
ZAPISNIK 
 

o radu 20. online sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana 

14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) putem 

webex aplkacije   

 

 

Sjednica je održana online, putem webex aplikacije, dana 14. prosinca 2020. godine, 

s početkom u 09,30 sati. 

  

 O radu 20.  online sjednice postoji video zapis. 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Šibensko-kninske 

županije gosp. Nediljko Dujić. 

 

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

zamjenike župana i ostale goste.  

Zatim je zamolio stručne službe da utvrde broj vijećnika koji sudjeluju u radu 

sjednice, nakon čega ga utvrđeno da na sjednici od 42 vijećnika sudjeluje 25 vijećnika  i da 

postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. 

 

Utvrđeno je da su  na sjednici sudjelovali  sljedeći vijećnici/ice: 

Antonija Anić Matić, Anita Aužina, Marijo Baić, Zdenka Bilušić,  Ivica Bratić, Ante 

Cigić, Ivan Dobra, Vlatka Duilo, Nediljko Dujić, Natko Duvnjak,  Anita Jakšić, Sanja 

Kosijer, Matea Lambaša Goršić, Marija Maloča, Marijo Mladinć,  Marko Parat, Tanja Radić 

Lakoš, Giordana Radin Mačukat, Ante Rakić, Katarina Šošić, Gordan Tabula, Niveska 

Vlaić, Ante Vrcić, Mirko Vojnović i Dragan Vukmirovć. 

 

Sjednici nisu sudjelovali slijedeći vijećnici/ce: Sanja Bebek, Ivo Blaće, Tomislav 

Čolak, Branko Dželalija, Danijel Lasan Zorobabel, Ivica Ledenko Marko Mačukat, 

Krunoslav Mazalin,  Igor Meić, Marin Mikšić, Hermina Nakić Crljen, Stipe Petrina, Zvonko 

Radić, Joso Smolić, Josip Sučić, Iris Ukić Kotarac, i Stevo Žeželj. 

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA  

 

Predsjednik Skupštine pozvao je vijećnike da se prijave za postavljanje vijećničkih 

pitanja, a kako prijavljenih nije bilo, predsjednik Skupštine zaključio je aktualni sat. 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA 

 

Zatim je na usvajanje stavio  Zapisnik o radu 19. elektroničke  sjednice Županijske 

skupštine, od 12. studenog  2020. godine. Primjedbi na Zapisnik o radu 19. elektroničke 

sjednice Županijske skupštine nije bilo, pa je predsjednik Skupštine utvrdio da je od 24 

vijećnika  koja su glasovala sa 22 glasa „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ većinom glasova usvojen. 
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

Predsjednik Skupštine kazao je, da je uz poziv za sjednicu predloženo 15. točka 

dnevnog reda 

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

predsjednik Skupštine na glasovanje je stavio dnevni red od 15 točaka. Kako je došlo  do 

tehničkih poteškoća u vezi glasovanja, predsjednik Skupštine, na preporuku stručnih službi, 

odredio je pauzu od pet minuta, kako bi se iste otklonile.  

Nakon  pauze predsjednik Skupštine je konstatirao da je od  26 vijećnika  23 glasa 

vijećnika  pristupilo glasovanju, te je sa 23 glasa“ ZA“, većinom glasova usvojen slijedeći  

 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021.   godinu i projekcije za  

    2022 i 2023. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2021. godinu i   

    projekcije Financijskog plana za 2022. i 2023. godinu 

  

2. Prijedlog  odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021.  

     godinu 

  

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske  

    županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije  

                za  razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

 4. Prijedlog programa javnih potreba: 

     a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, 

     b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i 

     c) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2021. godinu 

 
5. Prijedlog Programa javnih potreba: 

a) iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije za 2021.  

     godinu i       

b) za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice  

    Šibenik za 2021. godinu 

 
6. Prijedlog programa javnih potreba za područja zdravstva, socijalne skrbi,  

    veteranske  udruge i udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata na   

    području Šibensko-kninske županije za 2021.godinu 

 

