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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske
županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.. godine

1. Prihvaća se Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
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Predmet:

Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, po upravnim odjelima

URED ŽUPANA
S prvim danom 2020. godine Županija je preuzela poslove Ureda državne uprave u Šibenskokninskoj županiji. Preuzimanjem 200-tinjak različitih poslova završena je prva faza procesa
decentralizacije javne uprave kojoj je cilj ojačati načelo višerazinskog upravljanja i građanima
omogućiti da na brži i učinkovitiji način ostvare svoja prava i lakšu komunikaciju sa
županijskim tijelima. Županija je preuzela 74 službenika ureda državne uprave u Šibenskokninskoj županiji. Donesen pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske
županije kojim je regulirano unutarnje ustrojstvo i sistematizirana radna mjesta. S preuzetim
službenicima ureda državne uprave Županija trenutno ima 161 zaposlenika.
Zbog epidemije koraonavirusa i rada na „novo normalni način“ donesene su odluke o
organizaciji rada u upravnim odjelima Šibensko-kninske županije za vrijeme trajanja
epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa
strankama. Kada se epidemiološka situacija smirila odluke su stavljene van snage.
Po okončanju postupka javne nabave za rekonstrukciju dotrajalog sustava za grijanje i
hlađenje u matičnoj zgradi Županije u Šibeniku u svibnju su krenuli radovi na rekonstrukciji.
Također se krenulo u izradu novih web stranica zbog zakonske obveze kojom se osigurava
pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog
sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom. Dovršetak je planiran za prvu polovicu
rujna 2020. godine. Svim službenicima Županije koji naplaćuju pristojbe i biljege postavljena
je aplikacija i uređaj za funkcioniranje posovih uređaja za naplatu istih.
U razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine provedena su tri otvorena
postupka javne nabave te su po okončanju istih sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti
2.324,392,13 kuna. Krajem navedenog razdoblja pokrenuta su dva otvorena postupka javne
nabave: jedan procijenjene vrijednosti u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a drugi 430.400,00
kuna.
1

