseca  na sve 

moguće načine prikrivana tzv. afera iznude, u koju je uključen župan Goran Pauk i njegova 

obitelj.  Naime, radi se o tome da je maloljetni član obitelji župana, pod prijetnjom iznude 

jednog kruga sugrađana bio iznuđivan. Nitko o tome nije rekao niti riječ, te dodaje, šutjeli su 

mediji, šutjela je policija, a policija se branila s izjavama da će se,  kad završi  istraga, objavit 

sve ono što se  treba objaviti. Istraga je, navodi nadalje, završena odavno, te ističe da su u 

prvoj fazi istrage izvršena uhićenja,  i da je jedan od uhićenih još u pritvoru, dakle četiri 

mjeseca, od  kada je afera izišla u javnost. U prvoj verziji optužnice navedeno je da je 

iznuđeno 650.000,00  kuna, što spada u nadležnost Županjskog državnog odvjetništva,  jer je 

suma koja se spominje puno  značajnija i prelazi nadležnost Općinskog državnog 

odvjetništva. Četiri mjeseca traje pravna  bitka obitelji uhićenika da se dokaže kako sve to nije 

baš tako. Kad je dogodila afera, odnosno, kad je Župan shvatio  da je novac iz  sefa nestao, 

onda je jednom dijelu sugrađana policija izvršila pretres kuća, što je uobičajen postupak, 

međutim, čudno je što su neki od obitelji tražili od Policijske uprave obavijesti zbog čega se i 

zašto to događa. Tada je glasnogovornica PU Šibensko-kninske gđa Marica Kosor kazala, 

citira se: „mi ne provodimo  nikakve istrage, i to nije upućeno službeno od policije“, što je, 

navodi nadalje, za te obitelji bio velik šok. Vlasnici kuća u kojima je proveden pretres traže 

od policije da se očituje po čijem nalogu  se pretres vrši, na što dobiju odgovor, citira se: „mi 

smo policija župana Gorana Pauka“.  Smatra kako je danas, u Republici Hrvatskoj, imati 

privatnu policiju neuobičajen slučaj. Nadalje je kazao, da u tim pretresima ništa nije nađeno,  

nema potvrde o pronađenim ili oduzetim stvarima, koja se prilikom takvih radnji dostavlja.   

Prije nekih desetak dana optužnica je promijenjena na tragu onoga čim se Župan brani, 

te naglašava,  da je Župan tvrdio kako iz sefa nije odneseno 650.000,00 kuna, već oko cca 

300.000,00 kuna. Smatra da se mogućim utjecajem politike na rad PU Šibensko-kninske i na 

rad Općinskog i Županijskog državnog  odvjetništva  došlo do manje sume. Nadalje navodi, 

da se u drugoj optužnici  koja je podignuta, navodi iznos od 60.000,00 kuna, što jako mijenja 

suštinu stvari, a time smanjuje  kaznu uhićenicima. Posebno naglašava da 19. rujna 2020. 

godine ističe pritvor jednom od uhićenih. Drugi pritvorenik koji je uhićen na području PU 

Zagrebačke kaže, citira se: „ne želim imati posla s policijom, namjestit će mi, namjestit će mi  

to što jeste, ali želim se predati i odmah poći na poligraf, nikakve iznude nisam prema nikome 

činio“.  Zatim je upitao Župana, koliko je zaista novca nestalo iz sefa, a obzirom da je istraga 

završena, zašto policija ne objavljuje nikakve podatke. Također ga zanima, da li je to iz 

razloga što je izuzetno dobar s načelnikom PU gosp. Ivicom Kostanićem, za kojega ste, citira 

se: „Vi osobno urgirali na politiku da gosp. Ivica Kostanić  i dalje ostane načelnik PU 

Šibensko-kninske, pazite ovo, jedini načelnik u Republici Hrvatskoj koji nije smijenjen“.  

Nadalje je kazao, da je prije parlamentarnih izbora dobio anonimno pismo u kojem se 

navode imena petorice ljudi, od kojih se dvoje nalaze među nama, te dodaje  kako je u pismu 

navedeno, citira se: „izbornu jedinicu predstavljaju od strane HDZ-a redom kriminalne 

ličnosti“. Jedan  od njih je, navodi  nadalje, Goran Pauk, koji je umiješan u aferu navodne 

iznude, a druga osoba je gosp. Nediljko Dujić, za kojeg se u anonimnom pismu navodi, citira 

se: „Nediljko Dujić, kriminalac bez premca, kazneno osuđivan u prošlosti, zapošljava svoju 

ženu u poduzeće za ceste kod prijatelja Ante Malenice, a kćer se školuje gdje želi na teret 

gradskog poduzeća „Gradski parking“. Zapošljava se kad poželi, a sada je trenutačno u HEP-

u. Sudjeluje u malverzacijama koje će tek izaći u javnost. Sada slušajte ovo, katastarska 

čestica 913/108 k.o. Lozovac, površine  23.645 m
2 

koja je bila vlasništvo Republike Hrvatske, 
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odnosno Hrvatskih šuma, uz pomoć svog položaja  i ovlasti i suradnje sa svojom prijateljicom 

Darijom Kekelić, upraviteljicom Hrvatskih šuma,  pretvara poljoprivredno zemljište u 

građevinsko i prodaje ga tvrtki „Krka resort“. U toj cijeloj zavrzlami sudjeluje i vlasnik 

restorana „Atrium“ gosp. Gulin, kao i sin od sestre, pazite ovo,  gosp. Jandrokovića“.  

Nadalje je kazao, da je zaista navedena čestica bila u vlasništvu Republike Hrvatske, 

tj. Hrvatskih šuma, da je površina čestice upravo tolika,  i  da je zaista potpisom spomenute, 3. 

lipnja 2020. godine, navedena čestica iz poljoprivrednog  zemljišta pretvorena u građevinsko 

zemljište.  

Slijedom navedenog, upitao je gosp. Dujića, obzirom da je dvije godine savjetnik u 

Hrvatskim šumama  koje su u te dvije godine zaposlile još 1200 novih ljudi, a kako je 

predsjednik Uprave Hrvatskih šuma  morao odstupiti s položaja zbog afere Rimac, kolika je 

njegova uloga u ovoj  aferi.  Također ga zanima, da li je točno da je spomenuta čestica bila u 

vlasništvu Hrvatskih šuma i da li je točno da je prodana tvrtki „Krka resort“. 