7. Prijedlog odluke o prijenosu opreme u vlasništvo domova zdravlja  

 

8. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za područje  

    Šibensko-kninske županije  

 

9, Prijedlog zaključka o produljenju razdoblja trajanja provedbe Master plana  

     turizma Šibensko-kninske županije 

 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju  

      radi   provedbe EU projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku                       

      2 „faza“  
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11. Prijedlog odluka o izmjeni  i dopuni Odluke  o utvrđivanju granica lučkih  

      područja   

 

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  odluke o davanju koncesije na      

      pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene –  

     luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Tratinska, otok Žirje    

 

13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru: 

      a) u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke u  Kapriju i 

      b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku      

         posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta u uvali Kosirina,  

         otok Murter 

 

14. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom  

      dobru  u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke  

      posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od  uvale  

      Golubovac, otok Žut  

 

15. 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 - sidrišta istočno od uvale Golubovac, otok  

          Žut, 

      b) gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa “Adriatik”, Općina   

         Primošten, 

      c) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

                     sidrišta u uvali Mirin, od uvala Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad  

          Šibenik, 

       d) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

           sidrišta u uvali Nozdra Velika, otok Kaprije na području Grada Šibenika, 

       e) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

           sidrišta Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest. zem. 6117/11 K.O. Tisno  

           na  području Općine Tisno i 

             f) gospodarskog korištenja luke  posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

               sidrišta u uvali Pinizel na otoku Žutu 

                                                      

 

RASPRAVA I ODLUĆIVANJE PREMA UTVĐENOM DNEVNOM REDU 

 

 

Točka 1. 

 

Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021.   godinu i projekcije  

za 2022 i 2023. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2021. godinu  

i projekcije Financijskog plana za 2022. i 2023. godinu 

 

Vijećnik Ivo Blaće priključio se sjednici Skupštine. 

 

Župan Goran Pauk kazao je, da je okruženje u kojem se donosi plan Proračuna 

Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, u dobro 
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poznatim objektivnim okolnostima epidemije koronavirusa Covid-19.  Brzina kojom se isti 

širi, kao i nepoznanice vezane uz tu bolest, utjecale  su kako  na gospodarska kretanja u 

svijetu,  na gospodarska kretanja u našoj Zemlji, pa tako i  na Šibensko-kninsku županiju.  

U takvim gospodarskim i zdravstvenim uvjetima, došlo je do pada izvornih županijskih 

prihoda u 2020. godini u iznosu od cca 5 milijuna kuna što je utjecalo i na projekciju 

prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju. Radi potrebe za osiguranjem sredstava za 

saniranje posljedica epidemije za provedbu mjera za pomoć gospodarstvu, Vlada RH je za 

2021. godinu najavila provedbu 5. kruga porezne reforme, što također, ima utjecaja na 

županijske prihode. 

U navedenim okolnostima, kazao je nadalje,  Šibensko-kninska županija čini 

maksimalne napore kako bi osiguralo stabilno funkcioniranje kompletnog sustava javnih 

potreba u svim segmentima koji su  bitni za građane Šibensko-kninske županije.  Posebno 

naglašava da su zadržane potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima na razini 2020. 

godine, da je osigurana provedba projekta Pomoćnici u nastavi, obavljanje preuzetih poslova 

Ureda državne uprave, kao i sve ostale potrebe u kulturi, u prostornom uređenju, u sportu,  

te s posebnom pažnjom i osjetljivošću na potrebe socijalnog i zdravstvenog sustava i druge 

nespomenute djelatnosti. 

Također ističe da u planu Proračuna  Šibensko-kninske županije za 2021. godinu nije 

planirala isplata regresa, božićnice i uskrsnice, te da iste nisu isplaćene ni u 2020. godini, 

zbog čega mu je žao, jer, navodi nadalje,  djelatnicima u županijskoj administraciji  nije 

izvršena korekcija plaće od 2009. godine, kada je ista smanjena  za vrijeme prve krize.  U 

ovom trenutku, okruženje je tako da se treba dati obol gospodarstvu i poljoprivredi, pa se 

tako se i ove godine s iznosim planiranim za isplatu regresa, božićnice i uskrsnice 

omogućilo zadržavanje potpora gospodarstvenicima i poljoprivrednicima. 