U vremenu od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, župan i njegovi zamjenici, sukladno
važećim epidemiološkim mjerama, sudjelovali su u protokolima obilježavanja državnih i
vjerskih blagdana te spomendana, dana gradova i općina na području naše županije. Brojne
protokolarne aktivnosti kao i manifestacije kojih je Županija nositelj su otkazane zbog
situacije izazvane epidmijom korona virusa. Za vrijeme trajanja ugroze od infekcije
koronavirusom i u danima tzv. locdowna, Ured župana stavljen je u funkciju glasnogovornika
Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije. Organizirao je konferencije za medije i
svakodnevno izvještavao javnost o epidemiološkoj situaciji i svim donesenim odlukama i
preporukama, kako radnim danima tako i blagdanima i neradnim danima. Bio je suport
službenicima Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove u čitanju i odgovaranju
na mailove Stožera, kojih je u samo jednom danu u mjesecu travnju znalo biti i preko 100.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Upravni odjel za proračun i financije
Šibensko-kninske županije obavio je sve planirane aktivnosti, te dodatne aktivnosti vezano za
novonastale okolnosti uzrokovane epidemijom virusa Covid-19.
U izvještajnom razdoblju obavljane su :
 Svakodnevne aktivnosti na poslovnoj suradnji i dogovorima sa županom, zamjenicima
župana, pročelnicima upravnih odjela i službi, proračunskih korisnika o ostvarivanju i
izvršavanju proračuna,
 Suradnja s Poreznom upravom o planiranim i ostvarenim županijskim prihodima kao i
mjerama naplate istih,
 zbog novonastalih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa Covid-19, dodatno su
rađene analize vezane za naplatu prihoda i likvidnost proračuna na mjesečnoj razini,
 Izrada Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (I i II.),
 Izrada Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020.
godinu,
 Izrada Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Šibensko-kninske županije za
razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
 Izrada Financijskog izvješća (Završnog računa) proračuna Šibensko-kninske županije
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
 Izrada Konsolidiranog financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za
razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
 Izrada Financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od
01.01. do 31.03.2019. godine,
 Provođenje svakodnevnih aktivnosti na poslovima unutarnjih financijskih kontrola,
 sastavljena je Izjava i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti Šibensko-kninske županije za
2019. godinu,
 Obavljene su kontrole dostavljenih Izjava i Upitnika fiskalne odgovornosti svih
proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije, jednog izvanproračunskog
korisnika (ŽUC) i jednog trgovačkog društva (Ceste Šibenik),
 Provođene su svakodnevne aktivnosti s ovlaštenim programerom vezane za
održavanje i nadopunjavanje sustava - aplikacije planiranja i izvršavanja cijele riznice
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sa svim prihodima i izdacima upravnih odjela i proračunskih korisnika uz sva izravna
plaćanja preko jedinstvenog računa Proračuna Šibensko-kninske županije,
izvršena je priprema i dobiveni su soft certifikati vezano za izradu e-potpisa
pročelnika,
Svakodnevne aktivnosti u vođenju Glavne knjige,
Mjesečne i dnevne aktivnosti u obračunima plaća, honorara, ugovora o djelu, troška
prijevoza na posao i s posla djelatnika, obračun bolovanja i izrada zahtjeva za
doznaku potraživanih novčanih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno
osiguranje,
Svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige ulaznih računa (e-računi),
Aktivnosti u vođenju Knjige izlaznih računa,
Svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige primljenih i izdanih vrijednosnih papira,
Svakodnevne aktivnosti u vođenju i razvoju centralne evidencije sklopljenih ugovora,
te su izvršene pripreme za uvođenje nove evidencije svih ugovora,
Svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige putnih naloga i blagajničkom poslovanju
(ispis uplatnica i isplatnica),
Aktivnosti u vođenju knjige imovine i sitnog inventara uz uključivanje imovine
preuzete iz Ureda državne uprave, izvršen je odvoz na deponij inventara koji je
isknjižen iz imovine,
Uveden je nov način dostave narudžbenica za sve upravne odjele i službe Šibenskokninske županije,
Svakodnevne aktivnosti u izradi naloga za plaćanje Upravnog odjela za proračun i
financije, te izradi zbrojnog naloga za plaćanje svih upravnih odjela, službi i svih
proračunskih korisnika,
Izrada raznih izvještaja za Ministarstvo financija, novost je mjesečno izvještavanje o
troškovima za preuzete poslove Ureda državne uprave,
dostavljanje plana proračuna ŠKŽ kroz aplikaciju Financijski planovi JLP®S,
Izrada izvješća za Poreznu upravu-JOPPD obrasci,
Izrada zahtjeva za doznaku potraživanih novčanih sredstava za plaće djelatnika prema
jedinicama lokalne samouprave s kojima je sklopljen ugovor o financiranju rada
službenika (Grad Vodice, Općina Rogoznica, Općina Tisno, Općina Bilice, Općina
Murter-Kornati, Općina Pirovac i Općina Tribunj),
Izrada mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća prema zahtjevima ministarstava,
Svakodnevne kontrolne aktivnosti izvršavanja Proračuna, izrada raznih evidencija,
analiza, te priprema za izradu novih procedura prema Upitniku o fiskalnoj
odgovornosti,
Obavljani su kontinuirani razgovori/savjetovanje sa upravnim odjelima i korisnicima
vezano za praćenje provođenja EU projekata,
Provođenje kontinuiranog usavršavanja djelatnika iz područja svoga rada putem
webinara.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
U prvoj polovici godine, u okviru redovitih poslova i aktivnosti u Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb izvršene su sve potrebne radnje, izrađena dokumentacija i
doneseni akti potrebni za izvršenje Proračuna Razdjela – 4 za 2020. godinu u ukupnom
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iznosu od 65.415.627,00 kn, koji se provode kroz riznicu proračuna Šibensko-kninske
županije, a s izvještajnim dijelom zdravstvenih ustanova izvan riznice od 418.970.028,00 kn,
ukupno 484.385.655,00 kn.
Donesene su odluke Skupštine o mjerilima i kriterijima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija te rasporedu sredstava po ustanovama, kao i popisi prioriteta za ulaganja, što je
polazna osnova za izvršenje najvećeg dijela poslova i aktivnosti iz nadležnosti Odjela:
- za zdravstvo u iznosu od ………………
16.727.005,00 kn
- za socijalnu skrb ………………………..
28.992.177,00 kn
- EU projekti u zdravstvu ………………..
6.548.671,00 kn
- EU projekti, socijalna skrb …………….
13.147.774,00 kn
Pripremljeni su materijali za analizu i prihvaćanje izvješća o radu za 2019. godinu devet
zdravstvenih ustanova i dva doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Županija.
Pored navedenog, izvršeni su i pripremni poslovi (izrada materijala, donošenje akata potpisi
ugovora i dr.) za provođenje aktivnosti iz nadležnosti Županije kao što su: kontrola
ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, sufinanciranje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog
prijevoza, mrtvozorstvo, dodatna dežurstva i timovi zdravstvene zaštite za vrijeme turističke
sezone, suzbijanje zlouporabe droga, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa, Caritasa, Lige
protiv raka, pedijatrijske ambulante, pomoć za ogrjev, rada centara za socijalnu skrb, te
zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.
Od značajnijih poslova u području zdravstva i socijalne skrbi za istaknuti je još provođenje
aktivnosti vezanih za natječaje Ministarstva regionalnog razvitka i fondova Europske unije za
financiranje sredstvima EU projekata energetske obnove domova za starije i nemoćne osobe
u Šibeniku i Kninu u ukupnom iznosu vrijednosti investicija od 13.147.774,00 kn.
Nastavak provedbe Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom
na udaljenja i deprivirana područja kroz ulaganja u opremu i prostore pružatelja zdravstvene
zaštite.
Nastavak izgradnje zgrade 2. faze u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Proveden je natječaj i obavljeni svi potrebni poslovi za financiranje programa javnih potreba
udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi te veteranskih udruga na području Šibensko-kninske
županije iz Županijskog proračuna za 2020. godinu.
U periodu od kraja veljače, nastavno do kraja izvještajnog perioda, nastupile su izvanredne
okolnosti epidemije COVID-19 izazvane korona virusom SARS-CoV-2.
Navedena situacija je cijeli zdravstveni sustav na području Županije dovela u izuzetno
napregnut i zahtjevan položaj, kako operativno tehnički tako i financijski. Slijedom
navedenog Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i druge županijske službe, bio je
dodatno opterećen i izvrgnut neuobičajenim i promijenjenim okolnostima rada.
Svi poslovi su uglavnom uredno i na vrijeme obavljeni, a složena zdravstvena situacija je
uspješno kontrolirana, kako od strane zdravstvenih ustanova, tako i svih ostalih uključenih
aktera, na čelu sa Stožerom civilne zaštite Šibensko-kninske županije.
Nažalost, epidemija se nastavlja, što će i dalje uvjetovati otežane okolnosti rada.
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UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I SPORT
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i sport je upravno tijelo Šibensko-kninske
županije koje obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja osnovnog i srednjeg
školstva, visokog obrazovanja te područja kulture, tehničke kulture, športa i udruga civilnog
društva. Od 01. siječnja 2020. u djelokrug rada Odjela spadaju i preuzeti poslovi državne
uprave iz područja društvenih djelatnosti.
Za izvještajno razdoblje u okviru redovitih poslova i aktivnosti, izvršene su sve potrebne
radnje, izrađena dokumentacija i akti za II. izmjenu i dopunu Proračuna Šibensko-kninske
županije za 2020. godinu, odnosno Odluku o izmjenu Odluke o izvršenju Proračuna Šibenskokninske županije za 2020. godinu – Razdjel 050 u iznosu od 196.273.165,00 kn.
Školstvo
Prema aktima donesenim na 16. sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
održanoj 12. ožujka 2020. godine i utvrđenim kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
školskih ustanova za 2020. godinu, za financiranje osnovnih škola (15) raspoređena je masa
sredstava u sveukupnom iznosu od 15.748.214,00 kuna i to za:
- materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih
škola u iznosu od 14.222.553,00 kn, te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.525.681,00 kn.
Za financiranje srednjih škola (12) raspoređena je masa sredstava u sveukupnom iznosu od
10.307.676,00 kuna, i to za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i
investicijsko održavanje srednjih škola uz iznosu od 8.948.436,00 kn dok je za rashode za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
raspoređen iznos od 1.359.240,00 kn.
Nadalje, u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu, odnosno II. Izmjenom i
dopunom Proračuna kroz Program 1008 Visokoškolsko obrazovanje osigurana su sredstva u
ukupnom iznosu od 635.000,00 kuna i to za sufinanciranje programa i aktivnosti
visokoškolskih ustanova u iznosu od 225.000,00 kn, te za stipendiranje učenika i studenata
u iznosu od 410.000,00 kn.
Kroz Program 1009 Obrazovanje odraslih osigurana su sredstva u iznosu 35.000,00 kuna za
dodjelu bespovratnih sredstava ustanovama za obrazovanje odraslih koje imaju sjedište na
području naše županije i to za programe koje će prijaviti po raspisanom javnom natječaju od
strane županije.
U izvještajnom razdoblju na Upravni odjel urudžbirano je 534 predmeta, od čega 94 upravna
predmeta te 440 neupravna predmeta.
Školska natjecanja
U nadležnosti Upravnog odjela je organizacija i provođenje školskih i županijskih
natjecanja/smotri za sve škole u ŠKŽ (neovisno o osnivaču). Natjecanja se provode kod
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osnovnih i srednjih škola za predmetna i sportska natjecanja. Organizator za provedbu
školskih sportskih natjecanja je Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije,
u suradnji sa Zajednicom sportova i ovim Odjelom. Organizacija natjecanja/smotri
podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri (u
suradnji sa školama), određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje
povjerenstva za ista natjecanja, prikupljanje prijava za sudjelovanje na natjecanjima,
distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama za
školsku razinu natjecanja, izrada ispitnih materijala i dostava u školu-domaćina županijskim
povjerenstvima za županijsku razinu, izrada i distribucija pohvalnica, zahvalnica i priznanja za
sve sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od
strane škole domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoza učenika kao i ostali
troškovi organizacije i realizacije županijskih natjecanja (sokovi, sendviči za učenike i zakuska
za članove stručnih prosudbenih povjerenstava, materijal, pribor i sredstva za rad), nagrade
učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima. Poduzimaju se i ostale
aktivnosti po potrebi i u suradnji sa školama, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za
strukovno obrazovanje i Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije.
U izvještajnom razdoblju održano je 14 predmetnih natjecanja za osnovne i srednje škole na
kojima je sudjelovalo 966 učenika osnovnih škola te 529 učenika srednjih škola. Na školskim
natjecanjima na županijskoj razini sudjelovalo je 236 učenika osnovnih škola te 165 učenika
srednjih škola i to u 10 predmeta. Dio natjecanja nije održan zbog proglašenja epidemije
Covid -19 te se ona planiraju održati tijekom rujna, ukoliko to bude moguće.
Kontrola prijedloga općih akata škola, utvrđivanje usklađenosti istih s odredbama zakona i
podzakonskih akata te upućivanja u proceduru donošenja na Skupštinu ŠKŽ
Sve prijedloge akata (8) koje su škole dostavljale Upravnom odjelu upućene su u propisanu
proceduru izdavanja suglasnosti odnosno donošenja prema skupštini.
Praćenje procedure uzimanja i davanja zakup prostora škola, kao i raspodjele zajedničkih
troškova kod korištenja prostora od strane škola i trećih osoba, utvrđivanje usklađenosti
proceduru sa županijskom odlukom
Škole čiji je osnivač ŠKŽ poštivale su proceduru predviđenu županijskom Odlukom, te
upućivale na prethodnu suglasnost nacrte ugovora o davanju u zakup školskih prostora.
Tijekom propisanog postupka provjeravalo se postupanje po predviđenoj proceduri i
poštivanju statutarnih odredbi škola. U izvještajnom razdoblju izdano je 8 suglasnosti za
davanje u zakup školskog prostora.
Izrađen je prijedlog Plana upisa djece u osnovnu školu za šk.god. 2020./2021. te je održan
radni sastanak s ravnateljima srednjih škola vezan uz postupak planiranja upisnih mjesta za
upise u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./21. Prijedlozi su uneseni u aplikaciju
NISpuSŠ i potvrđeni od strane osnivača i nadležnog ministarstva u utvrđenom roku.
Od 01. siječnja u nadležnost odjela spada i vođenje evidencije o učiteljima, stručnim
suradnicima i ostalim djelatnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala
potreba ili rade na neodređeno nepuno radno vrijeme i o istima izdaje obavijest.
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U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za raspored viškova i manjkova u osnovnoškolskim
ustanovama u Šibensko-kninskoj županiji održalo je u 9 sastanaka, dok se Zajednička
prosudbena komisija za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje organizacijskih viškova u
srednjoškolskim ustanovama sastala 7 puta. Ažurirane su evidencije s inicijalima zaposlenika
koje su javno objavljene na mrežnim stranicama Županije.
Stručno povjerenstvo Upravnog odjela za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u
izvještajnom razdoblju sastalo se 13 puta i na temelju mišljenja navedenog povjerenstva
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i sport donio je (ili je u fazi donošenja) 106
rješenja ( o primjerenom programu školovanja, odgodama upisa u I. razred OŠ, privremenom
oslobađanju od upisa u I. razred OŠ i o prijevremenim upisima u I. razred OŠ).
Na izdvojena 3 sastanka Stručnog povjerenstva obrađena su 94 zahtjeva vezana za
pomoćnike u nastavi.
U sklopu projekta Zajedno do znanja, uz više elana II (šk. god. 2019./2020.) u sklopu
natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno –
obrazovnim ustanovama, faza III“ iz ovih sredstava financiralo se 34 pomoćnika u nastavi za
36 učenika s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim
ustanovama čiji je osnivač Šibensko-kninska županija.
Komuniciralo se sa školama partnerima na projektu, ispunjavane su tablice potraživanih
troškova, popratna dokumentacija je prikupljena (Platne liste, JOPPD obrasci A i B strana,
bankovni izvodi isplate plaća, prijevoza i neoporezivih primitaka 34 pomoćnika u nastavi za
svaki pojedini mjesec rada, dnevnici rada propisani Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi, te
dnevnici propisani projektnom dokumentacijom Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i
Izjave korisnika i Izjave odgovornih osoba). Sva navedena dokumentacija je pregledana,
skenirana, te proslijeđena nadležnom Posredničkom tijelu. Izrađeno je ukupno dva Zahtjeva
za nadoknadom sredstava za tromjesečna razdoblja te su isti poslani Posredničkom tijelu
druge razine Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Izrađen je Zahtjev za nadoknadu sredstava br.2 za MRRFEU, isto tijelo je odobrilo zahtjev te
isplatilo 109.594,11 kn kroz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na
regionalnoj i lokalnoj razini.
Svi pomoćnici u nastavi financirani iz ovog EU projekta su imali osiguranu plaću u periodu
nastave na daljinu, te su pružali neki oblik podrške na daljinu učenicima s teškoćama putem
telefona, mobitela, poruka na raznim mrežama, mailom, video pozivima, Skype-a,
Messangera ili na neki drugi mogući način.
Projekt „Obrok taj svima daj III“
Županija je kao osnivač školskih ustanova nositelj projekta Obrok taj svima daj III koji se
provodi već treću školsku godinu a ima za cilj osiguravanje besplatnih obroka za 1082
učenika u 13 osnovnih škola koje su iskazale potrebu za osiguravanje prehrane za svoje
učenike koje su partneri u projektu. Bespovratna sredstva u iznosu od 999.972,07 kuna
osigurana su posredstvom Fonda europske pomoći za najpotrebitije u sklopu natječaja
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„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina
2019./2020.)“.
Tijekom perioda trajanja projekta komuniciralo se sa školama partnerima na projektu,
pregledavane su Evidencije korisnika školske prehrane. Izrađena su ukupno dva Zahtjeva za
nadoknadom sredstava za tromjesečna razdoblja te su isti poslani Posredničkom tijelu prve
razine Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izrađene su Izvještajne
tablice o zajedničkim pokazateljima. U periodu odvijanja nastave na daljinu nisu dijeljeni
obroci financirani iz projekata.
Kultura i sport
U 2020. godini kroz Program 1010 Promicanje kulture osigurana su sredstva u ukupnom
iznosu od 670.500,00 kuna za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih
organizacija civilnog društva koji su usmjereni na rad u području kulture i tehničke kulture, a
namijenjeni su zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Šibensko–kninske županije.
Sukladno odredbama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Šibensko–kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije“, broj 1/19), u siječnju 2020. godine preko nadležnog upravnog
odjela raspisan je javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u
kulturi ŠKŽ za 2020. godinu.
Isto tako u siječnju 2020. godine preko županijske sportske zajednice raspisan je javni poziv
za sufinanciranje programa/projekata i aktivnosti sportskih udruga i organizacija za koje je
kroz Program 1011 Promicanje sporta i rekreacije za 2020. godinu osiguran ukupan iznos od
1.500.000,00 kuna.
Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19
uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01)
i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
(KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020.), odgodilo se
donošenje Odluka o korištenju sredstava Šibensko-kninske županije za javne potrebe u
kulturi u 2020. i javne potrebe u sportu, s pozicije Upravnog odjela za prosvjetu, znanosti,
kulturu i šport. Procedura natječajnih postupaka nastavljena je u lipnju. Nakon provedenih
postupaka s korisnicima kojima je odobreno financiranje sklopljeni su ugovori o
sufinanciranju programa/projekata i aktivnosti za 2020. godinu.
Zajednica sportova ŠKŽ prati namjensko korištenje sredstava za proračunske korisnike iz
područja sporta dok ovaj odjel prati namjensko korištenje odobrenih sredstava za kulturu i
to kroz programska i financijska izvješća proračunskih korisnika.
Od 01. siječnja 2020. Upravni odjel u nadležnosti odjela spada vođenje registra sportskih
djelatnosti, upis, brisanje iz registra te ažuriranje istog.
Registar je ažuriran (za fizičke i pravne osobe) te je objavljen na mrežnim stranicama
Županije. Registar se redovito ažurira novim podatcima.
Financiranje
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Poslovanje školskih ustanova preko jedinstvenog računa lokalne riznice omogućava da na
bolji i kvalitetniji način pratimo školske ustanove kao naše proračunske korisnike, te njihovo
zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava po svim izvorima financiranja
(decentralizirana sredstva, sredstva osigurana iz EU fondova, vlastiti prihodi, prihodi za
posebne namjene, donacije).
Redovita djelatnost osnovnih i srednjih škola temeljem decentraliziranih sredstava u
izvještajnom razdoblju uspješno je realizirana, iako u nešto manjem opsegu zbog obustave
nastave zbog epidemije Covid-19, uslijed čega je i obustavljen učenički prijevoz te nije bilo
troškova prijevoza učenika srednjih škola.
U izvještajnom razdoblju realizirano je 7.320.102,00 kn od predviđenih 26.055.890,00 kn
odnosno 28,10% raspoloživih sredstava. Izrađeni su izvještaji o prihodima i rashodima
decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva za 2019. godinu koji su dostavljeni
nadležnim tijelima u naznačenom roku.
Održano je više online sastanaka s ravnateljima osnovnih i srednjih škola te predstavnicima
Stožera civilne zaštite ŠKŽ, kako bi se provele propisane mjere te osigurali higijenski i
prostorni uvjeti za boravak u školskim ustanovama, kao i pripreme za povratak učenika u
škole.
Obzirom na novonastale okolnosti redovito se održavala online komunikacija između
nadležnog ministarstva, ravnatelja škola kojih je osnivač Šibensko–kninska županija, ali i svih
ravnatelja osnovnih i srednjih škola na području Županije, kako bi se prilagodili novonastaloj
situaciji koja se mijenjala iz dana u dan, utvrđivali su se novi rokovi vezani uz upise djece u
osnovne i srednje škole, povratak djece nižih razreda osnovnih škola na nastavu, polaganje
državne mature uz osiguranje svih propisanih epidemioloških mjera.
Iako se novonastale okolnosti nisu mogle predvidjeti ni spriječiti, suradnjom svih dionika
sustava obrazovanja prevladali smo ovo teško razdoblje te se nadamo da ćemo novu školsku
godinu provesti u normalnijim okolnostima, odnosno u školskom okruženju.