 

Župan Goran Pauk kazao je, da je vijećnik Petrina „obični manipulator koji koristi ovu 

govornicu, nažalost, prilično benevolentno i da 10-15 minuta traje ekspoze pun neistina i 

konstrukcija i svega onoga što nije u stvarnom životu“.  Naglasio je, da suma od 600.000,00 

kuna nikad nije bila predmet obrade niti je spominjana u dokumentima, i da je na zadnjoj 

sjednici Skupštine naveo koliko je bilo prvo terećenje Državnog odvjetništva i koliko je ovo 

drugo terećenje kad je podignuta kaznena prijava, a to je ne 60.000,00 kuna,  nego ne manje 

od 60.000,00 kuna. Dakle, ostavljeno je prostora u dokaznim, odnosno kaznenom postupku, 

da se utvrdi o kojem je iznosu riječ.  Na kraju je kazao, citira se:  Stipe  moj uzalud ti trud, 

pogledaj sebe, pogledaj što radiš po Općini, pogledaj Vijeće koje koristiš po Općini za svoje 

namjere i pogledaj što ljudi o tebi kažu. Vodi računa da te nešto ne snađe“. 

 

Vijećnik Stipe Petrina odgovorio je Županu da ovo shvaća kao prijetnju, i dodaje, 

citira se: „da su vaše  prijetnje lako ostvarljive dokaz je što se Vi i Vaš sudrug u kriminalu, 

gosp, Ante Kulušić, protiv mene podnijeli  jednu 150 kaznenih prijava. Te kaznene prijave ja 

sam osobno vidio, jer su mi djelatnici USKOKA to pokazali. Dakle, to sam vidio. Jedno 

vrijeme čak ste i njima dosadili stalno tražeći da se Sipe Petrina uhiti i čak ste toliko daleko 

išli, da ste jednu ćeliju zahtijevali u šibenskom zatvoru, da se prepitura i napiše apartman 

Petrina“.  Također je kazao da nikada nikom ujutro u 9 sati u ured nisu banuli pripadnici PU 

Splitsko-dalmatinske županije, osim načelniku Općine Primošten. Nadalje je kazao, da ako 

netko ima utjecaj da se četiri mjeseca onemogućava ono što je dužnost policije, a to je 

izvijestiti o istrazi, onda je taj krug uistinu opasan.  Također je kazao, da je Županu iz sefa 

nestalo onoliko novaca koliko je prethodno naveo, te dodaje, da je Župan na pitanje policije 

koliko je novca nestalo, odgovorio, citira se: „a tko će to znati, pogledaj koliko toga ima“. 

 

Predsjednik Skupštine u vezi anonimnog pisma, zamolio je vijećnika Petrinu, da isto, 

ako već nije,  tijekom dana dostavi PU Šibensko-kninskoj, Državnom odvjetništvu, USKOK-

u, odnosno svim tijelima progona Republike Hrvatske. Također je kazao da ne zna o čemu se 

radi, ali ga interesira, da se vidi zašto i zbog kojeg se razloga njegovo ime stavlja u nešto  s 

čime on osobno nema nikakve veze.  Na kraju je još jednom zamolio vijećnika Petrinu, da 

kopije pisma proslijedi svim institucijama  kako bi se što prije  izvršila  provjera svega što se 

u istim navodi i da se sazna koja je u svemu tome bile njegova uloga. 

 

Vijećnik Stipe Petina kazao je, citira se „gospodine Dujiću je li činjenica, da ste 

osuđeni u prošlosti. Osuđeni ste za kazneno djelo zlouporabe položaja.  Ne samo što ste 

gospodine Dujiću osuđeni, nego Vi ste stalno tvrdili da ste Vi oslobođeni po odluci Vrhovnog 

suda.  Ja i Vi smo u prošlom mandatu pričali o tome, kako ćete Vi dostaviti  jedan put na 
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Županijsku skupštinu tu oslobađajuću presudu, međutim, Vi to nikada niste dostavili. Ostaje 

visjeti sumnja u zraku da ste Vi stvarno pravomoćno osuđeni“. 

 

 Predsjednik Skupštine kazao je da će idući put dostaviti  mjerodavne papire, na što je 

vijećnik Petrina kazao, citira se: „gosp. Dujiću, Vi ste  tvrdili da na ovoj Županijsko skupštini 

da sam ja lažni branitelj i lažni invalid, a ja sam Vam, donio akte koji dokazuju suprotno i koji 

kažu da je HDZ tražio pomoć interpola Beograd, da ospore moj invaliditet. Gospodine 

Dujiću,  je li točno da danas vlasnički list spomenute parcele 913/108 k.o. Lozovac, vlasnik 

1/1 „Krka resort“ d.o.o. za usluge. Je li točno Dujiću, da je ovo stanje promijenjeno na 

Općinskom sudu u Šibeniku, Zemljišni odjel, broj predmeta Z 2320/3002, na dan 3. lipnja 

2020. godine. Još jednu stvar, samo mene zanima,  nisam se htio baviti  povijesti izvatka ove 

čestice, ali evo, ako ovo nije istina, molim  donesite na sljedeću županijsku sjednicu povijesni 

izvadak spomenute čestice. Ako je spomenuta čestica, a ja znam da je to  istina, bila u 

vlasništvu Hrvatskih šuma,  e pa s ovog mjesta pozivam organe gonjenja, u koja  ja ne 

vjerujem, čast izuzecima, ali instituciji kao instituciji apsolutno ne vjerujem, ali bit će im 

dobar trag. Dakle, ta je čestica bila u vlasništvu Hrvatskih šuma kao poljoprivredno zemljište, 

zemljište šuma,  pa ju je netko Županijskim prostornim planom, gospodine Dujiću, pretvorio 

u građevinsko zemljište, e to upućuje  na ono zbog čega je pritvorena gđa Rimac. Tu ja i Vi 

nemamo što  pričati. Ja Vam tvrdim. vadim dokumente, i na Vama je gospodine Dujiću da to 

osporite. Sljedeći put donesite povijesni izvadak i recite, gospodine vijećniče to je  neistina i 

ja ću Vam se ispričati“. 

  

Predsjednik Skupštine zamolio je vijećnika Stipu Petrinu da još jednom pročita broj 

čestice,  nakon čega je  vijećnik Petrina predsjedniku Skupštine proslijedio vlasnički list. 

Predsjednik Skupštine zatim je kazao da će mu drago biti pozabavit se ovim slučajem, 

te je zatražio i kopiju pisma, kojeg mu je vijećnik Petrina rekao dati čim prekrije ime  ostale 

trojice spomenutih. 

 

Predsjednik Skupštine zatim određuje pauzu od 15 minuta. 

 

Vijećnica Vlatka Duilo u vezi izgradnje obilaznice Grada Drniš kazala je kako je od 

Ministarstva pomorstva, prometa i otočnog razvoja  i Hrvatskih cesta najavljeno, da će 

početkom godine započeti  s otkupom zemljišta. Obzirom da se s otkupom još uvijek  nije 

započelo, zanima je u kojoj je fazi realizacija tog projekta i da je župan spreman poduprijeti 

navedeni projekt na razini Vlade RH. 