Nadalje je kazao da je ukupan konsolidirani Proračun za 2021. godinu koji uključuje 

Županiju i sve proračunske korisnike, planiran  u iznosu od 898.068.000,00 kuna što je za 

cca 70 milijuna kuna ili 8,4% više u odnosu na IV Izmjene i dopune proračuna u 2020. 

godini. Povećanje se odnosi na provođenje novih EU projekata, a radi se o sredstvima  koja 

su prikazana  kroz Riznicu,  te na značajno povećanje prihoda od HZZO-a temeljem 

ugovornih obveza u iznosu od 48,8 milijuna kuna koji su evidentirani izvan Riznice. 

Plan proračuna u Riznici obuhvaćaju Županiju i  sve korisnici bez zdravstva, odnosno bez 

bolnica i odnosi se na sve prihode koji se uplaćuju. kao i na  rashode koji se isplaćuje kroz 

Riznicu.  Ukupan  iznos Riznice je 295.611.273,00 kuna što je za skorio 72 milijuna kuna ili 

32,0 % više u odnosu na IV Izmjene i dopune proračuna za 2020. g. Povećanje se odnosi na 

EU projekte koji se provode kroz županijsku riznicu, po upravnim odjelima i korisnicima 

proračuna. 

Ističe da su u Proračunu za 2021. godinu, osigurana sredstva za nove aktivnosti i to: 

- u oblasti zdravstva uvodi se financiranje specijalizacije liječnika u našim 

zdravstvenim ustanovama, u iznosu od 600 tisuća kuna, za cca tri specijalizacije, te su   

osigurana dodatna interventna sredstava zdravstvenim ustanovama zbog izvanrednih 

situacija, u iznosu od milijun kuna. 

- u oblasti prometa planira se uvođenje javne usluge za cestovni linijski promet koji 

će Županija, za razliku od dosadašnjih godina trebati  sufinancirati, uz glavninu sredstva 

koja se očekuje iz državnog proračuna. Za navedenu uslugu planiran je iznos od 2,6 milijuna 

kuna, u svrhu podizanje kvalitete usluge prijevoza radi ravnomjernog demografskog i 

gospodarskog razvoja Županije. Napominje da su  ova sredstva planiran za slučaj da se već 

sa 1. siječnja 2021. godine krene sa ovom uslugom, što je teško za očekivati, obzirom na  

razinu  pregovora i dogovora sa resornim ministarstvom, i na sve potrebne izmjene i dopune 

zakona. 
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- u oblasti političkog sustava osigurana su sredstva za provedbu lokalnih izbora, u 

iznosu od 2,5 milijuna kuna. 

Isto tako navodi nadalje, Županije će organizirati provođenje popisa stanovništva u 

2021. godini,  za što su financijska  sredstva osigurana u Državnom proračunu. 

Pored navedenog, Šibensko-kninska županija nastavila je s povlačenjem EU 

sredstava, i to: 

- u oblasti obrazovanja Regionalni centar kompetencija provodi obrazovanje 

stručnjaka u strojarstvu za čitavu regiju, koja podrazumijeva  projekt izgradnja infrastrukture 

u iznosu od 30,2 milijuna kuna i jačanje kompetencija u strojarstvu, u iznosu od 31,7 

milijuna kuna, a period provođenja oba projekta je 3 godine, 

- u oblasti gospodarstva i poljoprivrede planira se projekt navodnjavanja Donje polje-

Jadrtovac, odnosno, izgradnja sustava navodnjavanja za gospodarstvenike, ukupne 

vrijednost 81 milijun kuna, a period provođenja projekta je 2 godine, 

- Centar za razvoj marikulture  provodi projekt za izgradnju objekta za purifikaciju i 

pakiranje školjaka ukupne vrijednosti 4,6 milijuna kuna, a period provođenja projekta je  3 

godine, 

- upravljanje zgradom ADRIATIC BUSINESS CENTAR koje će 2021. godine 

krenuti s radom, odnosno najmom prostora  poduzetnicima i ubiranjem vlastitih prihoda s te 

osnove, 

- Obradni centar (ex projekt Plamet Compete) obuhvaća pružanje intelektualnih 

usluga u djelatnosti obrade metala i plastike iz  čega ubire vlastite prihode.    