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove ustrojen je člankom 19. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije, kao unutarnja ustrojstvena
jedinica Šibensko-kninske županije u kojoj se obavljaju:
o povjereni poslovi državne uprave koji se odnose na imovinsko-pravne,
o povjereni poslovi državne uprave koji se odnose na obnovu i stambeno zbrinjavanje,
o te normativno pravni, informacijsko dokumentacijski i drugi stručni poslovi za
potrebe županijskih tijela i župana kao što su: službenički i radni odnosi, poslovi
provođenja postupka javne nabave, procjene vrijednosti nekretnina, evidencije
nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te uredsko poslovanje.
Stupanjem na snagu Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije,
ustrojena su tri odsjeka: Odsjek za imovinsko-pravne poslove, Odsjek za stambeno
zbrinjavanje i Odsjek za zajedničke poslove, a upravni i drugi stručni poslovi obavljaju se i u
izdvojenim mjestima rada u Kninu i u Drnišu.
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Poslove iz djelokruga ovog Upravnog odjela u navedenom razdoblju obavljalo je 25, od 28
raspoređenih službenika.
Imovinsko-pravni poslovi
U Odsjeku za imovinsko-pravne poslove u radu su 504 upravna predmeta i 129 neupravnih
predmeta je u rješavanju. U 2020. godini u 141 predmetu donesena su rješenja i zaključci i
to:
o naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
donesena su 52 rješenja i zaključka
o izvlaštenje i određivanje naknade – doneseno je 70 rješenja i zaključaka
o stambeni odnosi – rad na preostalom jednom predmetu
o uzurpacija – čeka se odluka predstavničkog tijela o imenovanju Povjerenstva za
uzurpacije
o turističko i drugo građevinsko zemljište - u 17 predmeta donesena rješenja i zaključci
Za upravne predmete iz područja imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na izvlaštenje i
određivanje naknade za izvlaštene nekretnine sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i
određivanju naknade, karakteristično je da se postupci za pojedine katastarske općine vode
u jednom premetu, u jednoj klasifikacijskoj oznaci, ali za svaku parcelu se donosi posebno
rješenje (koliko ima parcela toliko ima urudžbenih brojeva), a svaka ima veći broj vlasnika,
odnosno suvlasnika.
Postupci koji se vode sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme
jugoslavenske komunističke vladavine su složeni postupci, posebno jer se radi o
nekretninama oduzetim nakon II. svjetskog rata.
Stambeno-zbrinjavanje
U Odsjeku za stambeno zbrinjavanje trenutno je 776 predmeta u rješavanju iz upravnih
područja obnove i stambenog zbrinjavanja. U 2020. godini zaprimljeno je 229 novih zahtjeva,
od kojih 135 prijava za stambeno zbrinjavanje po listi reda prvenstva, 60 predmeta po
službenoj dužnosti, 4 RHP, 2 za žrtve nasilja, 6 zahtjeva za izmjenu pravomoćnih rješenja i
suglasnosti, 22 ostali.
Do 30. lipnja 2020. godine riješeno je 80 predmeta koji se odnose na:
1. Liste reda prvenstva za tekuću godinu po modelima stambenog zbrinjavanja (na Listi
prvenstva za 2020. g. nalazi se 631 podnositelj prijave)
a) Model A – davanje u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu- nema dodijeljenih
kuća;
b) Model B – darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog
materijala za njenu obnovu i rekonstrukciju – nema kuća;
c) Model C - davanje u najam stana u državnom vlasništvu – doneseno 3 rješenja;
d) Model D – darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog
materijala za izgradnju obiteljske kuće – nema sredstava niti zemljišta;
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e) Model E – darovanje građevinskog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i
završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika; darovanje građevinskog materijala
za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika – doneseno 12
rješenja.
f) Ostali po Listi prvenstva – doneseno 8 rješenja.
2. Regionalni program stambenog zbrinjavanja – 3 rješenja;
3. Utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje žrtve nasilja u obitelji – 2 rješenja;
4. Stambeno zbrinjavanje po službenoj dužnosti – doneseno 25 rješenja;
5. Izmjenu, ukidanje pravomoćnih rješenja i suglasnosti – doneseno 26 rješenja;
6. Utvrđivanje statusa člana obitelji najmoprimca – 26 rješenja
7. Utvrđivanje nositelja prava na stambeno zbrinjavanje nakon razvoda braka – 1 rješenje.
Rješenja vezano uz Liste za stambeno zbrinjavanje se donose sukladno raspoloživom
stambenom fondu koji dostavlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
(do 15. travnja tekuće godine), te osiguranim sredstvima u državnom proračunu za
stambeno zbrinjavanje. Do sada, prema Planu je dostavljeno 7 stambenih jedinica, te
sredstva za 20 pozitivnih rješenja za dodjelu građevnog materijala raspoređenih na općine i
gradove Šibensko-kninske županije.
Vezano za predmete obnove ratom uništenih i oštećenih stambenih objekata svi preostali
predmeti su u prekidu sukladno odredbi članka Zakona o općem upravnom postupku.
Zajednički poslovi
1. Rješavanje o prijmu u službu, rasporedu i prestanku službe, te o ostalim pravima
službenika i namještenika
U navedenom razdoblju izrađeno je 513 akata koja se odnose na prijam, raspored, prestanak
službe te ostala prava službenika i namještenika u upravnim tijelima (plaćeni dopusti,
jubilarne nagrade, uvećanje koeficijenta složenosti poslova, novčane pomoći i potpore,
naknade troškova prijevoza; proveden je jedan natječajni postupak za prijam u službu na
neodređeno vrijeme, dok je jedan natječaj u tijeku. Provedena su dva postupka za prijam u
službu na određeno vrijeme.
Izrađeno 30 neupravnih akata iz područja službeničkih odnosa.
U navedenom razdoblju izrađeno je i 13 nacrta akata koje donosi župan: ugovori o djelu,
sporazumi, obavijesti, upute prema drugim upravnim tijelima, odluke i planovi, nacrte akata i
slično.
2. Brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata, uredsko poslovanje i pismohrana
Pored navedenog izrađen je i nacrt Odluke o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja
primatelja akata na području Šibensko-kninske županije za pravne osobe s javnim ovlastima,
u kojoj su utvrđene brojčane oznake jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na
području Šibensko-kninske županije, te brojčane oznake označenih djelatnosti. Na zahtjev je
izdana i jedna brojčana oznaka.
Doneseni su nacrt Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
pismena za 2020. godinu, te dvije dopune; utvrđene su, te u sustav uredskog poslovanja
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uspostavljene brojčane oznake svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odnosno upravnih
tijela Šibensko-kninske županije, njegovih odsjeka i ispostava, te su određene brojčane
oznake referenata u svakom upravnom tijelu za 2020. godinu.
Još uvijek postoje određene poteškoće koje su rezultat nedovoljnih programskih rješenja
izvršitelja čiji se program uredskog poslovanja koristi, te se sa istim kontinuirano obavljaju
razgovori i daju upute kako bi sustav uredskog poslovanja učinkovito funkcionirao.
3. Javna nabava i evidencija nekretnina
U Odsjeku za zajedničke poslove se obavljaju i poslovi pripreme i provođenja postupaka
javne nabave, izrade plana nabave te vođenje registra sklopljenih ugovora sukladno Zakonu
o javnoj nabavi i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i
analizi tržišta u javnoj nabavi.
Kako se radi o poslovima koji su ustrojeni stupanjem na snagu Pravilnika o unutarnjem redu,
te je službenica raspoređena s danom 1. travnja 2020. godine, u tijeku je obuka službenice za
obavljanje istih.
Službenica koja obavlja poslove javne nabave također je zadužena i za obavljanje poslova
evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu županije, te praćenje i izradu mjera
gospodarenja imovinom. Vezano za navedeno u tijeku je izrada i prikupljanje dokumentacije
kako bi se moglo objediniti navedena evidencija.
4. Procjena vrijednosti nekretnina
Sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina provodi se evaluacija ugovora
o prometu nekretnina: stanova, apartmana, stambenih objekata, kuće za povremeni
boravak, poslovnih prostora, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, šumskog i slično,
garaže, parkirna mjesta itd.
Poslovi procjene vrijednosti nekretnina obavljaju su u ovom Upravnom odjelu od donošenja
Pravilnika o unutarnjem redu. Na navedene poslove raspoređena je samo jedna službenica i
to od 1. travnja 2020. godine, a ista je počela raditi na poslovima procjene vrijednosti
nekretnina od 01. lipnja 2020. godine. U tijeku je obuka službenice, kroz edukaciju i
izučavanje sustava eNekretnina, pristup kojem je dobiven krajem lipnja .
Prikupljaju se i ostale potrebne ovlasti i podatci za brže i učinkovitije postupanje, odnosno za
unos svih potrebnih podatka u navedenoj aplikaciji kao što su: bruto, neto površina
građevine, katnost, položaj na parceli, te ostali urbanistički pokazatelji.
Pristup sustavu eDozvole je nedavno odobren, te je potreban i pristup pisarnici u kojoj su
evidentirani spisi koji nisu obrađeni kroz sustav eDozvole, a sve u cilju olakšanja i ubrzanja
rada.
Uvidom u sustav eNekretnine utvrđeno je da je na području Šibensko-kninske županije
evidentirano i do sada zaprimljeno preko 5000 različitih ugovora koje treba evaluirati.
Godišnje se evidentira cca 1650 različitih kupoprodajnih ugovora. Da bi se mogli izdavati
izvadci iz Zbirke kupoprodajnih ugovora potrebno je imati što više evaluiranih podataka.
Od početka rada u sustavu evaluirano je 439 ugovora.
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UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
Upravni odjel za opću upravu je upravno tijelo Šibensko-kninske županije u kojem se
obavljaju povjereni poslovi državne uprave određeni zakonom koji se, među ostalim, odnose
na: osobna stanja, registar birača, upis udruga, stranih udruga, zaklada, stranih zaklada,
sindikata i udruga poslodavaca i njihovih promjena u propisane registre, evidenciju
kolektivnih ugovora i njihovih promjena, registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na
pomorskim ribarskim plovilima te odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne
pomoći.
U Upravnom odjelu za opću upravu ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za osobna stanja
građana i matičarstvo i Odsjek za opću upravu. Matični uredi na području Šibensko-kninske
županije djeluju u okviru Upravnog odjela, Odsjeka za osobna stanja građana i matičarstvo
sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske utvrđene posebnim propisom, i to:
Matični ured Šibenik, Matični ured Skradin, Matični ured Vodice, Matični ured Tisno, Matični
ured Drniš, matični ured Gradac, Matični ured Unešić i Matični ured Knin. Poslove iz
djelokruga Upravnog odjela u prvih šest mjeseci 2020. godine obavljala su 22 od ukupno 23
raspoređena službenika.
1. OSOBNA STANJA GRAĐANA i MATIČARSTVO
a) Promjena osobnog imena
Zaprimljeno je 38 upravnih predmeta u postupcima promjene osobnog imena. Od toga je
riješeno 37 predmeta iz 2020. godine i 2 predmeta iz 2019. godine. Jedan predmet
zaprimljen u 2020. godini je u postupku rješavanja.
b) Naknadni upisi, ispravke, dopune, obnova i poništenje upisa u državnim maticama
Zaprimljen je i riješen 101 upravni predmet u postupcima naknadnih upisa, ispravaka,
dopuna, obnove i poništenja upisa u državnim maticama te jedan predmet iz 2019. godine.
c) Ostali podnesci
Zaprimljeno je i riješeno 35 podnesaka iz područja osobnih stanja građana i matičarstva.
2. DRŽAVNE MATICE
a) Upisi u državne matice
U maticu rođenih upisano je 635 osoba, od toga 386 novorođene djece u Šibensko-kninskoj
županiji.
U maticu umrlih upisane su 804 umrle osobe, od toga 682 osobe umrle na području
Šibensko-kninske županije.
U maticu vjenčanih upisan je 201 sklopljeni brak, od toga 91 brak sklopljen u Šibenskokninskoj županiji.
b) Pripremni poslovi za sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku te sklapanje braka
u građanskom obliku
U Šibensko-kninskoj županiji u prvih šest mjeseci 2020. godine sklopljen je 91 brak, od toga
57 brakova u građanskom obliku i 34 braka u vjerskom obliku s učinkom građanskog braka.
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c) Isprave iz državnih matica
Izdano je 6 458 izvadaka i potvrda iz državnih matica.
d) Bilješke i promjene u državnim maticama
Provedeno je 61 914 bilješki i promjena u državnim maticama
e) Verifikacija upisa u državnim maticama
Verificirano je 19 449 upisa u državnim maticama.
3. EVIDENCIJA O DRŽAVLJANSTVU
a) Upisi u evidenciju o državljanstvu
U evidenciju o državljanstvu upisano je 635 hrvatskih državljana.
b) Izdavanje isprava iz evidencije o državljanstvu
Izdano je 1 455 isprava iz evidencije o državljanstvu.
c) Bilješke i promjene u evidenciji o državljanstvu
Provedeno je 4 179 bilješki i promjena u evidenciji o državljanstvu.
d) Verifikacija upisa u evidenciji o državljanstvu
Verificirano je 2 435 upisa u evidenciji o državljanstvu.
4. REGISTAR BIRAČA
a) Vođenje registra birača
Provedeno je 2 920 upisa, promjena, brisanja te dopuna i ispravaka u registru birača
temeljem obavijesti nadležnih tijela i zahtjeva građana.
b) Održani izbori
Provedene su sve propisane radnje i postupci za izbore za predsjednika Republike Hrvatske
(II. krug) održane 5. siječnja 2020. godine te izbore za zastupnike u Hrvatski sabor održane 5.
srpnja 2020. Ukupno je provedeno 1 476 zahtjeva za privremeni upis u registar birača,
aktivnu i prethodnu registraciju.
c) Izdavanje isprava
Izdane su 23 potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te 36 potvrda za glasovanje za
hrvatske državljane koji imaju biračko pravo a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa
birača.
d) Ostali podnesci
Zaprimljeno je i riješeno 13 podnesaka iz područja registra birača.
5. UDRUGE
a) Registracija udruga (upis novoosnovanih udruga)
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Zaprimljena su 22 upravna predmeta u postupcima registracije odnosno upisa
novoosnovanih udruga u Registar udruga Republike Hrvatske. Od 22 zaprimljena upravna
predmeta 20 ih je riješeno, a 2 su u postupku rješavanja.
b) Upis promjena (statuta, osobe ovlaštene za zastupanje, prestanak postojanja i dr.)
Zaprimljen je 131 upravni predmet u postupcima upisa promjena u Registar udruga
Republike Hrvatske. Od toga je riješeno 128 predmeta (2 predmeta iz 2019. i 126 predmeta
iz 2020.), a 5 predmeta je u postupku rješavanja.
c) Nadzor nad radom udruga
Pokrenuto je 13 nadzora nad radom udruga. Od toga je 5 nadzora dovršeno, a 8 nadzora je u
tijeku.
d) Izdavanje izvadaka iz Registra udruga
Zaprimljena su 73 zahtjeva za izdavanje izvadaka iz Registra udruga i isto toliko je izdano.
e) Evidencija redovnih skupština udruga
Zaprimljeno je i evidentirano 69 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga.
f) Ostali podnesci pravnih i fizičkih osoba
Zaprimljeno je i riješeno 8 podnesaka vezanih za rad i djelovanje udruga.
6. BESPLATNA PRAVNA POMOĆI
a) Odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći
Zaprimljeno su i riješena 32 upravna predmeta iz područja besplatne pravne pomoći.
b) Ostali podnesci
Zaprimljeno je i riješeno 18 podneska iz područja besplatne pravne pomoći.
7. EVIDENCIJA KOLEKTIVNIH UGOVORA
Zaprimljena su i evidentirana 4 kolektivna ugovora.
8. REGISTRACIJA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM
RIBARSKIM PLOVILIMA
Zaprimljeno je i registrirano 20 ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim
plovilima.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Planski dokumenti
1. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske
županije u 2019. godini“ i „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim
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plažama Šibensko-kninske županije za 2020. godinu“. Provođenje Programa započelo je
15. svibnja 2020. godine.
2. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći zraka za 2019. godinu“.
3. Izrađeno je „Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Šibenskokninske županije i objedinjeno izvješće jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu“.
4. Izrađeno je „Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu“, „Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini s
financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. godine“, „Izvješće o stanju zaštite
od požara na području Šibensko-kninske županije u 2019. godini“, „Izvješće o
Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. godinu“, te „Provedbeni
plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2020. godinu“.
Aktivnosti










