


Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije”, broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20 i 5/21), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 

...  sjednici, od ... prosinca 2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU 
 

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko - kninske županije 

za 2021. godinu (II) 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 17/20, 13/21), članak 6.  mijenja se i glasi: 

„Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Župan. 

Naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava je Župan. 

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevanju plaćanje u 

slijedećoj godini odobrava Župan. 

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu izvršava Proračun i o tome izvještava 

Župana. 

Pročelnici upravnih tijela, te čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna, odgovorni 

su za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna kao i za zajedničke rashode, koji uz račun 

dobavljača imaju narudžbenicu koja sadrži naziv upravnog tijela (službe) koji je zatražio 

narudžbu. 

Korisnici sredstava, odgovorni su za izvršenje Posebnog dijela Proračuna, kako slijedi. 

- U razdjelu 100 – pročelnik Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine 

i službeničke odnose, 

- U razdjelu 200 – pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu, 

- U razdjelu 300 – pročelnik Upravnog dojela za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i 

nove tehnologije, 

- U razdjelu 400 – pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i 

civilne stradalnike iz Domovinskog rata, 

- U razdjelu 500 – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, 

ruralni razvoj i EU fondove, 

- U razdjelu 600 – pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj, 

- U razdjelu 700 – pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, 

gradnju i komunalne poslove, 

- U razdjelu 800 – pročelnik Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i 

zajedničke poslove, 

- U razdjelu 900 – pročelnik Službe za unutarnju reviziju. 

Odgovornost za izvršavanje Proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i 

verifikaciju obveza, izdavanja naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava putem lokalne 

riznice, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanja naloga za naplatu u korist proračunskih 

sredstava. 

Pročelnici upravnih tijela i čelnici pravnih osoba koji su korisnici Proračuna odgovorni su 

za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje sredstvima.“ 
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Članak 2. 

 

U Članku 16., stavak 7. briše se. 

Članak 3. 

 

 

Članak 37.,  mijenja se i glasi: 

„Županija se može dugoročno zadužiti za kapitalne investicije sukladno Zakonu o 

proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i  Pravilniku o postupku zaduživanja te 

davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“, broj 55/09 i 139/10). Odluku o dugoročnom zaduživanju županije donosi Županijska 

skupština. 

Županija se može dugoročno zadužiti za kapitalne EU projekte, koji ne ulaze u 

zaduživanje do 20% ostvarenih prihoda prethodne godine. 

U 2021. godini zaduženje  za kapitalne EU projekte planira se kod proračunskih korisnika   kako 

slijedi: 

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Šibensko-kninske županije, za projekt 

K1021-20 Turistička valorizacija kanala sv. Ante – II faza, u iznosu od =7.823.250,00 kuna, 

- Javna ustanova Razvojna agencija, za projekt 1019-24 Adriatic Business Centre u iznosu od 

1.496.173,00 kuna, za projekte Transfer, Take it slow u iznosu od 322.000,00 kuna, 

- Razvojno inovacijski centar Alutech, za projekt K1019-45 Centar za razvoj marikulture, u 

iznosu od =1.000.000 kuna.“ 

 

 

Članak 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-

kninske županije”. 

 

 

KLASA: 400-06/21-01/ 

URBROJ: 2182/1-01-21-1 

Šibenik, ………………  2021.   

 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

                                                                                                                      

                                                                                    

                                                                                                                          PREDSJEDNIK   

                                                                                                                   

                Stipe Petrina, 

 

 

 

 

 