 - u oblasti kulturne baštine nastavlja se s  projektom Turistička valorizacija kanala 

Sv.Ante, ukupne vrijednosti  26,1 milijuna kuna, a  period provođenja je 2020/2021. 

godina).  

- Posjetiteljski centar Minerska, očekuje se početak provedbe projekta čija ukupna 

vrijednost iznosi 7 milijuna kuna, a period provedbe je 3 godine, i 

- valorizacija Tvrđave Sv. Nikole u kanalu sv.Ante, ukupne vrijednosti projekta 

preko 112 milijuna kuna,  tvrđava pod zaštitom Unesco-a 

- u oblasti zaštite i spašavanja  tu je projekt FIRESPI koji obuhvaća  nabava 

protupožarnih vozila  ukupna vrijednosti 5,6 milijuna kuna, a period provođenja projekta je 

3 godine.  

Nadalje je kazao da je Županija osigurala  značajno predfinanciranje EU projekata iz 

županijskih izvornih sredstava u iznosu od 6,9 milijuna kuna, kako bi se, što je moguće više, 

smanjilo zaduživanje kod poslovnih banaka, ali se vodilo računa i o potrebama 

funkcioniranja  redovnih aktivnosti županijskih upravnih tijela bitnih za stanovništvo naše 

županije. Zaduživanje u 2021. godini planira se u iznosu od 31,7  milijuna kuna, što je za 8 

milijuna kuna više u odnosu na IV Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu. Plan 

zaduženja odnosi se na  proračunske korisnike Šibensko-kninske županije za EU projekte 

radi premošćivanja jaza između priliva sredstava iz EU fondova i dinamike podmirenja 

rashoda. Od  ukupno navedenog iznosa Županija se zadužuje u iznosu od 1,9 milijuna kuna 

bez kamatnog zajma iz Državnog proračuna; za Industrijsko-obrtnička škola  u iznosu od  

5,7 milijuna kuna za projekt  Regionalnog centra kompetencija; za Dom umirovljenika u 

Šibeniku u iznosu od 2,6 milijuna kuna za dovršenje energetske obnove zgrade; za  JU 

Priroda   u iznosu od 13,3  milijuna kuna  za projekt Valorizacija kanala sv.Ante II faza; za  

JU Razvojna agencija u iznosu od  3,9 milijuna kuna za projekte FIRESPILL, ARGOS, 

TRANSFER; za  ALUTECH u iznosu od  1,2 milijuna kuna  za projekt Marikultura, i za  

Zavod za javno zdravstvo  u iznosu od 3 milijuna kuna za poslovnu zgradu. 
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 Također je kazao da se ovdje ne radi o zaduženju koje će Županija vraćati iz svojih 

izvornih prihoda, već će se otplata zajmova vršit iz pristiglih uplata EU pomoći po 

zahtjevima za nadoknadom sredstava. 

 U planu Proračuna za 2021. godinu, obzIrom na Covid-19 i njegov utjecaj na 

Proračun očekuje se pad  izvornih prihoda na razini cca 3 milijuna kuna, dok je  u tekučoj 

godini pad iznosio  cca 5 milijuna kuna. Naime, što se više budemo odmicali drugoj polovici 

godine, pretpostavka je da će se cijela situacija smirivati i da neće imati toliko negativan 

utjecaj na gospodarstvo, a samim  tim i na Proračun Županije.                                                        

Na kraju je kazao da se odustalo od nekih planiranih investicija vezano za prostore u 

kojima su smješteni djelatnici Zavoda za javno zdravstvo, te dio županijske administracije u 

ulici Kralja Zvonimira gdje je potrebno mijenjati krovište, osim ako se ne dođe do EU 

sredstava za tu namjenu. 

