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Predmet:

Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, po upravnim odjelima

URED ŽUPANA
U vremenu od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, župan i njegovi zamjenici, pridržavajući
se važećih epidemioloških mjera, sudjelovali su u protokolima obilježavanja državnih i
vjerskih blagdana te spomendana i dana gradova i općina na području naše županije. Održane
su brojne protokolarne aktivnosti, koje su uključivale završne konferencije EU projekta te
otvorenje objekta uređenih u okviru istih. Brojne protokolarne aktivnosti kao i manifestacije
kojih je Županija nositelj su otkazane zbog situacije izazvane epidemijom koronavirusa.
Ured župana je u funkciji glasnogovornika Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije
još od početka pandemije. U izvještajnom razdoblju, organizirao je konferencije za medije te
svakodnevno izvještavao javnost o epidemiološkoj situaciji i svim donesenim odlukama i
preporukama, kako radnim danima tako i blagdanima i neradnim danima. Bio je podrška
službenicima Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove u komunikaciji s
građanima putem elektroničke pošte koja svakodnevno stiže na adresu Stožera.
Na dnevnoj bazi, Ured župana komunicira s javnošću u formi priopćenje i sazivanja
konferencija za medije vezano za sve aktivnosti koje provode svi županijski Upravni odjeli i
ustanove kojima je Županija osnivač. Uređuje web i fb stranice Županije.
U navedenom razdoblju obavljena su ispitivanja radnog okoliša fizikalne štetnosti, električnih
instalacija i panik rasvjete, hidrantske i gromobranske mreže u zgradama u kojima su
smješteni službenici Šibensko-kninske županije; u matičnoj zgradi Županije na adresi Trg P.
Šubića I. br 2 u Šibeniku, u zgradi u ulici Vladimira Nazora br. 1, u Težačkoj u Odsjeku za
hrvatske branitelje, u matičnom uredu u Šibeniku i prostoru arhive u Šibeniku te u
ispostavama i izdvojenim mjestima rada u Kninu, Drnišu, Šibeniku i Rogoznici i matičnom
uredu Tisno, Vodice i Skradin. Izvršena je provjera i atestirani su vatrogasni aparati od ex
UDU.
Povedeni su postupci jednostavne nabave za nabavu licenci – Windows 10 za Šibenskokninsku županiju, nabava licenci – Office 365 i nabavu informatičke opreme.
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UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Upravni odjel za proračun i financije
Šibensko-kninske županije obavio je sve planirane aktivnosti, dodatne aktivnosti vezano za
uvođenje novog programa Županijske riznice, te poslove vezane za primopredaju dužnosti
čelnika.
U izvještajnom razdoblju obavljane su :
- Svakodnevne aktivnosti na poslovnoj suradnji i dogovorima sa Županom, Zamjenicima
župana, Pročelnicima upravnih odjela i službi, proračunskim korisnicima o ostvarivanju i
izvršavanju proračuna,
- Suradnja s Poreznom upravom o planiranim i ostvarenim županijskim prihodima kao i
mjerama naplate istih,
- analize vezano za naplatu prihoda i likvidnost proračuna na mjesečnoj razini,
- Izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 01.01. do 31.12.2020. godine,
- Izrađen je Financijski izvještaj (Završni račun) Šibensko-kninske županije za razdoblje od
01.01. do 31.12.2020. godine,
- Izrađen je Konsolidirani financijski izvještaj Šibensko-kninske županije za razdoblje od
01.01. do 31.12.2020. godine,
- Izrađen je Financijski izvještaj Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01.01. do
31.03.2020. godine,
- sastavljena je Izjava i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti Šibensko-kninske županije za 2020.
godinu,
- u 2021. godini uveden je novi program Županijske riznice u koji su u cijelosti uključeni
proračunski korisnici OŠ i SŠ (novčani tijek i evidencijski prihodi) i Javne ustanove, dok su
ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi uključene u dijelu koji obuhvaća platni promet preko
riznice, a dio koji se izvršava izvan riznice se planira i o njemu se izvještava u godišnjem i
polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- Svakodnevne aktivnosti u vođenju Glavne knjige, Knjige ulaznih računa (e-računi) i ulaznih
računa, Knjige primljenih i izdanih vrijednosnih papira, Knjige putnih naloga i blagajničkog
poslovanja,
- 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 od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
- Aktivnosti u vođenju knjige imovine i sitnog inventara uz unos evidencije imovine u novi
program,
