
 ZAPISNIK 
 

o radu 12. sjednice Županijske skupštine 

Šibensko-kninske županije održane dana 

4. kolovoza 2022. godine (četvrtak) 

 

Sjednica je održana dana 4. kolovoza 2022. godine, s početkom u 09,00 sati uz 

izjašnjavanje putem elektroničke pošte, odnosno, posebno formatiranog google obrazca 

proslijeđenog  na e-mail adrese svih vijećnika. 

 

Prema poslanim uputama, vijećnici su mogli glasovati o predloženom  dnevnom redu i  

točkama dnevnog reda, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, kada je zaključeno primanje 

popunjenih  obrazaca koji čine sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Na temelju primljenih i uredno popunjenih obrazaca utvrđeno je, da je u radu 12. 

sjednice sudjelovalo 29 vijećnika od ukupno 38 vijećnika i da postoji kvorum za pravovaljano 

odlučivanje. 

 

Sjednici  su sudjelovali  sljedeći vijećnici: 

Nikša Kulušić, Svemirka Lalić Krapp, Borislav Šarić, Marijo Baić, Stipe Petrina, 

Ljubo Županović, Sanja  Radin Mačukat, Antonija Gracin, Tomislav Lucić, Ivica Bratić, 

Branko Dželalija, Marko Parat, Marko Grubelić, Višnja Gojanović, Ivana Vučenović, 

Katarina Požar, Lidija Slavić, Zdravko Šegan, Ivan Gulam, Tanja Radić Lakoš, Marina 

Paškalin, Sanja Jakelić, Goran Mladenović, Ivana Šimat, Dijana Kulaš, Sanja Kosijer, Karlo 

Klarin, Goran Šimić i Toni Turčinov. 

 

 

Sjednici nisu sudjelovali slijedeći vijećnici/: Joso Smolić, Nediljko Dujić, Damir 

Žuvela, Ante Rakić, Anita Aužina, Niveska Vlaić, Florijan Žižić, Gordan Tabula i Robert 

Marić. 

Zbog ograničenih  tehničkih mogućnosti aktualni sat nije održan. 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

Uz poziv za sjednicu predloženo je 7 točaka dnevnog reda. Vijećnicima Županijske 

skupštine naknadno je dostavljen materijal za dopunu dnevnog reda s još jednom točkom,  te 

je utvrđeno, da je isti  uz 29 glasova „ZA“,  jednoglasno usvojen.  

 

 

TIJEK IZJAŠNJAVANJA PO TOČKAMA PRIHVAĆENOG DNEVNOG REDA 

 

 

Ad 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022.  

           godinu (I.)  

 

Utvrđeno je da je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije  

za 2022. godinu (I.) uz 22  glasa „ZA“ i 7 glasova  „PROTIV“, većinom glasova usvojen. 

 Izmjene i  dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (I.) prilažu se 

ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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Ad 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna     

           Šibensko - kninske  županije za 2022. godinu (I.) 

 

Utvrđeno je da je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Šibensko - kninske  županije za 2022. godinu (I.) uz 22 glasa „ZA“ i 7 glasova „PROTIV“, 

većinom glasova usvojen. 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna  Šibensko - kninske  županije za 

2022. godinu (I.) prilaže se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

Ad 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

 

Utvrđeno je da je Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu uz 22 glasa 

„ZA“, 6 glasova „PROTIV“ i 1 glas  „SUZDRŽAN“, većinom glasova usvojen. 

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu, prilaže se ovom zapisniku i čine njegov 

sastavni dio. 

 

 

Ad 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim  

          standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje  

          domova za starije i  nemoćne osobne na području Šibensko-kninske  

          županije i raspodjeli  sredstava u 2022. godini 

 

Utvrđeno je da je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim 

standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije 

i  nemoćne osobne na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli  sredstava u 2022. 

godini uz 29 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

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

Šibensko-kninske županije i raspodjeli  sredstava u 2022. godini. prilaže se ovom zapisniku i 

čine njegov sastavni dio. 

 

 

Ad 5. Prijedlog I. Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne  

           imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko- 

           kninske županije za 2022. godinu 

 

Utvrđeno je da je Prijedlog I. Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske 

županije za 2022. godinu uz 29 glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

Izmjene Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu, 

prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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Ad 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportskim      

                      natjecanjem „Svjetsko prvenstvo u jedrenju klase IOM 2022.“, Rogoznica,  

                      Hrvatska 

 

Utvrđeno je da je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportskim                         

natjecanjem „Svjetsko prvenstvo u jedrenju klase IOM 2022.“, Rogoznica, Hrvatska uz 29 

glasova „ZA“ jednoglasno usvojen. 

Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportskim natjecanjem „Svjetsko 

prvenstvo u jedrenju klase IOM 2022.“, Rogoznica, Hrvatska. prilaže se ovom zapisniku i 

čine njegov sastavni dio. 

 

 

Ad 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad kazališnim  

                       festivalom  „Good fest“ u Drnišu 

 

Utvrđeno je da je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad kazališnim                        

festivalom  „Good fest“ u Drnišu u 29 glasova „ZA“, jednoglasno usvojen usvojen. 

Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad kazališnim festivalom  „Good fest“ u 

Drnišu, . prilaže se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Ad 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnatelju Opće bolnice  

          Šibensko-kninske županije za zaključivanje ugovora za nabavu 

 

Utvrđeno je da je Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnatelju Opće bolnice           

Šibensko-kninske županije za zaključivanje ugovora za nabavu uz 29 glasova „ZA“, 

jednoglasno usvojen. 

Zaključak o davanju suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Šibensko-kninske županije za 

zaključivanje ugovora za nabavu prilaže se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

  
Sjednica je zaključena u 12,00 sati. 

 

KLASA: 024-01/22-01/12 

URBROJ: 2182-01-22-2 

Šibenik, 4. kolovoza 2022. 

 

 

 

           ZAPISNIK IZRADILA                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                                  

   Katarina Gatara, struč.spec.admin.publ.                                                     Stipe Petrina 