 

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

Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021.  godinu i projekcije za 2022 i 2023. godinu s 

prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2021. godinu i projekcije Financijskog plana za 

2022. i 2023. godinu, stavio na glasovanje.  

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje  27 vijećnika. Glasovanju o točki 1 

dnevnog reda pristupilo je 24 vijećnika, te je sa  22 glasa „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojena.  

Proračun Šibensko-kninske županije za 2021.  godinu i projekcije za 2022 i 2023. 

godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2021. godinu i projekcije Financijskog 

plana za 2022. i 2023. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 2. 

 

Prijedlog  odluke o izvršavanju Proračuna 

Šibensko-kninske županije za 2021. godinu 

 

 Vijećnica Anita Jakšić napustila je sjednicu Skupštine. 

  

  O ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog  

odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, stavio na 

glasovanje. 

 Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje  27 vijećnika. Glasovanju o točki 2. 

dnevnog reda pristupilo je 22 vijećnika, te je uz 21 glas „ZA“, i  1 glas „PROTIV“ većinom 

glasova usvojena. 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, prilaže 

se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 3. 

 

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske 

županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 

za  razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

Vijećnica Sanja Bebek i vijećnik Joso Smolić priključili su se sjednici Skupštine. 

 

  O ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog   

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije 

političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za  razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2021. godine, stavio na glasovanje. 

Nakon izvršenog glasovanja predsjednik Skupštine  utvrdio  je da je glasovanju o 

točki 3. dnevnog reda pristupilo 23 vijećnika, te je uz 22 glasa „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“, 

većinom glasova usvojena. 

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije 

političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za  razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2021. godine, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. 

Prijedlog programa javnih potreba: 

a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, 

b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i 

c) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2021. godinu 

 
O ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

programa javnih potreba: a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, b) u 

sportu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i c) u visokom obrazovanju Šibensko-

kninske županije za 2021. godinu, stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o  točki 4. 

dnevnog reda je pristupilo 24 vijećnika, te je uz 24 glasa „ZA“, većinom glasova usvojena. 

Programi javnih potreba: a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, 

b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i c) u visokom obrazovanju 

Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov 

sastavni dio. 

 

 

Točka 5. 

Prijedlog Programa javnih potreba: 

a) iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije  

    za 2021. godinu i       

b) za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja –  

    Stanice  Šibenik za 2021. godinu 

 
O ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog   

Programa javnih potreba: a) iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije  

za 2021. godinu i b) za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja –     

Stanice  Šibenik za 2021. godinu, stavio na glasovanje. 
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Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o točki 5. 

dnevnog reda je pristupilo 25 vijećnika, te je uz 25 glasova „ZA“, većinom glasova 

usvojena. 

Programi javnih potreba: a) iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske 

županije za 2021. godinu i b) za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja – Stanice  Šibenik za 2021. godinu, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov 

sastavni dio. 

 

 

Točka 6. 

 

Prijedlog programa javnih potreba za područja zdravstva, socijalne skrbi, 

veteranske  udruge i udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata na 

području Šibensko-kninske županije za 2021.godinu 

  

Vijećnica Sanja Bebek napustila je sjednicu Skupštine. 

 

O ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

programa javnih potreba za područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranske  udruge i udruge 

sudionika i stradalnika Domovinskog rata na području Šibensko-kninske županije za 

2021.godinu, stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 26 vijećnika. Glasovanju o točki 6. 

dnevnog reda je pristupilo 25 vijećnika, te je uz 25 glasova „ZA“, većinom glasova 

usvojena. 

Programa javnih potreba za područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranske  udruge i 

udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata na području Šibensko-kninske županije za 

2021.godinu,  prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 7. 

 

Prijedlog odluke o prijenosu opreme u vlasništvo domova zdravlja 

 

Župan Goran Pauk kazao je, da je riječ o europskom projektu u vrijednosti od 7,5 

milijuna kuna, u okviru kojeg se nabavljala oprema u određenim ambulantama i s ovom 

odlukom se sva oprema svodi na vlasništvo doma zdravlja  u Šibeniku, Drnišu i Kninu. 