- 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(R)S,
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- 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,
- Provođenje kontinuiranog usavršavanja djelatnika iz područja svoga rada putem webinara.
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
U prvom dijelu 2021.godine u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i
civilne stradalnike iz Domovinskog rata nastavljeno je praćenje i nadzor nad radom
zdravstvenih i socijalnih ustanova kojima je osnivač Županija: dvije bolnice, tri doma
zdravlja, dva zavoda, dvije ljekarne i dva doma za starije i nemoćne osobe, kao i
sufinanciranje i suradnju s tri centra za socijalnu skrb.
Proračun Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Razdjel 4., iznosi 48.305.712,00 kn,
izvršen je u iznosu od 18.399.888,67 kn, što je u postotku 38,1%.
Donesene su odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova, domova za starije i nemoćne osobe,
centre za socijalnu skrb te ogrjev.
Donesena su dva rješenja za utvrđivanje uvjeta za pružanje socijalne usluge dostave obroka
(Udruga žene kosovske doline i Dom za starije i nemoćne osobe Knin) te jedno rješenje o
prestanku pružanja socijalne usluge smještaja u obiteljskom domu.
Imenovano je povjerenstvo za mrtvozorstvo.
Realizirani su natječaji programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, te programi
veteranskih udruga i sudionika Domovinskog rata u iznosu 490.000,00 kn.
Dovršena je obnova požarom uništene ambulante na otoku Kapriju u ukupnoj vrijednosti od
500.000,00 kn temeljem sklopljenog ugovora s MRREUF.
Završena je energetska obnova Doma za starije i nemoćne Knin u vrijednosti od oko 4
milijuna kuna.
Završen je projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na
udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite
na primarnoj razini“ u vrijednosti 6,3 milijuna kuna.
Nastavlja se i izgradnja II. faze zgrade Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije
.
U Upravnom odjelu se vrši obračun naknada za civilne žrtve rata te je izdano oko 100 potvrda
o bračnom stanju i uzdržavanju.
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U Odsjeku za hrvatske branitelje u navedenom periodu, zaprimljeno je 19 novih zahtjeva za
priznavanje statusa HRVI, 24 upućeno na stručnu procjenu, 224 vraćeno sa stručne procjene,
na vještačenje upućeno 191 predmet, s vještačenja vraćeno 285 predmeta, riješeno 267
predmeta HRVI – prvotno rješavanje, otvoreno oko 200 predmeta nastavnog priznavanja
prava na novčanu naknadu za nezaposlene, doneseno 151 rješenje u predmetu priznavanja
prava na besplatne obvezne udžbenike te zaprimljeno i odrađeno 93 zahtjeva za ukop
hrvatskih branitelja uz vojne počasti. Pored navedenog, kontinuirano se pripremaju razna
izvješća, izdaju potvrde strankama, vrše se savjetovanja stranaka i ostalo.
U djelokrugu Odjela je izdavanje rješenja i vođenje evidencije o provođenju humanitarne
pomoći u smislu stalnog prikupljanja iste te su izdana četiri rješenja za humanitarne akcije.
Provedena je validacija socijalnih naknada na razini lokalnih jedinica u sklopu projekta
„Ujednačavanje socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom“.
Pored navedenog, provodile su se i druge aktivnosti iz nadležnosti Upravnog odjela:
koordinacija potreba u zdravstvu vezana uz COVID-19 pandemiju (kadrovsko pojačavanje u
OBŠKŽ iz ostalih zdravstvenih ustanova), kontrola ispravnosti vode za ljudsku upotrebu,
sufinanciranje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza u sva tri doma zdravlja,
mrtvozorstvo, sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa i Caritasa, pedijatrijske ambulante,
zaštita pučanstva od zaraznih bolesti i dr.
Navedeni period je bio izuzetno zahtjevan, kako operativno tako i financijski za sve a naročito
za zdravstvene i ustanove socijalne skrbi. Unatoč tome, svi poslovi su uredno i na vrijeme
obavljeni a zdravstvena situacija je uspješno kontrolirana, kako od strane zdravstvenih
ustanova, tako i od svih ostalih aktera, na čelu sa Stožerom civilne zaštite Šibensko-kninske
županije.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I SPORT
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 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.
U izvještajnom razdoblju kroz Glavu 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost,
kulturu i šport od planiranih 19.087.880,00 kuna realizirano je 6.303.477,96 kuna odnosno
33,02%.