Obzirom na Odluku o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti COVID-19
uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za cijelo područje Republike Hrvatske Upravni odjel
je najviše svojih aktivnosti u navedenom periodu provodio u području civilne zaštite
obavljajući sve poslove vezane za Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije:
organizacija sjednica Stožera, nabavka i raspodjela zaštitne opreme, kao i svi
administrativni poslovi te elektronska korespodencija preko službenog e-maila
otvorenog za potrebe Stožera na koji su javnopravna tijela, tvrtke, građani domaći i
inozemni upućivali upite 24 sata dnevno sve dane u mjesecu.
U navedenom razdoblju u djelatnosti zaštite okoliša i prirode ovaj Upravni odjel
obavljao je upravne i stručne poslove iz područja zaštite okoliša i prirode, provodio je
postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata. Sudjelovao je u postupcima
strateške procjene utjecaja na okoliš kako na lokalnoj tako i na državnoj razini, te u
postupcima ishođenja okolišne dozvole. Također, Upravni odjel sudjelovao je u
postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO).
Ovaj Upravni odjel je osiguravao pristup informacijama iz djelokruga zaštite okoliša i
prirode te prostornog planiranja putem web stranice. Provodio je postupke ocjene
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za područje ekološke mreže sukladno zakonu
i provedbenim aktima. Utvrdio je niz posebnih uvjeta zaštite okoliša u postupcima
izdavanja lokacijske dozvole za građenje i izvođenje radova i zahvata za pojedine
zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika
parkovne arhitekture, te izvan granica građevinskog područja, donosio je dopuštenja
za određene aktivnosti u zaštićenim područjima. Sudjelovao je po pitanjima zaštite
okoliša i prirode u svim projektima lokalne razine koji su aplicirani za sredstva iz
fondova Europske unije. Sudjelovao je u izradi Nacrta prijedloga Zakona o proglašenju
Parka prirode „Dinara“ te u izradi prostornih planova NP Krka i NP Kornati.
Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom rješavao je
zahtjeve za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom.
U području zaštite okoliša ovaj Upravni odjel je vodio Registar onečišćavanja okoliša
za 168 pravnih i fizičkih osoba (584 obrasca), te osiguravao podatke i Izvješća za
informacijski sustav zaštite okoliša (www.azo.hr).
U navedenom razdoblju kontinuirano je vršeno ispitivanje kakvoće zraka na šest
postaja u gradu Šibeniku i jednoj postaji u gradu Drnišu putem ovlaštene ustanove
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
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Proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Šibenskokninske županije za 2020. godinu za područje zaštite okoliša i prirode u cilju poticanja
i promicanja očuvanja i zaštite okoliša te očuvanja bioraznolikosti i jačanja kapaciteta
za očuvanje i upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima od značaja za Šibenskokninsku županiju.
Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za iznenadno onečišćenje mora u suradnji s
hrvatskih i talijanskim partnerima provodio je aktivnosti na projektu PEPSEA Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution koji se financira iz
INTERREG Italy-Croatia Programme (ukupna vrijednost projekta 2.900.570,30 €, udio
ŠKŽ 513.520,35 €).
Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za adaptaciju na klimatske promjene u
suradnji s hrvatskih i talijanskim partnerima provodio je aktivnosti na projektu
ADRIADAPT - a Resilience information platform for Adriatic cities and towns koji se
financira iz INTERREG Italy-Croatia Programme (ukupna vrijednosti projekta
2.223.870,00 €, udio ŠKŽ 123.200,00 €).
U okviru procesa provedbe „Plana integralnog upravljanja obalnim područjem
Šibensko-kninske županije“ isti je prezentiran na konferenciji „Lokalni razvoj za bolju
klimu“, koja je organizirana u okviru projekata Compete4SECAP, PentaHelix,
IMPLEMENT i C-track 50, a kojeg u Hrvatskoj provode Društvo za oblikovanje održivog
razvoja (DOOR), Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), Regionalna energetska
agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Regionalna energetska agencija Sjever
(REA Sjever). U sklopu aktivnosti obilježavanja Dana civilne zaštite, Služba civilne
zaštite Šibenik u suradnji sa Upravnim odjelom, Gradom Kninom i Veleučilištem
"Marko Marulić" u Kninu organizirala je okrugli stol na temu "Klimatske promjene izazovi za civilnu zaštitu".
U suradnji s JU Priroda Šibensko-kninske županije nastavljene su aktivnosti na
provedbi projekata „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. Faza“ i
„Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“.
U skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu ovaj Upravni odjel je rješavao u
drugom stupnju žalbe izjavljene protiv rješenja jedinica lokalne samouprave, i to o:
komunalnoj naknadi i ovrsi komunalne naknade; komunalnom doprinosu i ovrsi
komunalnog doprinosa; o priključenju na komunalnu infrastrukturu; rješenjima
komunalnih redara kojima se nalažu radnje u svrhu provođenja komunalnog reda i
naknadama za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Davala se
savjetodavno stručna potpora, kako jedinicama lokalne samouprave u svezi provedbe
Zakona, tako i strankama glede zaštite njihovih prava.
Upravni odjel je u navedenom razdoblju pratio i koordinirao rad ustanova kojima je
osnivač Županija: JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda i JU Zavod za prostorno
uređenje Šibensko-kninske županije.
Djelatnici Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove bili su angažirani u
više stručnih tijela koji reguliraju problematiku pomorskog dobra (koncesije i
koncesijska odobrenja, ocjena ponuda za zahvate na pomorskom dobru i dr.).,
povjerenstvima Ministarstva odnosno postupcima strateške procjene utjecaja na
okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš, te radnim tijelima Hrvatske zajednice
županija.
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Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje









Priprema Nacrta prijedloga VII izmjena i dopuna PPŽ, koje bi trebale ići na raspravu u
jesen, uz napomenu da stalno pristižu novi zahtjevi ili zahtjevi za izmjenu planskih
rješenja vezano na obnovljive izvore energije, te da se prvenstveno radi o velikim
poljima za solarnu energiju (fotonapon), uglavnom sa po više stotina hektara
površine.
Radi se na pripremi izrade novog prostornog plana Nacionalnog parka Kornati,
obzirom da je Zavod potpisao sporazum o izradi istoga koncem prošle godine
(obavljen ja prvi terenski obilazak sa predstavnicima Ministarstva graditeljstva i
prostornoga uređenja te predstavnicima NP Kornati, Upravnog odjela za zaštitu
okoliša i komunalne poslove, JU Priroda ŠKŽ). Obzirom da će se izrada stručne
podloge za zaštitu prirode izrađivati tek u idućoj godini, Zavod će u tom vremenu
pripremiti sve bitne prostornoplanske teme (stanovi, lučice, servisne zone, polja,
stočarstvo, načini korištenja pomorskog dobra…itd).
Stalno se surađuje sa Ministarstvom i NP Krka u postupku izrade Prostornog plana NP
Krka, i to na način da sudjelujemo na radionicama svojim sugestijama oko elaboracije
pojedinih tema.
Trajno surađujemo i pripremamo podatke Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uređenja (i državne imovine) vezano uz informacijski sustav prostornoga uređenja
RH.
Sudjelujemo u konzultacijama oko pripreme svih značajnijih projekata u ŠKŽ.
Obavljamo sve druge poslove koji su dani u nadležnost zavodima temeljem pozitivnih
zakonskih propisa.