 

O ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o prijenosu opreme u vlasništvo domova zdravlja, stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 26 vijećnika. Glasovanju o točki 7. 

dnevnog reda je pristupilo svih 26 vijećnika, te je uz 26 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odluka o prijenosu opreme u vlasništvo domova zdravlja, prilaže se ovom zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Točka 8. 

 

Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu 

za područje Šibensko-kninske županije 

 

 Vijećnica Sanja Bebek priključila se sjednici Skupštine. 

 

Župan Goran Pauk kazao je da temeljem zakonske odredbe, Županijska skupština 

treba donijeti Prijedlog odluke o visini  turističke pristojbe za 2022. godinu i to godinu dana 

ranije od turističke godine na koju se ista odnosi. Smatra da bi odluka treba biti jedinstvena 

odluka za cijelio područje Županije, pa  se samim tim predlaže da visina turističke pristojbe 

za  noćenje u smještajnom objektu u kojem se odvija ugostiteljska djelatnost po osobi iznosi 

11,00 kuna;  noćenje u smještajnom objektu iz skupine kampovi po osobi iznosi 8,00 kuna, 

zatim, da visina godišnjeg paušala turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske 

usluge u domaćinsku po krevetu iznosi 350,00 kuna, a smještaj na obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu po krevetu iznosi 200,00 kuna. Nadalje se predlaže da visina 

godišnjeg paušala turističke pristojbe za smještaj u domaćinsku u kampu za svaku 

smještajnu jedinicu iznosi 500,00 kuna, a za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu u kampu za svaku smještajnu jedinicu iznosi 250,00 kuna. Također se predlaže 

da visina turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor,  za 

prvog i drugog člana iznosi 60,00 kuna, a za svakog slijedećeg člana 25,00 kuna. 

 

O ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, pa je predsjednik Skupštine Prijedlog 

odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za područje Šibensko-kninske županije, 

stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o točki 8. 

dnevnog reda je pristupilo 26 vijećnika, te je uz 26 glasova „ZA“, većinom glasova 

usvojena. 

Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za područje Šibensko-kninske 

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

 

 

Točka 9. 

 

Prijedlog zaključka o produljenju razdoblja trajanja provedbe 

Master plana turizma Šibensko-kninske županije 

 

Župan Goran Pauk kazao je da je tek objavljen nacrt prijedloga Nacionalne razvojne 

strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a  da je Ministarstvo turizma i sporta u 

postupku pripreme natječajne dokumentacije za izradu Strategije razvoja održivog turizma 

do 2030. godine i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine. Obzirom na 

navedeno predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Zaključka o produljenju važenja 

postojećeg Master plana turizma Županije do donošenja novog akta strateškog planiranja 

razvoja turizma na višoj razini, a s kojim se isti treba uskladiti. 

 

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

zaključka o produljenju razdoblja trajanja provedbe Master plana turizma Šibensko-kninske 

županije, stavio na glasovanje. 
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Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o  točki 9. 

dnevnog reda je pristupilo 26 vijećnika, te je uz 26 glasova „ZA“, većinom glasova 

usvojena. 

Zaključak o produljenju razdoblja trajanja provedbe Master plana turizma Šibensko-

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

 

 

Točka 10. 

 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom 

zaduživanju radi   provedbe EU projekta „Turistička valorizacija 

kanala sv. Ante u Šibeniku 2  „faza“ 

 

 Župan Goran Pauk kazao je da bi Skupština donošenjem ove odluka dala suglasnost 

na Odluku o kreditnom zaduživanju radi   provedbe EU projekta „Turistička valorizacija 

kanala sv. Ante u Šibeniku 2  „faza“.  Odluka bi se dala u korist Javne ustanove „Priroda“  

Šibensko-kninske županije, a konkretno se radi o kratkoročnom  revolving kreditu na rok od 

jedne godine u iznosu od 14,8 milijuna kuna. Rok od jedne godine kazao je nadalje, 

podrazumijeva da bi u nekom  trenutku u godini bilo potrebno namaknuti navedena sredstva, 

ali isto tako tijekom godine bi došlo i do pravdanja doznačenih sredstava.  