Provedba EU projekata iz područja obrazovanja

-

Projekt "Zajedno do znanja, uz više elana II" adresira problem neadekvatne podrške za
učenike s teškoćama u razvoju, te se kroz uvođenje u rad 57 pomoćnika u nastavi za
58 učenika s teškoćama u razvoju želi ostvariti cilj projekta, a to je smanjenje stope
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ranog napuštanja školovanja i pristup inkluzivnom obrazovanju kako bi učenici s
teškoćama poboljšali vlastite obrazovne mogućnosti.
Tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je 13 Odluka o priznavanju prava na potporu
pomoćnika u nastavi za sve učenike s teškoćama. Nadalje putem informacijskog sustava
Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prikupljali su se
mikropodatci vezano za projekt Osiguranja pomoćnika u nastavi za 70 učenika s teškoćama u
razvoju te se izvršila prijava učenika Ministarstvu znanosti i obrazovanja za dobijanje
suglasnosti. U svrhu provedbe projekta u navedenom razdoblju prikupljala se i obrađivala
propisana dokumentacija dijela partnerskih škola, dnevnici rada, izjave odgovornih osoba,
bankovni izvodi isplate plaća, doprinosa, i prijevoza, JOPPD obrasci te su izrađena i poslana
dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava.
-

Kontinurana provedba Projekta “Obrok taj svima daj IV” koji ima za cilj osiguravanje
besplatnih obroka za 1257 učenika u 13 osnovnih škola koje su iskazale potrebu za
osiguravanje prehrane za svoje učenike.

-

Priprema i prijava projekata na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja pod
nazivom “Održivi Knin” i
„Svi za Knin” – projekti sanacije krovišta i zamjene rasvjete u SŠ Lovre Monti u

Kninu.
Priprema za prijavu EU projekata:

-

-



Zajedno do znanja, uz više elana III u ukupnom iznosu od 2.083.882,80 kuna u sklopu
natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojnoobrazovnim ustanovama, faza IV“.
„Obrok taj svima daj V“ u ukupnom iznosu od 999.949,09 kuna (100% bespovratnih
sredstava) za projekt osiguranja prehrane 1159 učenika u 13 osnovnih škola kojih je
osnivač.
OBRAZOVANJE

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport imenovao je Povjerenstvo za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta sukladno odredbama Pravilnika o postupku
utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava. U
izvještajnom razdoblju održana su 23 sastanka povjerenstva. Temeljem mišljenja
Povjerenstva ovo upravno tijelo donosi odluke i rješenja o nastavku školovanja djece s
teškoćama.






Doneseno je:
8 odluka o pohađanju dodatne ili pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne
znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
74 rješenja o nastavku školovanja,
7 rješenja o odgodi upisa u I razred osnovne škole,
2 rješenja o odobrenju prijevremenog upisa u I razred osnovne škole,
5 rješenja o privremenom oslobađanju od upisa u I razred osnovne škole.
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Također je pripremljena dokumentacija i popunjeni obrasci za 27 učenika kojima je
potreban pomoćnik u nastavi. Preko Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
uneseno je u NISpuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole) 55
učenika s teškoćama radi upisa u I razred srednje škole.
Upravni odjel kao koordinator Povjerenstava za viškove i manjkove zaposlenika u
osnovnim i srednjim školama organizirao je 16 sastanaka povjerenstva za osnovne škole i 8
sastanaka za srednje škole radi zbrinjavanja organizacijskih viškova i zaposlenika koji rade na
nepuno neodređeno radno vrijeme. Za iskazane prijave potreba za zapošljavanjem svim
školama trebalo je uputiti obavijest o mogućnosti popunjavanja radnih mjesta sukladno
odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Temeljem prikupljenih podataka od osnovnih škola na području naše županije
donesene su i 23 odluke o broju učenika i razrednih odjela prije početka školske godine
2021./2022.
Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano je 6
suglasnosti na izmjene i dopune pravilnika o zapošljavanju.
Temeljem Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja
ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih izdano je 1 rješenje o
zadovoljavanju minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora za provođenje programa
obrazovanja odraslih.
Na zahtjev Pučkog otvorenog učilišta Šibenik, a temeljem Odluke Vlade RH o
financiranju osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u
zanimanjima načinjen je popis kandidata i zatražena suglasnost od Ministarstva. Nakon
dobivene suglasnosti i izvršene provjere, popunjeni i potpisani čekovi upućeni su Ministarstvu
radi isplate traženih i odobrenih novčanih sredstava.
Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju izdano je 7
rješenja o odobrenju početka obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića.