Na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju, Zavod je izdao sljedeća
mišljenja, primjedbe ili očitovanja:










21. 01.2020. Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna III Prostornog plana
uređenja Grada Knina
27.01.2020. Mišljenje na Konačni prijedlog VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Tisno
02.03.2020. Mišljenje na Konačni prijedlog VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Tisno
05.03.2020. Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna V Prostornog plana
uređenja Općine Murter-Kornati
27.04.2020. Zahtjevi za izradu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Kijevo
30.04.2020. Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Izmjena i dopuna V Prostornog
plana uređenja Općine Murter-Kornati
27.04.2020. Zahtjevi za izradu IX Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Primošten
18.06.2020. Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna III Prostornog plana
uređenja Općine Pirovac
17. 06. 2019. Mišljenje na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Tisno
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18. 06. 2019. Davanje primjedbi u ponovljenoj javnoj raspravi o Prijedlogu VIII
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode
Zaštita, očuvanje, promicanje i edukacija
•
S Institutom za oceanografiju i ribarstvo proveo se Monitoring Ušća Krke s ciljem
izrade procjene stanja bioloških i oceanoloških pokazatelja u predmetnom području,
čiji rezultati će se koristiti unutar postava budućeg prezentacijskog centra u kanalu sv.
Ante u Šibeniku.

Održano je i predavanje na temu „Monitoring ušća Krke“, na kojem su predstavljeni
rezultati istraživanja, koje je proveo tim od 27 znanstvenika Instituta za oceanografiju
i ribarstvo iz Splita, obuhvatilo je čitavo područje estuarija rijeke Krke od slapišta
Skradinskog buka na sjeveru do tvrđave sv. Nikole na jugu. Istraživanje je provedeno
u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante – 2.faza.
Zahvaljujući istraživanju, Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije koja
upravlja ovim područjem dobila je detaljan znanstveni prikaz stanja flore i faune ušća
rijeke Krke, te kemijskih i fizikalnih parametara

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u 2019. Monitoring staništa i naselja morskih
cvjetnica (Posidonia oceanica) na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u
Šibensko – kninskoj županiji nastavljen je u 2020.

Sukladno smjernicama i Planu praćenja stanja i nadzor zaraze populacija periski
(Pinna nobilis) u hrvatskom dijelu Jadrana izdanom od strane Ministarstva zaštite
okoliša i energetike, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode ugovorili smo s Hrvatskim
veterinarskim institutom provođenje praćenja stanja i nadzora zaraze te budućih
koraka za uspostavu mjera očuvanja periske (Pinna nobilis)

U tijeku je izrada Elaborata vaskularne flore na području značajnog krajobraza „KanalLuka“ s prijedlogom interpretativne šetnje pod nazivom „Flora značajnog krajobraza
Kanal-Luka“
•
Redovito se prati stanje (monitoring) kvalitete mora unutar ZK "Kanal-Luka"

Redovito se evidentira, prati i kontrolira broj posjetitelja u Značajnom krajobrazu
Kanal-Luka u Šibeniku, uz pomoć postavljenog sustava i opreme za praćenje.

Održana je izložba fotografija “Leptiri iz nove perspektive”, proizašla iz zajedničkog
projekta JU Priroda ŠKŽ i udruge Hyla,

Javna ustanova Priroda sudjelovala je u međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica
vodarica 2020. u Značajnom krajobrazu Krka krajolik (donji tok). Cilj projekta je bolje
razumijevanje ugroženosti vrsta i staništa kroz monitoring brojnosti ptica na vodenim
površinama. U ovoj volonterskoj akciji svake godine u Hrvatskoj sudjeluje stotinjak
promatrača, a broj zabilježenih ptica često prelazi stotinjak tisuća.
Održavanje i održivo korištenje

U postupku poziva za Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskih odobrenja, potpisan
je Ugovor s dva gospodarska subjekta za obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima kojima
upravlja Javna ustanova Priroda.
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Provodi se održivo upravljanje i sustav posjećivanja UNESCO spomenika tvrđave sv.
Nikole.
Sklopljen Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske u
iznosu od 400.000,00 kn za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara:
Tvrđava sv. Nikole, Šibenik za istražne radove, izradu dokumentacije i građevinsku
sanaciju.

Suradnja i projekti

Odobreno je završno izvješće o provedbi projekta „Turistička valorizacija tvrđave sv.
Nikole u kanalu sv. Ante“ i zaprimljena Obavijest o financijskom zaključenju projekta.

Kroz projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. faza, ukupna
vrijednost projekta 26.554.752,95 kn, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni
razvoj provode se slijedeće aktivnosti:
 izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima značajnog krajobraza Kanal-Luka
u Šibeniku,
 izrađuje se edukacijsko interpretacijski program za 4 ciljne skupine (vrtićki uzrast,
osnovna škola, srednja škola i odrasli),
 U sklopu usluge „Promocija projekta sa pripremom i izradom promotivnih
materijala“ izrađena je ID brošura projekta, samostojeći promo stalci, promotivni
poklon paketi i edukativno prezentacijski (interpretacijski) materijali za
edukativne programe,
 Potpisan je ugovor za nabavu radova Rekonstrukcija zgrada posjetiteljskog centra
Kanal sv. Ante, ukupna vrijednost ugovora iznosi: 9.630.801,88,
 Izrađena marketinška strategija i media plan za područje značajnog krajobraza
Kanal-luka u Šibeniku.
•
Sudjelovanje u provedbi projekta u „Hrvatski centar koralja Zlarin“- Grad Šibenik.
•
Sudjelovanje u provedbi projekta „NATURA DRNIŠ“- Održivi razvoj drniške prirodne
baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000.