Nadalje je kazala da su od 10. do 13. rujna održane rally utrke enduro i cross motorima 

na području Svilaja-Dinara-Promina-Poštak, a koja se nalaze unutar ekološke mreže „Natura 

2000“ kojom se štite staništa.  Kako pravilnici o unutarnjem redu za ekološku mrežu „Natura 

2000“ nisu doneseni, nije jasno tko i na koji način gospodari tim područjima.  Smatra da se 

utrkama enduro i cross motorima na neki način  devastiraju prirodna staništa i okoliš, a kako 

je  Dinara pred proglašenjem Parka prirode, zanima je tko određuje uvjete i na koji se način 

utrke održavaju. Također je zanima, obzirom da održavanje utrka spada u određenu 

gospodarski djelatnost,  da li se kome plaća koncesija, a posebice ako se zna da staze i putove 

unutar navedenog područja održavaju ili Hrvatske šume ili jedinice lokalne samouprave,  te se 

isti preklapaju sa biciklističkim stazama u čije uređenje su uložena velika financijska  

sredstva. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da obilaznica  Grada  Drniša s jedne strane može biti 

samostalni projekt, a s druge strane kao sastavni dio brze ceste  Šibenik–Drniš-Knin i svakako 

je u interesu da se projekt izgradnje obilaznice realizira. U ovom trenutku, kazao je nadalje, 
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ne može odgovoriti na pitanje kakvo je stanje  projekta u odnosu na otkup zemljišta, ali se za 

realizaciju istog, kao i za realizaciju obilaznice Knina, odnosno, cijelu brzu cestu čini sve što 

je u njegovoj mogućnosti. Također je kazao je da se nada kako će nova europska omotnica 

omogućiti realizaciju krupnih projekata na koje čeka, a među kojima su i ova dva projekta. 

Što se tiče organizacije utrka, kazao je da o  tome nema nikakve informacije niti je  služba 

davala bilo kakva odobrenja ili uvjete za navedeni događaj. 

 

 Predsjednik Skupštine Nediljko Dujić kazao je, da je bio na radnom sastanku u 

Hrvatskim cestama vezano za niz projekata, među kojima je obilaznica Drniša i da je 

dogovoreno kako će se krajem mjeseca rujna održati radni sastanak  predstavnika Hrvatskih 

cesta i Šibensko-kninske županije u Šibeniku, gdje će se svakako raspravljati o rokovima 

izgradnje obilaznice Drniša.  

 

 Vijećnik Marko Mačukat kazao je da je u uvali Tijašnica, na otoku Tijatu, koja je od 

strane Europske unije proglašena kao zaštićeno područje ekološkom mrežom „Natura 2000“,  

prije nekoliko godina nelegalno izgrađena riva u dužini od 45 metara. U vrijeme korona krize 

htjelo se izgraditi još jednu betonsku rivu  u dužini od 13 metara i to na osnovu podataka, 

kako je tu riva postojala prije 50-ak godina, što nije točno. Na inzistiranje mještana Prvić 

Šepurine koji su ujedno i vlasnici otoka Tijata na kojem imaju svoje posjede,  odustalo se od 

izgradnje rive koja je trebala poslužiti za iskrcaj montažnih  kućica  i bagera što bi dovelo do 

devastacije otoka. Obzirom da se radi o pomorskom dobru i zaštićenoj uvali zanima ga kako 

se u istoj može izgraditi nelegalna riva u dužini od 45 metara i kako se može pomisli izgraditi 

još jednu bez izrade Studije utjecaja na okoliš i građevinske dozvole.  Naglašava, da je veliki 

dio obale i škrapa betoniran i narušen,  pa ga zanima kako će se taj problem riješiti, te apelira 

da se ovakve stvari više ne događaju. Također je kazao, da na zaštićenom području više 

ničega nema, jer je dozvoljeno postavljanje bova što je veliki problem, i turistima se ne može  

ponudit niti komad čistog mora, naglašava kako kupanje na području Grada Vodica izgleda 

kao kupanje u septičkoj jami, o čemu je više puta govorio, tim više što Vodice nemaju 

izgrađenu kanalizaciju, a sada se dozvoljava devastiranje područja koje je ostalo koliko toliko 

čisto. Na kraju je zamolio da se pomogne stanovnicima Prvić Šepurine, kako bi se zaštitilo 

područje koje je jedino ostalo nezagađeno. 

 

 Pročelnica Jadranka Fržop kazala je, da je o ovome više puta bilo govora, te se u 

potpunosti slaže da se ne može narušavati prostor mimo prostornog plana, jer se upravo 

prostornim planom definira njegova namjena. Kad se govori o sidrištu, ono je legalno, ima 

dozvolu i nalazi se u prostornom planu Grada Vodica i Županije. Za isto je ishođena 

lokacijska dozvola i radi se o luci nautičkog turizma koje egzistira pet- šest godina.  U vezi 

kopnenog dijela kazala  je da je vijećnik Mačukat u pravu, ali to  nije u nadležnosti Županije. 

Naime, kad Upravni odjel dobije ovakvu  ili sličnu predstavku,  istu se odmah prosljeđuje 

Lučkoj kapetaniji koja je, prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, dužna 

postupati  i napraviti nadzor kako koncesioniranog, tako i pomorskog dobra u općoj upotrebi. 

Osim navedenog kazala je, da postoji novi Zakon o kapetanijama,  prema kojem u 

kapetaniji radi službenica koja je inspektor pomorskog dobra  i bavi se upravo pomorskim 

dobrom, znači,  citira se :“devastacije nema, narušavanja nema, a ja ne znam da  ima ikakva  

dozvola i koliko znam i nema nikakvih dozvola niti ih može biti jer toga nema u prostornom 

planu“. Na kraju je kazala kako je cijela stvar vrlo jednostavna, jer ako nešto nije u 

prostornom planu  onda ne može biti ni intervencija na tom prostoru, te dodaje da je 

Kapetanija ta koja je nadležna dati informaciju radi li se o narušavanju i devastaciji prostora, 

odnosno pomorskog dobra, a prije svega Grad Vodice, dok je Županija  samo „filter“ koji za 

slučaj narušavanja pomorskog dobra intervenira kod Kapetanije. 
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 Vijećnik Marko Mačukat kazao je da je sporna riva izgrađena 2017. godine, pa ga 

zanima kada je Upravni odjel podnio prijavu Kapetaniji, na što je gđa Fržop iz klupe kazala, 

da je na to dala odgovor.  

 Vijećnik Marko Mačukat kazao je da riva još nije uklonjena, te dodao kako ga nitko ne  

zanima, pa ni Grad Vodice, i da su vlasnici posjeda podigli kaznene prijave protiv svih onih 

kojih su se mogli sjetiti. 