Stipendije
U izvještajnom razdoblju redovno su se vršili poslovi vezani uz pripremu i isplatu
učeničkih i studentskih stipendija u mjesečnim obrocima.
Priprema i realizacija školskih i županijskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih
škola
Upravni odjel obavljao je poslove koordinacije, praćenja i realizacije školskih,
županijskih i međužupanijskih (regionalnih) natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.
Realizirana su školska i županijska natjecanja iz općeobrazovnih predmeta /hrvatski jezik,
strani jezici, matematika, fizika na kojima je sudjelovalo:

-

školska natjecanja: 1.300 učenika osnovnih i srednjih škola

-

županijska natjecanja: 461 učenik osnovnih i srednjih škola
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O pripremi i realizaciji natjecanja u Odjelu se vodi sustavna baza podataka o
učenicima i postignutim rezultatima na natjecanjima, na temelju kojih se učenicima i
mentorima izdaju priznanja za postignuća na natjecanju. Također, vodi se i evidencija
učitelja-nastavnika koji sudjeluju u prosudbenim povjerenstvima pa se na temelju službene
evidencije izdaju službene potvrde koje učiteljima-nastavnicima služe za napredovanje u radu.
U okviru praćenja decentraliziranih sredstava po korisnicima (osnovnim i srednjim
školama) u izvještajnom razdoblju kontinuriano su se izvršavali i poslovi poslovi i zadaci uz
dovršenje realizacije – izvršenja proračuna za 2020. godinu i usklađivanje podataka u riznici
s korisnicima, poslovi i zadaci u pripremi i realizaciji izvršenja plaćanja naloga za prijevoz
učenika srednjih škola, praćenje i kontroliranje zahtjeva korisnika u namjenskom trošenju
sredstava te odobrenje naloga za plaćanje kroz sustav riznice te priprema i izrada:
1. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini,
2. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg
školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini,
3. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu.
Upravni odjel koordinirao je aktivnosti upisa učenika u 1. razred srednje škole kroz
informacijski sustav Ministarstva znanosti i obrazovanja te pripremio podatake i teksta
natječaja za upis učenika u 1. razred srednje škole.
Kultura i sport
1. KULTURA
Temeljem 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), Programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2021.
godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 17/20), Javnog natječaja za
financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2021.
godinu, Klasa: 402-03/21-01/2, Urbroj: 2182/1-06-21-1 od 15. siječnja 2021. godine i Odluke
o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe kulture u 2021.
godini, Klasa: 402-03/21-01/2, Urbroj: 2182/1-06-21-2 od 29. ožujka 2021. godine, planirana
su sredstva namijenjena za Program 1010 – Promicanje kulture u sveukupnom iznosu od
604.500,00 kn. Sredstva planirana Javim natječajem u iznosu od 574.500,00 kn ugovorena su
sa 65 korisnika.
2. SPORT
1. Temeljem Programa javnih potreba u sportu Šibensko-kninske županije za 2021.
godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 17/20) i Odluke o korištenju
sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe sporta u 2021. godini Klasa:
620-08/21-01/8, Urbroj: 2182/1-06-21-2, od 11. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o
sufinanciranju između ŠKŽ i Zajednice sportova ŠKŽ, (Klasa: 620-08/21-01/8, Urbroj:
2182/1-06-21-3, od 15. ožujka 2021.) godine na iznos od 1.405.000,00 kn.
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2. Vođenje Registra sportskih djelatnosti ŠKŽ, neupravni i upravni postupci za pravne i
fizičke osobe ŠKŽ 70 predmeta s web objavama;https://www.sibensko-kninskazupanija.hr/stranica/registar-sportskih-djelatnosti-ibensko-kninske-upanije/328)