U tijeku je provedba projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura
2000“, kroz sporazum s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Za realizaciju kreditnih projekta kod kojih Županija samostalno ili u suradnji s Ministarstvom
gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencionira kamatu, u izvještajnom razdoblju iz
Proračuna Šibensko-kninske županije isplaćeno je 117.389,78 kuna subvencionirane kamate
za 15 poduzetničkih kredita.
Donesen je Program dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2020.
godinu (dana 15. siječnja 2020. godine) te je na osnovu pristiglih zahtjeva na Javni poziv za
podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2020. godini, po
odluci župana, donesenoj po prijedlogu Povjerenstva za izradu i provedbu Programa,
isplaćen iznosu od 391.900,00 kuna (66 korisnika) za sufinanciranje marketinških aktivnosti,
stručnog osposobljavanja i kupnju dugotrajne imovine. Radi novonastale situacije izazvane
korona virusom sredstva namijenjena provedbi programa koja se nisu mogla održati radi
epidemioloških mjera (450.000,00 kuna) preusmjerila su se na malo gospodarstvo te su u tu
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svrhu izrađene izmjene Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva
u 2020. godini za koje je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
Kako bi se umanjio utjecaj pandemije korona virusa izrađene su izmjene Programa
kreditiranja malog gospodarstva te je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, i
to u prvom redu radi osiguranja likvidnosti poduzetnicima. Nacrtom Programa predviđa se
povećanje kreditnog potencijala s 20.000.000 na 30.000.000,00 kuna, dodatno sufinanciranje
kamatne stope od strane Županije te se povećava visina kredita za obrtna sredstva s
200.000,00 na 500.000,00 kuna.
Nastavno na potpisane ugovore između Ministarstva turizma i Šibensko-kninska županija
(ugovori broj: 05-V/2019 JTI i 5-III/2019 JTI o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima
Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini), a čime su osigurana
sredstva za sufinanciranje Cikloturstičkog vidikovca Vrelo Cetine i izradu Studije održivosti
razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom provedeni su postupci nabave te
su sklopljeni ugovori s najpovoljnijim ponuditeljem, (Ugovor o izgradnji Cikloturističkog
vidikovca s odmorištem „Vrelo Cetine“ potpisan je s Građevinskim obrtom Spahija gradnja te
je Ugovor o pružanju usluge izrade Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta
s akcijskim planom potpisan s Institutom za turizam). Izrada Studije i radovi na izgradnji
Cikloturističkog vidikovca su u tijeku.
Sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa
razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini Ministarstva turizma, u suradnji s
Općinom Promina, pripremili smo i prijavili na Javni poziv projekt uređenja pješačke staze
Sv.Mihovil-Varati-Čitluk.
Sukladno nadležnostima utvrđenima u Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Šibensko-kninske županije u Odsjeku za obrtništvo i turizam kontinuirano se obavljaju
povjereni poslovi državne uprave vezani za: obrtni registar (upis novog obrta, promjene u
obrtnom registru, vođenje propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih), prijevoz
( izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza,
licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga,
licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za
iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite
potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u
stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s
invaliditetom), trgovinu (utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih
propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti
trgovine), ugostiteljstvo i turizam (utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u
ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata,
razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se
pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje
rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta
za vrstu plovnih objekata i utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se
ne kategoriziraju), utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te
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svi ostali poslovi sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske
županije.
Zaostatci se bilježe jedino kod donošenje rješenja o naknadi za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta i to u prvom redu zbog prevelikog broja preuzetih neriješenih
predmeta iz prethodnih godina (preuzeto je preko 4.000 neriješenih predmeta). Vezano za
izradu i izdavanje rješenja odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u
izvještajnom razdoblju, započelo se s korištenjem aplikacije eKategorizacija, a čime se
omogućuje direktna povezanost sa sustavom eVisitor iz kojeg se podaci distribuiraju
ovlaštenim primateljima kao što su: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija Carinska uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova i Turistička zajednica. U izvještajnom
razdoblju zaprimljeno je 3810 novih predmeta.
Javna ustanova Razvojna agencija
Projekti koje Razvojna agencija ŠKŽ provodi u svojstvu nositelja ili partnera
1. Projekt „Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II faza“, nositelj: JURA ŠKŽ,
vrijednosti 13,9 mil. kuna.
2. Projekt TRANSFER (INTERREG ADRION), u svojstvu partnera, vrijednosti 222.014,00 €
3. Strateški projekt ARGOS (Prekogranična suradnja Hrvatska – Italija), u svojstvu
partnera, vrijednosti 308.700,00 eur.
4. Strateški projekt TAKE IT SLOW (Prekogranična suradnja Hrvatska – Italija), u
svojstvu partnera, vrijednosti 287.481,00 eur.
5. Strateški projekt FIRESPILL (Prekogranična suradnja Hrvatska – Italija), u svojstvu
partnera, vrijednosti 745.134,00 €.
6. Projekt ABC, rekonstrukcija i opremanje poslovnog centra ABC u Šibeniku u svojstvu
nositelja, vrijednosti 20 mil. kuna;
7. Projekt Compete Plamet za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u
djelatnosti prerade metala i plastike, u svojstvu partnera vrijednosti 12 mil. kuna;
8. Projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku faza 2“, u svojstvu
partnera, vrijednosti 26,5 mil. kuna,
9. Projekt SHIPMENT „Jačanje procesa zaštite intelektualnog vlasništva i transfera
tehnologije u sektoru plavog rasta“, u svojstvu partnera, vrijednosti 13,5 mil. kuna;
10. Projekt „Ja želim raditi“ - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja–komponenta
I, u svojstvu nositelja, ukupne vrijednosti 859.522,50 kn;
11. Projekt Vi i karijera sve na jednom mjestu, Lokalne inicijative za poticanje
zapošljavanja, komponenta I, u svojstvu partnera, vrijednosti 993.248,76 kn;
12. Projekt Klub za zapošljavanje žena 45+, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja,
komponenta I u svojstvu partnera, vrijednosti 983.491,55 kn;
13. Projekt Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije faza III,
(PVTR) Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, komponenta II, u svojstvu
nositelja, vrijednosti: 1.983.069,73 kn;
14. Projekt „Znanjem za budućnost“, u svojstvu partnera, vrijednosti 1.241.465,92 kn;
15. Projekt „Putokaz do boljeg sutra, u svojstvu partnera, vrijednosti 956.878,87 kn.
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Projekti koje je Razvojna agencija ŠKŽ prijavila na natječaje u svojstvu nositelja, partnera ili
tehničke pomoći
1. Projekt Centar za razvoj marikulture, Uspostava i opremanje centra za razvoj
marikulture, za nositelja: Razvojno inovacijski centar AluTech, vrijednost 4.6 mil.
kuna.
2. Projekt ALUSURF, za nositelja: Razvojno inovacijski centar AluTech, vrijednosti
253.000,00 €
3. CoulTour Transition, za partnera JURA ŠKŽ, vrijednosti JURA ŠKŽ 211.000,00 €
4. The General hospital of Šibenik-Knin County hospital is facing this new urgent
situation and wants to keep their workers and patients safe from the Coronavirus,
za nositelja: Opća bolnica Šibensko-kninske županije, vrijednosti 40.000,00 €
Projekti koje Razvojna agencija ŠKŽ trenutno priprema ili daje podršku u provedbi JLPRSovima i drugim organizacijama
Podrška javno-pravnim organizacijama u pripremi projekata
1. Projekt „ZAŽELI – faza II“, za nositelja: Općina Ružić, vrijednosti 2 mil. kn
2. Projekt „ZAŽELI – faza II“, za nositelja: Općina Unešić, vrijednosti 2 mil. kn
Podrška javno-pravnim organizacijama u provedbi projekata:
1. Projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Knin, vrijednosti: 4,1
mil.kn;
2. Projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik,
vrijednosti: 9,3 mil.kn
3. Projekt Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA (infrastruktura i
oprema) za nositelja: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, vrijednosti 30 mil. kuna.
4. Projekt „ARS MECHANICA za nove kompetencije“(oprema i tzv meke aktivnosti), za
nositelja: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, vrijednosti 30 mil. kuna.
5. Projekt „Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac“, na nositelja: Šibenskokninska županija, vrijednosti: 80.403.915,00 kn
Izrada strateških dokumenata / pomoć u izradi istih:
1. Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za 2020.
godinu
2. Strategija razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije za novo razdoblje - u
izradi
3. Plan razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021.-2027. godine – u izradi
4. Godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije za 2019.
godinu
5. Popis važećih akata strateškog planiranja sa područja Šibensko-kninske županije
6. Pomoć u izradi strateških dokumenata za programe prekogranične transnacionalne
suradnje (Adrion, ITA-CRO, Jadransko-jonski, MED, Centar Europe…)
7. Pomoć u izradi Nacionalnog plana razvoja otoka
8. Sudjelovanje u mapiranju potreba u zdravstvu (EU 2021-27) u Šibensko-kninskoj
županiji
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Ostalo
1. Potpisan Sporazum o financiranju rada otočnog koordinatora u 2020. godini i
imenovan otočni koordinator za Šibensko-kninsku županiju
2. Prijava projekta „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ na Izbor
za najuspješniji EU projekt u Hrvatskoj 2020. godine.
Organizacija info radionica, edukacija, događaja i manifestacija
Regionalni razvoj
 Obavljeno 5 posjeta JLP(R)S u ŠKŽ u svrhu praćenja razvojnih projekata JLP(R)S, te
pružanja tehničke pomoći istima (Šibensko-kninska županija, Lučka uprava ŠKŽ, Grad
Skradin, Općina Biskupija i Općina Kijevo).
Poljoprivreda i ruralni razvoj
1. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za poljoprivredu;
2. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za malo gospodarstvo ŠKŽ;
3. Održane 4 info radionice o natječajima iz Programa ruralnog razvoja i poljoprivrede u
sklopu radionica Poljoprivredne savjetodavne službe;
4. Pružene informacije za subjekte u sektoru poljoprivrede.
Energetika
1. Pružene informacije na temu sufinanciranja mjera energetske obnove i korištenja OIE
u kućanstvima, višestambenim zgradama i u sektoru turizma.
2. Pružene informacije na temu uspostave reciklažnih dvorišta
3. Obuka 1 korisnika za unos podataka o potrošnji energenata u ISGE
Zdravstvo, zapošljavanje i socijalna uključenost
1. Osnovan Klub zapošljavanja u Kninu (unutar projekta Ja želim raditi)
2. Provedeno osposobljavanje nezaposlenih osoba za deficitna zanimanja (Internet,
marketing, kuhar, konobar, bravar, varioc, zidar), unutar projekta PVTR faza III
3. Održane sjednica skupštine i Upravnog odbora Udruge partnersko vijeće za tržište
rada ŠKŽ na kojima je promijenjeno ime u Udruga EMEDEA
4. Aktivnosti umrežavanja Lokalnih partnerstava za zapošljavanje na regionalnoj i
nacionalnoj razini
5. Održan sastanak s predstavnicima zdravstva i socijalne skrbi Šibensko-kninske
županije o mapiranju potreba u zdravstvu (EU 2021-27) u Šibensko-kninskoj županiji
Poduzetništvo
1. Provedena edukacija o poduzetništvu i organizirano natjecanje u izradi poslovnog
plana za učenike OŠ Domovinske zahvalnosti Knin i učenike SŠ Industrijsko-obrtničke
škole Šibenik (unutar projekta PVTR faza III)
2. Održan okrugli stol o poduzetništvu (unutar projekta PVTR faza III)
Pružanje informacija o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije Covid-19
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Centar kompetencija AluTech
1. Upravno vijeće Razvojno inovacijskog centra AluTech održalo je 3 sjednice na kojima je
usvojilo financijski izvještaj o radu za 2019. godinu, izmijenilo Statut ustanove u kojem je
promijenjeno ime ustanove, izvršilo dopunu djelatnosti (marikultura), usvojilo Rebalans
I, te raspravljalo o poslovanju Razvojno inovacijskog centra AluTech u tekućoj godini.
2. Tijekom prvog polugodišta 2020. godine proizvedeno je i isporučeno 160 zaštitnih vizira
za potrebe medicinskih djelatnika kao i ostalih osoba izloženih opasnosti infekcije Covidom 19 u različitim službama u Šibensko-kninskoj županiji.
3. U laboratoriju Razvojno inovacijskog centra AluTech kontinuirano se obavljaju ispitivanja
svojstava materijala za potrebe poduzetnika, te se u suradnji sa Studijem energetske
učinkovitosti i obnovljivih izvora organiziraju vježbe studenata. Izvršeni su sljedeći
poslovi:
3.1. Ispitivanje kemijskog sastava materijala 7 pozicija (4 trup+3 rampa) (Alveus d.o.o.
Rijeka)
3.2. Ispitivanje tvrdoće po Vickersu prema normi HRN EN ISO 6507-1 (China Road and
Bridge Corporation – Zagreb)
3.3. 3D skeniranje i mjerenje dijela jet-propulzije za brod (Azimut d.o.o. – Šibenik)
3.4. Ispitivanje čvrstoće na vlak – V.R. Metal d.o.o. – Vrlika)
4. U suradnji sa Upravnim odjelom za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske
županije za potrebe koncesioniranja pomorskog dobra izrađena je Studija opravdanosti
davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za sidrište u uvali Zmorašnji medoš na
otoku Kaprije
5. Tijekom veljače i ožujka 2020. godine pripremljen je projekt AluSurf koji se odnosi na
istraživanje i razvoj u području površinske zaštite aluminija. Projekt je u suradnji s
partnerima prijavljen na natječaj: Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions-RISE i
tijekom 2020. godine se očekuju rezultati evaluacije projekta.
6. Prošireno je područje certifikacije laboratorija AluTech-a kod Hrvatskog registra brodova
na analizu kemijskog sastava materijala.
7. Zbog promjene norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, a za potrebe kontrole laboratorija
od strane Hrvatske akreditacijske agencije, izrađena je nova dokumentacija sustava
upravljanja i implementacije navedene norme i predana Hrvatskoj akreditacijskoj
agenciji.
8. U suradnji s Razvojnom agencijom Šibensko-kninske županije na natječaj „Povećanje
potencijala akvakulturnih lokaliteta“- pripremljen je i prijavljen projekt izgradnje i
opremanja Centra za razvoj marikulture ŠKŽ , ukupnog iznosa od 4.649.570,625 HRK.
9. Ravnatelj Razvojno inovacijskog centra je tijekom prvog polugodišta 2020. godine
sudjelovao u radu Hrvatskog klastera konkurentnosti pomorske industrije u svojstvu
člana Upravnog odbora klastera.
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UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
I. Provedeni su postupci te su donesene odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru:
1. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
korištenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten na dijelu
nekretnine k.č.br. 4385/11 k.o. Primošten i dijelu mora;
2. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
korištenja kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima, Crpna stanica Srima 1 na
području Grada Vodica;
3. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje
distribucijske telekomunikacijske kanalizacijske mreže za svjetlovodnu distribucijsku
mrežu za Grad Vodice, k.o. Vodice i k.o. Srima;
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja;
II. U svrhu unapređenja proizvodnje te bolje iskoristivosti dozvoljenog kapaciteta uzgoja
školjkaša i ribe u ušću rijeke Krke, u postupku ishodovanja nove lokacijske dozvole, a nakon
provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ishodovano je
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike pod KLASA:UP/I-351-03/19-09/316,
URBROJ:517-03-1-1-20-9 od 5. lipnja 2020. godine da za izmjenu zahvata akvakulture u zoni
ušća rijeke Krke, Grad Šibenik, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz
primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.
III. U svrhu provođenja postupka davanja koncesija na pomorskom dobru te ishođenja
lokacijske dozvole izrađeni su Idejni projekti i Maritimne studije za sidrište istočno od uvale
Golubovac, otok Žut i sidrište u uvali Kosirina, otok Murter na području Općine Murter;
IV. Na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina, a sukladno Zakonu o
pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03, 100/04, 141/06,
38/09, 56/16 i 98/19 ) donesena je Odluka o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih
događaja za 2020. godinu, kojom Odlukom je za navedenu namjenu predviđen iznos od
1.900.000,00 kuna.
U prvom polugodištu sufinancirana je sanacija pomorskog dobra izvan luka – obala Istočna
Gomilica u Tisnom, na području Općine Tisno u iznosu od 150.000,00 kuna.
II. Kontinuriano se prati naplata potraživanja od naknada za koncesije na pomorskom dobru
te naknada za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti.
III. U svrhu podizanja razine usluge prijevoza sufinancirano je obavljanje županijskog
prijevoza putnika u cestovnom prometu sa 50.000,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije ( u daljnjem tekstu:
Upravni odjel) je upravno tijelo koje obavlja upravne i druge poslove iz područja prostornog
uređenja i gradnje.
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Zaprimljeni predmeti se razvrstavaju na predmete upravnog postupka, koji se vode u
Upisniku predmeta upravnog postupka i predmete neupravnog postupka, koji se vode u
Urudžbenom zapisniku.
U vremenu od 01. siječnja g. do 30. lipnja 2020.g., Upravni odjel je zaprimio i riješio
predmete upravnog i neupravnog postupka, na način kako slijedi:

I. UPISNIK PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA ( Up/I ) – upravni predmeti
I.1. ( zaprimljeni predmeti od 01.01. – 30.06.2020.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

313
79
142
67

UKUPNO

601

I.2. ( zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2020.g., a riješeni od 01.01.- 30.06.2020.g.)
PODRUČJE

RIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

261
68
147
58

UKUPNO

534

U vremenu od 01.01. - 30.06.2020. g., ukupno je riješeno 534
postupka ( bez predmeta tzv. legalizacije ).

II.URUDŽBENI ZAPISNIK – neupravni predmeti
II.1. ( zaprimljeni predmeti od 01.01. – 30.06.2020.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

1101
125
216
269

UKUPNO

1711
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predmeta upravnog

II.2. (zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2020.g., a riješeni od 01.01.– 30.06.2020.g.)
PODRUČJE
RIJEŠENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

920
131
205
230

UKUPNO

1486

U vremenu od 01.01.-30.06.2020.godine, ukupno su riješena 1486 neupravna predmeta.
III.STANJE PREDMETA OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
PODRUČJE

ZAPRIMLJENI

RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK

15176

10744

4432

KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

2530
3962
2865

1750
2776
2044

780
1186
821

UKUPNO

24533

17314

7219

Zaključno, na dan 30.06.2020.godine riješeno je 17314 predmeta tzv. legalizacije, što
iznosi 70,6 %, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, odnosno ostalo je na rješavanju
7219 predmeta, na dan 01.07.2020.godine

IV. NERIJEŠENI PREDMETI NA DAN 01.07.2020.g
PODRUČJE

UPRAVNI

NEUPRAVNI

UKUPNO

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

6400
1435
1743
1319

717
37
165
157

7117
1472
1908
1476

UKUPNO

10897

1076

11973

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
Poljoprivreda
Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije 04. veljače
2020. godine raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/aktivnosti udruga iz
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područja poljoprivrede za 2020.. godinu Na osnovu pristiglih zahtjeva po prvom Javnom
natječaju na prijedlog Povjerenstva za provedbu programa odobreno je 258.834,00 kuna za
15 projekata/aktivnosti udruga. Na temelju navedenog programa 18. lipnja 2020. godine
raspisan je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka
poljoprivrede za 2020. godinu namijenjen fizičkim i pravnim osobama upisanim u registre za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
U sklopu projekt Taste Šibenik-Knin County, kojem je cilj promocija i razvoj poljoprivrednih
proizvoda i samih proizvođača u županiji, organizirani su drugi Eno-gastro susreti. Također,
projekt je proširen pa smo u njega uključili i proizvođače sira, pršuta, ribarsku zadrugu i
uzgajivače pidoča. Napravljen je i video koji imao izvrstan odjek u javnosti, a ono što je
najvažnije, pomogao je proizvođačima da lakše nađu put do kupaca. Za navedene aktivnosti
projekta izdvojeno je 148.950,00 kuna.
Navodnjavanje
Nastavilo se s ispitivanjem izvorišta Ribnik za potrebe budućeg sustava za navodnjavanje.
Projekt SN Donje polje – Jadrtovac prošao je na mjeri 4.3.1 programa ruralnog razvoja RH.
Iznos odobren za projekt je 80.403.915,00 kn, a u u tijeku su završne pripreme
dokumentacije za javnu nabavu.
Ribarstvo
Za usluge izrade izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima i uslugu projektantskog
nadzora na temelju Glavnog projekta izgradnje purifikacijskog centra za školjke osigurano je
119.250,00 kn . Projekt je prijavljen na Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Provedeni radni zadaci i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije, u
razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine:


Izrađen Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije za 2020.
godinu (KLASA: 043-01/19-01/1; URBROJ: 2182/1-14-19-2); temeljem Strateškog
plana Jedinice za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije za razdoblje 2019.2021. godine (KLASA: 043-01/18-01/1; URBROJ: 2182/1-14-1/8-1);



Sastavljeno Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih
financijskih kontrola u 2019. g. za Šibensko-kninsku županiju i revidirane proračunske
korisnike;



Prikupljeni i objedinjeni podaci o obveznom stručnom usavršavanju unutarnjih
revizora i izrađeno Izvješće o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih
revizora za javni sektor 2019. g.;
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U svrhu obavljanja godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije i
izvještavanja Vlade Republike Hrvatske izrađeno Izvješće o učincima preporuka
unutarnje revizije u 2019. godini za Šibensko-kninsku županiju;



Pripremne radnje i aktivnosti na provođenju planiranih unutarnjih revizija u 2020.
godini;
Kontinuirana procjena rizika poslovnih procesa Šibensko-kninske županije, uključujući
institucije/ustanove iz nadležnosti Šibensko-kninske županije;
Praćenje provedbe revizijskih preporuka iz ranijih razdoblja, te ostale aktivnosti
sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, NN 78/15 i
Pravilniku o unutarnjoj reviziji, NN 42/16.




STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO
U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine održane su dvije radne sjednice Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije s ukupno obrađene 52 točke dnevnog reda, na kojima je ukupno
doneseno 66 akata.
Akti Županijske skupštine Šibensko-kninske županije uredno se objavljuju u službenom glasilu
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Pored akata Županijske skupštine i župana Šibensko-kninske županije u županijskom
službenom glasilu se objavljuju i akti općina i gradova s područja Šibensko-kninske županije, osim
akata Grada Šibenika, Grada Knina, Grada Drniša, Grada Vodica, te Općine Primošten, Općine
Rogoznica, Općine Tisno, Općine Kijevo, Općine Tribunj, Općine Bilice i Općine Murter -Kornati koje
imaju svoje vlastito glasilo.
U prvih šest mjeseci ove godine iz tiska je izišlo osam brojeva „Službenog vjesnika Šibenskokninske županije“ s ukupno objavljenih 732 stranica teksta.

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec.
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