 

 Vijećnik Danijel Lasan Zorobabel upitao je, može li koncesionar  koji je dobio 

višegodišnju koncesiju na pomorskom  dobru, u potkoncesiji podizati cijenu, u odnosu na onu 

cijenu koju je on dobio, odnosu koju plaća za to pomorsko dobro.  

Pročelnica Jadranka  Fržop iz klupe je odgovorila da njegov prihod treba uči u ukupan 

prihod i od toga se naplaćuje koncesija, te dodaje da zadnje izmjene Zakona o koncesijama to 

još jasnije preciziraju da se izbjegnu takve situacije. 

Vijećnik  Danijel Lasan Zorobabel upitao je znači li to, da je zakonski dozvoljeno, da 

primjerice, on uzme po 50 lipa kvadrat obale i da istu dade u potkoncesiju za 1500 eura, na 

što je pročelnica Fržop odgovorila,  da smisao zakona nije da se daju isključivo potkoncesije, 

već je smisao da vi  imate koncesiju, a za neku sporednu djelatnost imate mogućnost davanja 

u potkoncesiju za što se sklapa ugovor i sav taj prihod se obračunava i ulazi u cijelu djelatnost 

koncesionara i od toga se plaća postotak u smislu fiksnog dijela. 

Vijećnik Danijel Lasan Zorobabel  još je jednom upitao može li koncesionar  koji je 

dobio višegodišnju koncesiju za određenu cijenu istu davati u potkoncesiju za 15 puta veću 

cijenu nekom novom, bez obzira kako se to računa, na što je pročelnica Fržop odgovorila da 

takvih situacije nema. 

Vijećnik Danijel Lasan Zorobabel kazao je da toga ima i da je u fazi prikupljanja 

takvih ugovora, jer na području Vodica više ugostitelja upravo to radi. 

 

Vijećničkih pitanja više nije bilo, pa je  predsjednik Skupštine zamolio tajnika da  

izvrši prozivku vijećnika, nakon čega je  konstatirao da je sjednici nazočno 33 od 42  

vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

 Sjednici su u nastavku  bili nazočni: Antonija Anić Matić, Anita Aužina, Marijo Baić,  

Sanja Bebek, Ivo Blaće, Zdenka Bilušić,  Ivica Bratić, Ante Cigić, Vlatka Duilo Nediljko 

Dujić, Ivan Dobra,  Natko Duvnjak,  Branko Dželalija, Anita Jakšić, Sanja Kosijer, Marko 

Mačukat, Marija Maloča, Marijo Mladinć,  Hermina Nakić Crljen, Marko Parat, Stipe Petrina, 

Tanja Radić Lakoš,  Giordana Radin Mačukat, Ante Rakić, Joso Smolić, Josip Sučić, Katarina 

Šošić, Gordan Tabula, Niveska Vlaić, Ante Vrcić, Mirko Vojnović, Dragan Vukmirovć i 

Stevo Žeželj. 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA 

 

Zatim je na usvajanje stavio  Zapisnik o radu 17. sjednice Županijske skupštine, od 16. 

lipnja  2020. godine. Primjedbi na Zapisnik o radu 17. sjednice Županijske skupštine nije 

bilo, pa je predsjednik Skupštine konstatirao da je isti uz 24 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 

3 glasa „SUZDRŽANA“, većinom glasova usvojen. 
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

Predsjednik Skupštine kazao je, da je uz poziv za sjednicu predloženo 13. točka 

dnevnog reda, te predlaže dopunu dnevnog reda s još dvije točke i  to: 

„14, Odluka  izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno  

        uređenje Šibensko-kninske županije i 

  15. Zaključak  o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi  

       Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš 

 

Vijećnik Stipe Petrina predložio je da se prijedlog za dopunu dnevnog reda pod 

točkom 14. ne uvrsti  na današnju sjednicu iz razloga što je materijal za istu nedostatan. 

Smatra da je uz prijedlog Odluke, kao prilog, trebalo dostaviti ranije usvojene Odluke  kako bi 

se mogle pratiti predložene izmjene. Također predlaže da se navedeni prijedlog Odluke s 

kompletnim materijalima vijećnicima dostavi za iduću sjednicu Skupštine. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da je prijedlog za dopunom dnevnog reda uobičajen u 

slučajevima kada se u zadnji trenutak priprema i upućuje na sjednicu, te je u skladu je s 

Poslovnikom  i dosadašnjim načinom rada. Također je kazao da se radi o usklađenju sa 

izmjenama Zakona o prostornom uređenju  i Zakona o radu, te se ne podržava prijedlog 

vijećnika  Petrine da se navedena točka ne uvrsti u dnevni red današnje sjednice. 

 

Vijećnik Stipe Petrina iz klupe je upitao na temelju kojeg članka Zakona o prostornom 

uređenju  se sve ovlasti daju županu, te dodaje da je  Županijska skupština kao predstavničko 

tijelo imala ovlasti donijeti Odluku kojom se, godišnje, dva milijuna kuna iz Proračuna  

trebaju rasporediti korisnicima kojima je to potrebno.  Na jednoj od sjednica Skupštine ta 

ovlast prenesena je na župana i samim tim župan ima  diskrecijsko pravo da odlučuje o dva 

milijuna kuna. Nadalje je kazao, da ne vidi  razloga zbog kojeg se navedeni prijedlog sa 

kompletnim materijalima ne bi  dostavio za iduću sjednicu, te ostaje pri svom prijedlogu da  

se ova točka ne uvrsti na dnevni red današnje sjednice. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da nikakvom odlukom nije skinuta ovlast Skupštine niti je 

dana županu, već je sve na temelju Zakona, na što god se odnosilo. Ovdje se vjerojatno radi o 

dodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave koje smo imali prije izmjene Zakona o 

financiranju jedinica lokane samouprave. Međutim,  donesen je Zakon takav kakav jest, i tim 

istim Zakonom skinute su nam te ovlasti, odnosno izgubili smo ovlast raspodjele tih 

sredstava, a s druge strane smo zato dobili 30% više sredstava  dohotka, temeljem nove  

raspodjele dohotka. Nadalje je kazao da kao župan ima veliku odgovornost prema svim 

županijskim institucijama, tvrtkama ili zavodima, sukladno zakonskim odredbama, Naime, 

kada je ukinuto Županijsko poglavarstvo sve ovlasti poglavarstva prenesenu su na župana, 

uvedeni su izravni  izbori i to tako traje. Također je kazao da nije apsolutni gazda i da rješava 

sve stvari koje je rješavao do sada, te ostaje pri svom prijedlogu za dopunom dnevnog reda. 

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je da nije sporno da župan obnaša izvršnu vlast nakon 

ukidanja Županijskog poglavarstva, već je sporno što se vijećnicima dostavlja manjkav 

materijal što ukazuje na neetičnost, bahatost i  ignoriranje zdrave pameti.  Također je naglasio 

da je Županijska skupština na župana prenijela ovlast raspodjele sredstava jedinicama lokalne 

samouprave. 