Rad u uvjetima povezanim s COVID-19
Prateći epidemiološku situaciju u školama kojima je osnivač Šibensko-kninska županija te u
suradnji sa Stožerom civilne zaštite i ravnateljima osnovnih i srednjih škola, Upravni odjel je
koordinirao organizaciju nastave u školama, sve sukladno dokumentu Modeli i preporuke za
rad u uvjetima povezanim s Covid – 19 kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i
Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove ustrojen je Odlukom o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije od 12. prosinca 2019.
godine, kao unutarnja ustrojstvena jedinica Šibensko-kninske županije u kojoj se obavljaju:
 povjereni poslovi državne uprave koji se odnose na imovinsko-pravne poslove,
 povjereni poslovi državne uprave koji se odnose na obnovu i stambeno zbrinjavanje,
 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.
Poslove iz djelokruga ovog Upravnog odjela u navedenom razdoblju obavljalo je 26
službenika.
Imovinsko-pravni poslovi
U Odsjeku za imovinsko-pravne poslove obavljaju se poslovi naknada za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, poslovi izvlaštenja i određivanja
naknada, stambeni odnosi, te uzurpacija.
Na dan 30. lipnja 2021. godine u radu je bilo 663 predmeta, od toga 439 upravnih,
119 neupravnih predmeta (zapisnici, potvrde, uvjerenja). U Ministarstvu pravosuđa i uprave i
Upravnom sudu, temeljem žalbe ili tužbe, nalazi se 105 predmeta.
U navedenom razdoblju službenici su donijeli u upravnim predmetima 390 rješenja i
zaključaka, a neupravnim 56 potvrda i uvjerenja. Također je održano više usmenih
rasprava i očevida.
U pismohranu je proslijeđeno 62 upravna i 93 neupravna predmeta.
Stambeno-zbrinjavanje
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U Odsjeku za stambeno zbrinjavanje u rješavanju je 734 predmeta iz upravnih
područja obnove i stambenog zbrinjavanja temeljem odredbi Zakona o stambenom
zbrinjavanju na potpomognutim područjima i Zakonu o obnovi.
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine zaprimljena su 232 nova
zahtjeva: 168 neupravnih i 64 upravnih.
Do 30. lipnja 2021. godine riješeno je 76 upravnih i 42 neupravna predmeta, koji
se odnose na:
 Lista prvenstva za 2020. godinu – 11 rješenja
 Lista prvenstva za 2021. godinu – 5 rješenja
 izmjena, ukidanje pravomoćnih rješenja i suglasnosti – 9 rješenja
 utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje po službenoj dužnosti – 33 rješenja
 utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje žrtve nasilja u obitelji – 1 rješenje
 utvrđivanje statusa člana najmoprimca -13 rješenja
 utvrđivanje statusa povratnika – 2 rješenja
 utvrđivanje nositelja stanarskog prava (gubitak prava - razvod braka) – 2 rješenja.
Na Listi prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2021.
godinu nalazi se 657 podnositelja zahtjeva.
Predmeti obnove ratom uništenih i oštećenih stambenih objekata temeljem odredbi
Zakona o obnovi (10 predmeta) su u prekidu sukladno odredbama Zakona o općem upravnom
postupku (sporno vlasništvo).
Zajednički poslovi
U Odsjeku za zajedničke poslove, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.
godine izvršeni su poslovi i zadaci navedeni prema područjima iz djelokruga rada Odsjeka
kako slijedi:
 rješavanje o prijmu, rasporedu, prestanku službe te ostalim pravima službenika i
namještenika u upravnim tijelima, kao i o radnim odnosima i statusnim pravima
dužnosnika
- 3 postupka javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme (od kojih 1
započet u 2020. godini), dok je 1 postupak javnog natječaja u izvještajnom razdoblju bio u
tijeku.
- 1 postupak oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme.
- 439 rješenja 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), te odluka/rješenja koja se odnose
na radne odnose i statusna prava dužnosnika.
- 28 predmeta koji se odnose na neupravne stvari iz područja službeničkih odnosa te
radnih odnosa i statusnih prava dužnosnika.
REDNI
BROJ
1.

KLASA PREDMETA

112-01/21-01/

OPIS PREDMETA
Radni odnosi, općenito

9

UKUPNO
ZAPRIMLJENI
H PREDMETA
22

2.

112-02/21-01/

Radni odnosi na neodređeno, općenito

3

3.

112-03/21-01/

Radni odnosi na određeno, općenito

1

4.

120-01/21-01/

Odluke o plaći, koeficijentu

1

5.

133-02/21-01/

Polaganje državnog stručnog ispita

1

6.

UP/I-080-07/21-01/

Rješenje- ocjenjivanje

7.

UP/I-112-01/21-01/

Rješenje- radni odnosi na neodređeno vrijeme

5

8.