 

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

odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju radi   provedbe EU 

projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2  „faza“, stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o točki 10. 

dnevnog reda je pristupilo 26 vijećnika, te je uz 26 glasova „ZA“, većinom glasova 

usvojena. 

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju radi   provedbe 

EU projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2  „faza“, prilaže se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 11. 

 

Prijedlog odluka o izmjeni  i dopuni Odluke  o utvrđivanju 

granica lučkih  područja 

 

Župan Goran Pauk kazao je da se radi o tehničkoj odluci utvrđivanja granica lučkog 

područja luke Vodice. 

 

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

odluka o izmjeni  i dopuni Odluke  o utvrđivanju granica lučkih  područja,stavio na 

glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o točki 11. 

dnevnog reda je pristupilo 25 vijećnika, te je uz 25 glasova „ZA“, većinom glasova 

usvojena. 

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

ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 12. 

 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  odluke o davanju koncesije 

na  pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne 

namjene - luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Tratinska, otok Žirje 

 

Vijećnik Ivan Dobra kazao je da u srcu sezone na otoku Žirju ima 150 pa i više 

vezanih brodova u četiri dodijeljene koncesije, Riva, Mala i Velika Stupica i Tratinska, te 

dodaje da Žirje od toga nema nikakve koristi. Posebice je istaknuo da neki koncesionari ne 

sakupljaju otpad, već isti ostavlja po rivama na kojima nema ni kontejnera za otpad, pa se o 

zbrinjavanju istog treba brinuti Mjesni odbor, Također je kazao da bi bilo dobro da se 

napokon zna koliko sredstava od privezanih brodova odlazi samom Žirju, te da se 

kocesionari  pobrinu za otpad, umjesto da isti svugdje ostavljaju. 

  

Predsjednik Skupštine kazao je da će se učiniti sve kako bi se navedeni problem 

riješio. 

 

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

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  odluke o davanju koncesije na  pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - 

sidrište u uvali Tratinska, otok Žirje, stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o točki 12. 

dnevnog reda je pristupilo svih 27 vijećnika, te je uz 27 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena. 

Odluka o izmjenama i dopunama  odluke o davanju koncesije na  pomorskom dobru 

u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - sidrište u 

uvali Tratinska, otok Žirje, prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

Točka 13. 

 

Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru: 

      a) u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke u  Kapriju i 

      b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku      

         posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta u uvali Kosirina,  

         otok Murter 

 

Župan Goran Pauk  kazao je  da se radi o  dvjema  točkama koje govore o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

Vijećnik Ivan Dobra kazao je da je kaprijska vala zaštićena od svakog vjetra, ali je 

ista plitka, odnosno nema dovoljno dubine. Ljeti, kazao je nadalje, tu  bude vezano 40-50 

jahti što dovodi do zagađivanja obale i mora i ljudi se nemaju gdje okupati. U ime kaprijana, 

smatra da se i tu treba riješiti problem odlaganja otpada, ali isto tako da se kaprijska vala 

oslobodi iznajmljivanja jahti. 

 

Predsjednik Skupštine kazao je da će Lučka uprava Šibensko-kninske županije 

poduzeti potrebne radnje. 
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Daljnje rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine 

Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru:a) u svrhu korištenja luke 

posebne namjene – sportske luke u  Kapriju i b) u svrhu gospodarskog korištenja i 

postavljanja sidrenog sustava za luku  posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta u 

uvali Kosirina, otok Murter, stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o točki 13. 

dnevnog reda je pristupilo 26 vijećnika, te je uz 25 glasova „ZA“,  1 glas  „PROTIV“, 

većinom glasova usvojena. 

Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru:a) u svrhu korištenja luke posebne 

namjene – sportske luke u  Kapriju i b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja 

sidrenog sustava za luku  posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta u uvali 

Kosirina,  otok Murter, prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 14. 