 

Daljnje rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine prijedlog vijećnika Petrine da se 

u dnevni reda ne uvrsti  Prijedlog odluke  izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda 
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za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije stavio ma glasovanje, te konstatirao da isti   

uz 8 glasova „ZA“ nije usvojen. 

 

Obzirom  da  nije bilo drugih prijedloga za dopunom ili izmjenama dnevnog  reda, 

predsjednik Skupštine na glasovanje je stavio dnevni red od 15 točaka, te konstatirao da je isti 

uz 25 glasova „ZA“  i 8  glasova„PROTIV“ većinom glasova usvojen slijedeći  

 

 

 

DNEVNI RED 
 

 

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

    godinu (III.)  

  

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko- 

    kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

  

 3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske 

    županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.. godine 

 
4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

    Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik  

 

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

                 Statuta Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin 

 

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu  

                medicinu Šibensko-kninske županije 

 

7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  Izmjene i dopune      

    Statuta osnovnih škola: 

     a) Osnovne škole Čista Velika, 

     b) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin,  

     c) Osnove škole Kistanje, 

     d) Osnovne škole Skradin i 

     e) Osnove škole Vjekoslava Kaleba Tisno 

 

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Medicinske škole       

     Šibenik 

 

 9. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom 

     u svrhu: 

    a) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

                   namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut,  

                   Općina Murer-Kornati 

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

                   namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok  

                   Kaprije i 
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    c) korištenja luke posebne namjene – sportske luke u Kapriju  

 

 10. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu  

                  izgradnje i gospodarskog korištenja SKI-LIFTa s pratećim objektima na dijelu 

                  k.č.br. 5456 k.o. Donje polje, Brodarica 

 

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

  svrhu izgradnje i korištenja purifikacijskog centra za školjke na kat.čest.br.      

  4503/5 k.o. Šibenik u Šibeniku, Uvala Sv. Petar 

 

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

                   pomorskom dobru u svrhu:  

                  a) korištenja luke posebne namjene  - sportske luke u Kapriju, 

      b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

                      namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Kosirina, otok Murter i 

                  c) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

                      namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od uvale Golubovac,otok  

                     Žut  

 

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos imovine  

 

14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda  za  

     prostorno uređenje Šibensko-kninske županije 

 

15. Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj  

      školi Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš 

 

 

RASPRAVA I ODLUĆIVANJE PREMA UTVĐENOM DNEVNOM REDU 

 

 

Točka 1. 

 

Prijedlog izmjena i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije 

za 2020. godinu (III.) 

 

Župan Goran Pauk kazao je da se radi o privremenom rebalansu obzirom na potrebe i  

okolnosti  u kojima se nalazimo. Naime, zbog žurne potrebe Zavoda za javno zdravstvo 

Šibensko-kninske županije za nabavom aparata za testiranje  na COVID-19, ali i neke druge 

testove,  potrebno je izvršiti izmjenu decentraliziranih sredstava kako bi se osigurala 

financijska sredstva za kupnju istog. Radi se o iznosu od 812.500,00 kuna koja će se osigurati 

prenamjenom sredstava Zavoda za javno zdravstvo planiranih za rekonstrukciju i dogradnju 

II. faze zgrade Zavoda u iznosu od 525.610,38 kuna, te dijelom iz preraspoređenih 

decentraliziranih sredstava Opće bolnice Šibensko-kninske županije u iznosu od 286.889,62 

kuna. 

 

Vijećnik Ivica Ledenko kazao je da ovim rebalansom nisu predviđena samo sredstva 

za PCR uređaj, već i za izbore zamjenika župana. Nadalje je kazao da se PCR uređaj trebao 

ranije nabaviti i da je ovo zakašnjela reakcija Županije, te dodao kako županijski Stožer 

civilne zaštite cijelo ljeto ništa nije radio, obzirom na veliki broj stranih gostiju, već su samo 
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provođene mjere koje je propisao Nacionalni stožer  civilne zaštite.  Smatra da situacija ne 

može biti ista, primjerice u Varaždinskoj i Šibensko-kninskoj županiji i da je jedini razlog 

zbog kojeg nije bilo više zaraženih taj što nismo imali dovoljan broj testova. Pored toga neke 

strane zemlje stavile su nas na crvenu listu što je u konačnici štetno djelovalo na ostatak 

sezone.  

Što se izbora zamjenika župana iz reda nacionalne manjine kazao je da je to zakonska 

forma, te ga zanima čime se točno bave zamjenici župana. Konkretno ga zanima čime se 

bavila zamjenica župana iz reda nacionalne manjine i koja su njezina postignuća u ovih par 

godina. Smatra da je njen zadatak da odradi ono što joj župan naloži, pa ga zanima o kakvim 

se točno zadacima  radi i koji je smisao svega toga, osim zadovoljavanja zakonske forme i 

koalicije na nacionalnoj razini. 

Vijećnica Anita Jakšić kazala je, da je prilikom usvajanja prošlog rebalansa rečeno 

kako je osigurano  niz mjera za pomoć gospodarstvu Šibensko-kninske županije, pa je 

zamolila  da se navede nekoliko mjera koje su poduzete za olakšanje pri poslovanju u ovoj 

pandemiji. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da je prošlim rebalansom za poljoprivredu osigurao preko  

milijun kuna, a za gospodarstvo 500 tisuća kuna.  Upravni odjel za poljoprivredu i Upravni 

odjel za gospodarstvo  raspisuju javni poziv za dodjelu tih sredstava, a ista se dodjeljuju onim 

poduzetnicima koji se jave na javni poziv i koji zadovoljavanja kriterije iz  javnog poziva. 

Javnost se o tome izvješćuje kad  postupak završi i sredstava se dodjele  i to javnim 

priopćenjem, jer se izbjegava organizirano potpisivanje ugovora zbog situacije s pandemijom.  

 

Vijećnik Joso Smolić kazao je, kako se ne slaže sa izjavom da je ovo zakašnjela 

reakcija, jer su Županija, kao i jedinice lokalne samouprave, promptno reagirale na cijelu 

situaciju, što je rezultiralo dobrim zdravstvenim stanjem, Naša županija prva je uvela 

karantenu za Općinu Murter Kornati, koja je uspješno odrađena u koordinaciji sa županijskim 

Stožerom civilne zaštite. Što se tiče nautičara iz stranih zemalja koji  su boravili na području 

Županije, a za koje su matične države tražile da pri povratku imaju negativan test na Covid 

19, da se brzo reagiralo, te se u suradnji Stožera civilne zaštite i Zavada za javno zdravstvo 

organiziralo testiranje. Nadalje  je kazao,  da se po pitanju pandemije puno radilo i da se radi, 

odnosno,  provode se sve potrebne mjere, kao i na samoj sjednici Skupštine. Također je  u 

vezi PCR aparata kazao, da je isti  Županiji potreban i da nabava aparata  ne ide preko noći, 

već je proces koji  ima svoj tijek. Posebno je naglasio, da je županijski Stožer civilne zaštite i 

stožeri jedinica lokalne samouprave učinili sve da poduzetnici mogu poslovati i da smo imali 

dobru turistički sezonu. Obzirom na veliki broj stranih gostiju, ali i onih sa duplim 

putovnicama, došlo je do većeg  broja oboljelih što se moglo i očekivati. Na  kraju je  kazao,  

kako se sada radi na tomu, da se što prije vratimo u poziciju kakvu smo imali u svibnju,  da 

bismo  mogli  i dalje raditi.  