UP/I-112-02/21-01/

Rješenje- radni odnosi na neodređeno radno vrijeme
(premještaj, prestanak, prijam, raspored)

23

9.

UP/I-112-03/21-01/

Rješenje na određeno vrijeme

7

10.

UP/I-113-03/21-01/

Rješenje- godišnji odmor

162

11.

UP/I-113-04/21-01/

Rješenje- plaćeni dopust

19

12.

UP/I-120-01/21-01/

4

13.

UP/I-121-09/21-01/

Rješenje- plaće i uvećanje plaće (uvećanje koeficijenta
složenosti poslova)
Rješenje- pomoć

14.

UP/I-121-01/21-01/

Rješenje- prekovremeni rad, pomoć, naknade

51

15.

UP/I-121-10/21-01/

Odluke- isplata jubilarne nagrade

28

16.

UP/I-133-02/20-01/

Rješenje- polaganje državnog ispita

1

17.

UP/I-121-11/21-01/

Otpremnine

1

133
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određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
Sukladno Odluci o određivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata na
području Šibensko-kninske županije, KLASA: 035-02/20-01/2, URBROJ: 2182/1-06-20-1 od
24. lipnja 2020. godine, dodijeljene su 3 brojčane oznake, i to vrtićima u Skradinu, Pirovcu i
Tribunju.


uredsko poslovanje, pismohrana i suradnja s nadležnim državnim arhivom
Izrađen je prijedlog nacrta Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja
i primatelja pismena za 2021. godinu, kao i Dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2021. godinu.


poslovi pripreme i provođenja postupaka javne nabave, izrade plana nabave te
vođenje registra sklopljenih ugovora sukladno zakonu o javnoj nabavi
Provedeno je 6 postupaka jednostavne nabave, te 1 postupak javne nabave, iz
nadležnosti ovog Upravnog odjela: nabava tonera i tinti, nabava uredskog materijala, nabava
zaštićenih isprava, nabava materijala za higijenske potrebe, opskrba električnom energijom,
zaštitarske usluge, poštanske usluge
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Poništeni je postupak jednostavne nabave za zaštitarske usluge, koji je naknadno
proveden.
Sukladno postupcima započetim u 2020. i 2021. godini sklopljeno je 10 ugovora.


poslovi sukladno zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina
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
- 10 zahtjeva riješeno za izvadak iz ZKC- izdana su 3 izvatka i 7 obavijesti te je
provedena evaluacija ukupno 1190 ugovora o kupoprodaji, koji se odnose na: stan/apartman –
S/A (120), poslovni prostor – PP (2), građevinsko zemljište – GZ (255), poljoprivredno
zemljište – PZ (109), šumsko zemljište- ŠZ (28).
- 732 ugovora povezano: najam (19), zakup (712), pravo građenja (1)
- 27 ugovora o zakupu evaluirano
- izrađeno je izvješće o tržištu nekretnina na području Šibensko-kninske županije u 2020.
godini.


poslovi vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu županije, te
praćenja i izrade mjera gospodarenja imovinom
Uspostavljen je Registar nekretnina sa popisom nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu
Šibensko-kninske županije sa svim potrebnim podatcima


izrada prijedloga nacrta akata koje donose župan i županijska skupština,
odnosno prijedloga nacrta akata pročelnice

- 20-ak prijedloga nacrta akata koje donosi, odnosno potpisuje župan, kao i prijedloga
nacrta akata pročelnice, i to: sporazumi i ugovori te ostalo u svezi istih kao što je
primopredaja poslovnog prostora, upute i dopisi prema drugim upravnim tijelima (3), odluke i
pravilnici (5)
- 10-ak prijedloga nacrta akata za stranke ili državna tijela: nacrt prijedloga dopisa
stranci- odgovor za stambeno zbrinjavanje, prijedlozi nacrta dopisa za izuzeće u imovinskopravnim predmetima (2), prijedlog nacrta dopisa nadležnom Ministarstvu

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
Upravni odjel za opću upravu ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela Šibensko-kninske županije od 12. prosinca 2019. godine, kao unutarnja ustrojstvena
jedinica Šibensko-kninske županije u kojoj se obavljaju povjereni poslovi državne uprave
određeni zakonom, a koji se, među ostalim, odnose na: osobna stanja građana, 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,
odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, donošenje rješenja u prvom
stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima te
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vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u
predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Matični uredi na području Šibensko-kninske županije djeluju u okviru Upravnog
odjela za opću upravu, 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 razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.
godine obavljala su 22 od ukupno 23 raspoređena službenika.