 

Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom 

dobru  u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava 

luke posebne  namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od  uvale 

Golubovac, otok Žut 

 

 Župan Goran Pauk kazao je da se radi o poništenju natječaja jer nije ponuđen 

minimalni uvjet naveden u natječaju. 

 

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

odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru  u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke 

nautičkog turizma – sidrišta istočno od  uvale Golubovac, otok Žut, stavio na glasovanje. 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27  vijećnika. Glasovanju o točki 14. 

dnevnog reda je pristupilo 26 vijećnika, te je uz  26 glasova „ZA“, većinom glasova 

usvojena. 

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru  u svrhu 

gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne  namjene luke 

nautičkog turizma – sidrišta istočno od  uvale Golubovac, otok Žut, prilaže se ovom 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Točka 15. 

 

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 - sidrišta istočno od uvale Golubovac, otok  

          Žut, 

      b) gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa “Adriatik”, Općina   

         Primošten, 

      c) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

                     sidrišta u uvali Mirin, od uvala Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad  

          Šibenik, 

       d) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

           sidrišta u uvali Nozdra Velika, otok Kaprije na području Grada Šibenika, 

       e) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

           sidrišta Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest. zem. 6117/11 K.O. Tisno      

                    na  području Općine Tisno i 

             f) gospodarskog korištenja luke  posebne namjene – luke nautičkog turizma –  

               sidrišta u uvali Pinizel na otoku Žut 

 

. Župan Goran Pauk  kazao je, da je riječ o  prijedlozima odluka radi  otvaranju 

natječajnog postupka temeljem raspisanih koncesija za uvale Golubovac, otok Žut; plaže 

ispred autokampa “Adriatik”, Općine Primošten; sidrišta u uvali Mirin u Grebaštici, grad 

Šibenik; sidrišta u uvali Nozdra Velika, na Kapriju; sidrište Obinuš Mali, na području Općine 

Tisno i sidrišta u uvali Pinizel na otoku Žutu. 

 

Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo, pa je predsjednik Skupštine 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 - sidrišta istočno od uvale Golubovac, otok Žut, 

b) gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa “Adriatik”, Općina  Primošten, 

c) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali        

     Mirin, od uvala Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik 

d) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali  

     Nozdra Velika, otok Kaprije na području Grada Šibenika, 

e) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta Obinuš  

    Mali, otok Mimonjak ispred čest. zem. 6117/11 K.O. Tisno na  području Općine Tisno  

f) gospodarskog korištenja luke  posebne namjene – luke nautičkog turizma –  sidrišta u  

     uvali Pinizel na otoku Žut, stavio na glasovanje. 

 

Konstatirao je da u radu sjednice sudjeluje 27 vijećnika. Glasovanju o točki 15. 

dnevnog reda je pristupilo svih 27 vijećnika, te je uz 27 glasova „ZA“, jednoglasno 

usvojena.  

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 - sidrišta istočno od uvale Golubovac, otok Žut, 

b) gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa “Adriatik”, Općina  Primošten, 

c) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali        

     Mirin, od uvala Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik 
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d) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali  

     Nozdra Velika, otok Kaprije na području Grada Šibenika, 

e) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta Obinuš  

    Mali, otok Mimonjak ispred čest. zem. 6117/11 K.O. Tisno na  području Općine Tisno  

f) gospodarskog korištenja luke  posebne namjene – luke nautičkog turizma –  sidrišta u  

     uvali Pinizel na otoku Žut,  prilažu se ovom zapisniku i čine  njegov sastav i dio. 

 

 

 Predsjednik Skupštine svima je zaželio blagoslovljen Božić, te sretnu i uspješnu 

2021. godinu. 

 

Sjednica je zaključena u 10,45 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/5 

URBROJ: 2182/1-01-20-2 

Šibenik, 14. prosinca 2020. 

 

 

 

           ZAPISNIK IZRADILA                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                  

   Katarina Gatara, struč.spec.admin.publ.                                                   Nediljko Dujić 