 

Vijećnik Stipe Petrina iz klupe je kazao, da Stožer niša specifično nije učinio, te dodao 

da je Nacionalni stožer civilne zaštite preslikao zaključke koje je donijelo Općinsko vijeće 

Općine Primošten.  

  

Daljnje rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog izmjena i dopune 

Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (III.), stavio na glasovanje, te 

konstatirao da je isti uz 25 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŽANIH“. 

većinom glasova usvojen. 
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Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (III.)  prilažu 

se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

Točka  2. 

 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 

Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

 Župan Goran Pauk kazao je, da su uvažavajući upute Ministarstva financija kojim je 

naloženo da se u proračune nadležnih jedinca, konkretno u Proračun Županije, u cijelosti 

uključeni financijski planovi škola, obuhvaćajući plaće i ostale rashode za zaposlene, a na 

prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna koji su 

do sada bili planirani u državnom proračunu, što je utjecalo na prihodovnu stranu. 

Preuzimanjem poslova državne uprave od 1 siječnja 2020. godine, porasli su prihodi od 

pomoći iz državnog proračuna, jer, citira se: „te se  stvari rješavaju preko te stavke“, te su 

rashodi za zaposlene i materijalni rashodi porasli za još  75 ljudi.  Na polugodišnje izvršenje 

Proračuna negativan utjecaj imala je pandemija korona virusa koje je smanjila gospodarske 

aktivnosti, a time i izvorne županijske prihode, posebice prihode  od poreza ma dohodak, 

zbog čega su rebalansom Proračuna smanjeni županijski rashodi  i oslobođena  sredstva su 

preusmjerena u poljoprivredu  i gospodarstvo. 

 

 Vijećnica Hermina Nakić Crljen kazala je, da je u Izvješću o izvršenju proračuna 

Županije za prvih šest mjeseci tekuće godine u ustrojstvenoj jedinici Ureda župana izvršeno 

oko 266 tisuća kuna. Konkretno, stavka rashodi za usluge,  podstavka usluge promidžbe i 

informiranja izvršena je u iznosu od 171.194,37 kuna, pa je zanima, obzirom da se na mnogo 

mjesta spominje Covid kao opravdanje za sve ono što je Županija trebala, a nije napravila, da 

se navede specifikacija troškova  promidžbe i informiranja. Nadalje je kazala, da je u Izvješću 

o radu župana navedeno da Županija ima 161 službenika,  a u Izvješću o izvršenju Proračuna 

navedeno je da su  rashodi poslovanja izvršeni u iznosu većem od 300  milijuna kuna, što je 

za 36,5% više nego u prošloj godini. Od tih rashoda, rashodi za zaposlene su preko 200 

milijuna kuna, što je za 66,70% više u odnosu na prošlu godinu. Od toga, kazala je nadalje, na 

plaće zaposlenih izvršeno je 192.110.000,00 kuna, te je zanima, a zgražajući se nad 

navedenim iznosima, kad župan i na koji način planira smanjiti broj službenika i 

namještenika, te kako opravdanom drži činjenicu njihova postojanja u ovako velikom broju, 

posebice, kada se zna da su županije same sebi svrha. Na kraju je kazala, da su dva do tri 

odjela svrsishodna, dok se poslovi ostalih odjela preklapaju, te dolazi do zaključka da se ovdje 

radi o stranačkom uhljebljivanju  pod krinkom ozbiljne demokracije. 

 

Daljnje rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog zaključka prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine, stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 24 glas „ZA“, 7 glasova 

„PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“, većinom glasova usvojen. 

 

Zaključak prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 
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Točka 3. 
 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.. godine 

 

Vijećnik Stipe Petrina kazao je da dva dana čita Izvješće o radu župana i da se ne 

može načuditi što je to župan radio. Smatra da u izvješću nema niti riječi o radu župana, već 

je navedeno što su radili županijski upravni odjeli. Na strani 10. izvješća, kazao je nadalje, 

navedeno je da Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na 

naknade za oduzetu imovinu, izvlaštenje i određivanje naknade,  uzurpaciju – čeka se odluka 

predstavničkog tijela o  imenovanju Povjerenstva za uzurpacije, pa ga znima kojeg 

uzurpiranja i čija odluka predstavničkog tijela se čeka,  jer nije precizirano. 

Nadalje je navedeno da su za  turistička i druga građevinska zemljišta u 17 predmeta 

donesena rješenja i zaključci, te dodaje, da je na prošloj sjednici Skupštine kazao da Upravni 

odjel za prostorno urđenje i gradnju u osam nije riješio predmet Općine Primošten, i da je u 

međuvremenu diošlo do promjene Zakona zbog čega je Općina Primošten izgubila 96000 m
2
 

atrakitvng prostora, koji se, citira se: „nota benne uknjižio  nazakonito na većinskog vlasnika 

Primoštena d.d. koji to nikad, doslovice nikad nije kupio  niti je bilo u temeljnom kapitalu 

onoga što se prodalo“.  Smatra da je krivac za to isključivo Županija,  a kako mu je poznat  

utjecaj aktualnog župana na Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju, smatra da je i 

župan kriv za to.   

Nadalje je kazao, da je na strani 25. navedeno kako je u  Centru kompetencija AluTech 

tijekom prvog polugodišta 2020. godine proizvedeno je i isporučeno 160 zaštitnih vizira za 

potrebe medicinskih djelatnika kao i ostalih osoba izloženih opasnosti infekcije Covid-om 19 

u različitim službama u Šibensko-kninskoj županiji, te dodaje kako osobno zna da je tih 160 

vizira izradila na osnovi 3D printera jedna grupa volontera u Gradu Šibeniku.  

Također je kazao kako ne zna da je po tom pitanju AluTech išta radio, a ako jeste, 

onda ne zna kakve to veze ima s izvješćem o radu župana. 