UPRAVNI
PREDMETI

RIJEŠENO
DO 30. LIPNJA 2021.

ZAPRIMLJENO
OD 1. SIJEČNJA
DO 30. LIPNJA
2021.

PROMJENA
OSOBNOG IMENA
NAKNADNI UPISI,
ISPRAVKE I
DOPUNE U
DRŽAVNIM
MATICAMA
UPIS
NOVOOSNOVANIH
UDRUGA U
REGISTAR
UDRUGA
UPIS PROMJENA U
REGISTAR
UDRUGA
BESPLATNA
PAVNA POMOĆ
UKUPNO

NEUPRAVNI PREDMETI
OSOBNA STANJA GRAĐANA

UKUPNO
RIJEŠENO

PREDMETI IZ
2021. RIJEŠENI
U SRPNJU I
KOLOVOZU
2021.

IZ 2021.

IZ 2020.

44

41

2

43

3

87

86

1

87

1

31

28

2

30

3

166

145

10

155

21

29

24

4

28

5

357

324

19

343

33

ZAPRIMLJENO
OD 1.1. DO
31.5.2021.

RIJEŠENO DO 30.
LIPNJA 2021

RIJEŠENI U
SRPNJU 2021.

33

33

-
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REGISTAR BIRAČA
REGISTAR UDRUGA
BESPLATNA PRAVNA
POMOĆ
REGISTRACIJA UGOVORA O
RADU
EVIDENCIJA O POLITIČKIM
STRANKAMA I NEZAVISNIM
VIJEĆNICIMA
UKUPNO

MATIČARSTVO
DRŽAVNE
MATICE
EVIDENCIJA O
HRVATSKOM
DRŽAVLJANSTVU
UKUPNO

181

168

13

121

121

-

8

8

-

23

23

-

5

4

1

371

357
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UPISI

IZDANE
ISPRAVE

BILJEŠKE I
PROMJENE

VERIFICIRANI
UPISI

2 024

7 670

58 902

17 003

698

2 126

5 752

3 455

2 722

9 796

64 654

20 458

U maticu rođenih upisane su 674 osobe, od toga 373 djeteta rođena u Šibensko-kninskoj
županiji.
U maticu umrlih upisano je 1 079 osoba, od toga 884 osobe umrle u Šibensko-kninskoj
županiji.
U maticu vjenčanih upisan je 271 sklopljeni brak, od toga 139 brakova sklopljenih u
Šibensko-kninskoj županiji.

SKLOPLJENI
BRAKOVI
UPISANI U
MATICU
VJENČANIH OD
1.SIJEČNJA DO 30.
LIPNJA 2021.

GRAĐANSKI
OBLIK

VJERSKI OBLIK S
UČINKOM
GRAĐANSKOG
BRAKA

78

61

INOZEMNI BRAK

132
139

13

REGISTAR
BIRAČA

UPISI, PROMJENE,
BRISANJE

IZRAĐENI
IZVATCI
IZ POPISA BIRAČA

POTVRDE ZA
GLASOVANJE
(nevažeća osobna
iskaznica)