Na strani 26. navedeno je što je radio Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj s kojim ima odličnu suradnju. Međutim,  odjel ima jedan problem, a to je  da nikako ne 

može upisati pomorsko dobro u autokampu Adriatic u Primoštenu. Nekoliko puta su bili na 

sastanku s pročelnicom odjela, a zadnji put, obzirom da je upis u nadležnosti Županijskog 

državnog odvjetništva, pročelnica je kontaktirala zamjenicu Županijskog državnog odvjetnika 

gđu Igranku Šumera koja kaže, citira se: „mi već treći put to pokušavamo upisati, pazite, 

Država  pokušava upisati ono što je njezino na svom, i pazite ovo, Zemljišno-knjižni odjel 

šibenskog suda nas odbija“.  Na toj čestici ove sezone bilo je između 70 i 90 kamp prikolica 

što se plaća, a da je to na pomorskom  dobru Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj izdao bio koncesiju koja bi se plaćala i od toga bi 30%  prihoda išlo Državi, 30% 

Županiji i 30% Općini Primošten. Zanima ga kada će župan zatražiti da Zemljišno-knjižni 

odjel upiše navedeno pomorsko dobro, tim više što je Zemljišno-knjižni odjel uknjižio 96000 

m
2 

atraktivnog prostora na vlasnika koji nije imao nikakvu pravnu osnovu da se uknjiži. 

 

Vijećnik Ivica Ledenko  kazao je da  u Izvješću o radu župana nigdje nije pročitao što 

su radili njegovi zamjenici, za čije se plaće godišnje izdvaja cca 5 milijuna kuna. Zanima ga 

što su to točno radili zamjenici župana i koje im je zadatke župan povjerio. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da  Izvješće o radu župana nije zakonski normirano i da 

svaki župan sastavlja izvješće onako kako smatra da je to najbolje. Osobno smatra da  je 
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najbolje  da se dade jedan kratak pregled rada svih službi kojima je na čelu, a što se tiče rada 

njegovih zamjenika, kazao je da oni rade iste poslove kao i župan. 

 
Vijećnik Ivica  Ledenko kazao je da je ovakav odgovor i očekivao,  što samo 

potvrđuje činjenicu  da su županije nepotrebne i da treba osnažiti gradove i općine.  Na isto 

upućuje  i dnevni red današnje sjednice koji je birokratski  i ne  sadrži nikakve inicijative 

prema napretku i budućnosti. 

 

 Daljnje rasprave nije bilo, pa predsjednik  Skupštine Prijedlog zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2020.. godine stavio ma glasovanje, te konstatirao da je isti uz 24 glasa „ZA“, 8 glasova 

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

 

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.. godine, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

 Predsjednik Skupštine određuje pauzu od 15 minuta.  

 

 Nakon pauze izvršena je prozivka vijećnika. Predsjednik Skupštine konstatirao je da je 

sjednici nazočno 23 od 42 vijećnika, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Sjednici su u nastavku bili nazočni: Antonija Anić Matić, Anita Aužina, Marijo Baić,  

Sanja Bebek, Ivo Blaće, Zdenka Bilušić,  Ivica Bratić, Ante Cigić, Vlatka Duilo Nediljko 

Dujić, Natko Duvnjak,  Sanja Kosijer, Marija Maloča, Marijo Mladinić,  Marko Parat, Tanja 

Radić Lakoš,  Giordana Radin Mačukat, Ante Rakić, Katarina Šošić, Niveska Vlaić, Mirko 

Vojnović, Dragan Vukmirovć i Stevo Žeželj. 

 

 

Točka 4. 

 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik 

 

Gosp. Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 

kazao je kako nema potrebe za dodatnim pojašnjavanjem, jer je sve navedeno u obrazloženju 

Odluke. 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i 

nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 23 

glasa „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za 

starije i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 
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Točka 5. 

 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin 

 

Gosp. Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 

kazao je  kako je riječ o  kratkim izmjenama i da je sve navedeno u obrazloženju Odluke. 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće i 

veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 23 

glasa „ZA“, jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće i 

veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

 

Točka 6. 

 

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu 

medicinu Šibensko-kninske županije 

 

Gosp. Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

kazao je da su izmjene Statuta vezane za preseljenje, odnosno promjenu adrese Zavoda za 

hitnu medicinu.  

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske 

županije stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 22 glasa „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen. 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske 

županije, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

U međuvremenu sjednici su pristupili vijećnici Ante Vrcić i Joso Smolić, pa je sjednici 

nazočno 25 od ukupno 42 vijećnika. 
 

Točka 7. 

 

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  Izmjene i dopune 

Statuta osnovnih škola: 

           a) Osnovne škole Čista Velika, 

         b) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin,  

         c) Osnove škole Kistanje, 

                    d) Osnovne škole Skradin i 

                      e) Osnove škole Vjekoslava Kaleba Tisno 
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Gđa. Sanja Kumanović Stipanićev, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, 

kulturu i sport kazala je, da je u obrazloženju navedeno kako je  riječ o usklađenju sa  

Zakonom o ustanovama i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

  Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta osnovnih škola:  

a) Osnovne škole Čista Velika; b) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin;  c) Osnove 

škole Kistanje; d) Osnovne škole Skradin i e) Osnove škole Vjekoslava Kaleba Tisno stavio 

na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 24 glasa „ZA“  i 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom 

glasova usvojen. 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta osnovnih 

škola:  a) Osnovne škole Čista Velika; b) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin;  c) 

Osnove škole Kistanje; d) Osnovne škole Skradin i e) Osnove škole Vjekoslava Kaleba Tisno, 

prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 8. 

 

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

Statut Medicinske škole  Šibenik 

 

Gđa Sanja Kumanović Stipanićev, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, 

kulturu i sport,  kazala je, da se i ovdje radi o usklađenju sa  Zakonom o ustanovama i 

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Medicinske škole Šibenik stavio na 

glasovanje, te konstatirao da je isti uz 25 glasa „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Medicinske škole Šibenik, prilaže 

se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 9. 

 

Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom u svrhu: 

          a) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

               namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut,  

               Općina Murer-Kornati 

           b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

               namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok  

               Kaprije i 

           c) korištenja luke posebne namjene – sportske luke u Kapriju  

 

Gđa. Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj kazala je, da kod prijedloga  pod a) i b) nije bilo zainteresiranih, dok je za prijedlog 

pod c) dokumentacija bila nepotpuna. 

 

Vijećnica Vlatka Duilo upitala je da li je nedostatak zainteresiranost za dodjelu 

koncesija  vezana za epidemiološku situaciju, na što je gđa Fržop odgovorila kako je teško 

dati precizan odgovor na nivou Upravnog odjela koji se bavi raspisivanjem natječaja, dok s 

druge strane, to može jednim dijelom biti razlog. Također je kazala da će se sagledati svi 

razlozi i baš zbog toga nije se išlo u raspisivanje natječaja za ova dva prijedloga, 
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Vijećnica Vlatka Duilo kazala je, da je ovo prvi put, od kada je ona vijećnica, da nema 

zainteresiranih. 

 

Vijećnik Stevo Žeželj kazao je kada su u pitanju koncesije, da je više nego očito, da se, 

citira se: „javlja sumnja u ispravnost i pošten rad u vezi koncesija.“  Nadalje je kazao da je 

jako škakljivo pitanje pod kojim se uvjetima i komu daju koncesije, te ga posebice zanima 

kako koncesionar koji je dobio koncesiju tu istu koncesiju može prenijeti na treću osobi ili je 

prodati za veći iznos.  Upravo ova činjenica upućuje sumnju na, citira se: „na mešetarenje i 

korupciju koja je rak rana kod nas u Hrvatskoj“.  Smatra da bi na nivou Županije trebalo 

donijeti odluku kojom bi se koncesionaru uskratila mogućnost  da istu koncesiju prenosi na 

treću osobu ili je proda za veći iznos.  

 

Župan Goran Pauk kazao je, da mu nije jasno kako  vijećniku Žeželju ne  dosadi stalno 

lamentirati o korupciji za nekoga. Također je kazao da  razumije potrebu oporbe da ukaže na 

probleme, ali sve završava , citira se: „ da smo lopovi, korupcija, pokrali, pa je li moguće, je li 

moguće ljudi moji da nemate druge ideje na koji bi mogli ići, nešto realno, neki prijedlog 

životan, a ne samo korupcija, korupcija, korupcija“.  Na kraju je kazao, citira se: „dajte, 

razvijajte se i vi kao oporba, što drugo da vam kažem“, te dodaje  da je stotinu stvari rečeno 

na temu koncesija i da je sve rađeno na temelju Zakona .  

 

Daljnje  rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bi bilo, pa je predsjednik Skupštine  

Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom u svrhu:  a) 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke nautičkog 

turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murer-Kornati;  b) gospodarskog 

korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke nautičkog turizma – 

sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije i c) korištenja luke posebne namjene – 

sportske luke u Kapriju stavio na glasovanje, te konstatirao da su isti uz 24 glasa „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojeni. 

 

Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom u svrhu:  a) 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke nautičkog 

turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murer-Kornati;  b) gospodarskog 

korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke nautičkog turizma – 

sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije i c) korištenja luke posebne namjene – 

sportske luke u Kapriju, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 10. 

 

Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje 

i gospodarskog korištenja SKI-LIFTa s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. 

Donje polje, Brodarica 

 

   Gđa. Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj kazala je da se koncesija oduzima iz razloga što nema investicije. 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog odluke 

o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja 

SKI-LIFTa s pratećim objektima na dijelu  k.č.br. 5456 k.o. Donje polje, Brodarica stavio na 
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glasovanje, te konstatirao da je isti uz 24 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, većinom 

glasova usvojen. 

 

Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i 

gospodarskog korištenja SKI-LIFTa s pratećim objektima na dijelu  k.č.br. 5456 k.o. Donje 

polje, Brodarica, prilaže se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Točka 11. 

 

Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu 

izgradnje i korištenja purifikacijskog centra za školjke na kat.čest.br. 

4503/5 k.o. Šibenik u Šibeniku, Uvala Sv. Petar 

 

Gđa. Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj kazala je, da je ovo jedna posebna namjena na pomorskom dobru o čemu govori i sam 

naziv koncesije. To je projekt u kojem idemo kao Županija  i iz tog razloga dajemo 

purifikacijski centar navedenoj tvrtci koja može dalje razvijat sve ono što u Odluci navedeno. 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog odluke 

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

purifikacijskog centra za školjke na kat.čest.br.4503/5 k.o. Šibenik u Šibeniku, Uvala Sv. 

Petar stavio na glasovanje, te konstatirao da je isti uz 24 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, 

većinom glasova usvojen. 

 

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

korištenja purifikacijskog centra za školjke na kat.čest.br.4503/5 k.o. Šibenik u Šibeniku, 

Uvala Sv. Petar, prilaže se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 12. 

 

Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu: 

            a) korištenja luke posebne namjene  - sportske luke u Kapriju, 

b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

                namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Kosirina, otok Murter i 

            c) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  

                namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od uvale Golubovac,otok  

               Žut  

 

   Gđa. Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni 

razvoj kazala je da se raspisuje javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije i da su svi 

uvjeti navedeni u samim odlukama. 

 

Vijećnik Stevo Žeželj kazao je da u svom izlaganju nije imao nikakve zle namjere niti 

je htio provocirati.  U  vezi navedenih prijedloga kazao je da je dano šturo obrazloženje, te ga 

zanima da li je bilo drugih kandidata, pod kojim je uvjetima dana koncesija, o čemu nema 

podataka i zbog čega se koncesionar ne obaveže da ne može koncesiju prenijeti na treću 

osobu za određeni broj godina. 
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Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu:  

a) korištenja luke posebne namjene  - sportske luke u Kapriju; b) gospodarskog korištenja i 

postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali 

Kosirina, otok Murter i c) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke 

posebne  namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od uvale Golubovac,otok  Žut 

stavio na glasovanje, te konstatirao da su isti uz 24 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, 

većinom glasova usvojeni. 

 

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

svrhu: a) korištenja luke posebne namjene  - sportske luke u Kapriju; b) gospodarskog 

korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke nautičkog turizma – 

sidrišta u uvali Kosirina, otok Murter i c) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog 

sustava luke posebne  namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od uvale 

Golubovac,otok  Žut, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka  13. 

 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos imovine 

 

Gđa Mira Lepur, ravnateljica JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije kazala 

je,  da nema potrebe za dodatnim pojašnjavanjem. 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog odluke 

o davanju suglasnosti na prijenos imovine stavio na glasovanje, te konstatirao da je istu uz 25 

glasova  „ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos imovine, prilaže se ovom zapisniku i čine 

njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 14. 

 

Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije 

 

 Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog odluke 

o  izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-

kninske županije stavio na glasovanje, te konstatirao da je istu uz 25 glasova  „ZA“ 

jednoglasno usvojen. 

 

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje 

Šibensko-kninske županije, prilaže se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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Točka 15. 

 

Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom 

Osnovnoj  školi Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš 

 

Sanja Kumanović Stipanićev, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, 

kulturu i sport kazala je da je riječ o dvije čestice zemlje koje su nastale cijepanjem jedne 

čestice zemlje u vlasništvu Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog na Općinu 

Ružić, jer je na tim česticama izgrađen dječji vrtić.  

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

zaključka  o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna 

Mihanovića Petropoljskog Drniš stavio na glasovanje, te konstatirao da je istu uz 25 glasova  

„ZA“ jednoglasno usvojen. 

 

Zaključak  o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna 

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

 

Sjednica je zaključena u 12,40 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2182/1-01-20-2 

Vodice, 15. rujna 2020. 
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