3 326

1422

67

OD 1.SIJEČNJA DO
30. LIPNJA 2021.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Upravni odjel za zaštitu okoliša i
komunalne poslove bavio se slijedećim aktivnostima:
Planski dokumenti
1. Izrađeno je „Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Šibensko-kninske županije
za četverogodišnje razdoblje“.
2. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske
županije u 2020. godini“ i „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim
plažama Šibensko-kninske županije za 2021. godinu“. Provođenje Programa započelo je
15. svibnja 2021. godine.
3. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći zraka za 2020. godinu“.
4. Izrađeno je „Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Šibenskokninske županije i objedinjeno izvješće jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu“.
5. Izrađena je „Procjena rizika od velikih nesreća za Šibensko-kninsku županiju“, „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 2020. godini“, „Izvješće o
Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2020. godinu“, te „Provedbeni
plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2021. godinu“.
Aktivnosti
1. 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 (mail
Stožera,
organizacija
sjednica,
doprema
zaštitne
opreme,
izdavanje
suglasnosti/dopuštenja i dr.).
2. 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).
3. Ovaj Upravni odjel je osiguravao pristup informacijama iz djelokruga zaštite okoliša i
prirode te prostornog planiranja putem web stranice. Provodio je postupke ocjene
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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 prostornih planova NP Krka i NP Kornati.
4. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom rješavao je zahtjeve
za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom.
5. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih uz sanaciju onečišćenih lokacija sudjelovao je
u izradi „Sanacijskog programa s prijedlogom mjera za otklanjanje štete u okolišu –
laguna tvornice DIV d.o.o. na području Bare u gradu Kninu“ davanjem primjedbi i
komentara;
6. U području zaštite okoliša ovaj Upravni odjel je vodio Registar onečišćavanja okoliša za
171 pravnu i fizičku osobu (584 obrasca), te osiguravao podatke i Izvješća za
informacijski sustav zaštite okoliša (www.azo.hr).
7. 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.
8. Proveden je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Šibenskokninske županije za 2021. 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.
9. 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. U predmetnom razdoblju uz redovne aktivnosti
projekta dovršeno je Ispitivanje pliot lokacije te izrada modela rizika i planova za
slučajeve iznenadnih onečišćenja mora, te pripremljena i objavljena javna nabava za
opremu za iznenadna onečišćenja mora.
10. 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. U predmetnom razdoblju uz redovne aktivnosti
projekta izrađena je Analiza ranjivosti obalne infrastrukture na klimatske promjene te
definiranje i izvođenje podataka za analizu ranjivosti kao podloga za pripremu prostornog
planiranja morskog područja.
11. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša u suradnji s hrvatskih i
talijanskim partnerima provodio je aktivnostima na strateškom projektu INNOVAMARE Zaronite u dubinu mogućnosti - koji se financira iz INTERREG Italy-Croatia
Programme. Projekt će zajednički razviti i uspostaviti model inovacijskog ekosustava na
području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora s misijom
orijentiranom na održivost Jadranskog mora. U predmetnom razdoblju uz redovne
aktivnosti projekta potpisano je pismo namjere s Hrvatskom gospodarskom komorom,
Fakultetom elektrotehnike i računarstva i Institutom Ruđer Bošković o uspostavi Centra
za podvodnu robotiku sa sjedištem u Šibeniku.
12. 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
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valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“, te rad u Međunarodnom
koordinacijskom odboru transnacionalnog kulturnog dobra "Venecijanski obrambeni
sustav 16. i 17. stoljeća" koji je na Popis svjetske baštine UNESCO-a upisan u srpnju
2017. godine, a u sklopu kojeg je zaštićena i Tvrđava sv. Nikole u Šibeniku.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
1. Priprema Nacrta prijedloga VII ID PPŽ, sve u smislu novih spoznaja i odnosa
jedinica lokalne samouprave vezano na obnovljive izvore energije, a što je
usporeno u prvoj polovici 2021. godine i radi izbornog procesa.
2. Radi se na pripremi izrade novog prostornog plana nacionalnog parka Kornati,
obzirom da je temeljem Sporazuma s Ministarstvom prostornog uređenja,
graditeljstva i državne imovine Zavod dobio zadaću izrade plana.
3. Stalno se surađuje s Ministarstvom u postupku izrade NP Krka, i to na način
da sudjelujemo na radionicama svojim sugestijama oko elaboracije pojedinih
tema.
4. Trajno surađujemo i pripremamo podatke Ministarstvu vezano za Informacijski
sustav prostornog uređena RH. Tako je u ovom periodu za potrebe izrade
Državnog plana prostornog razvoja obrađeno 10 prostornih planova jedinica
lokalne samouprave prema utvrđenim specifikacijama, a za potrebe
održavanja ISPU Geoportala obrađeno je 9 prostornih planova jedinica lokalne
samouprave.
5. Na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju, Zavod je
izdao slijedeća mišljenja, primjedbe ili očitovanja:
 20. 01. 2021. Mišljenje na Konačni prijedlog IX Izmjena i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Primošten
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02.02.2021. Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna I Prostornog
plana uređenja Općine Rogoznica
25.02.2020. Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna III
Prostornog plana uređenja Općine Pirovac
26.02.2021. Zahtjevi za stavljanje Detaljnog plana uređenja zone
mješovite namjene pretežito poslovne II/2.8 Njivice izvan snage
26.02.2021. Zahtjevi za stavljanje Provedbenog urbanističkog plana
stambene i rekreacijske zone Šubićevac izvan snage
12.03.2021. Zahtjevi za izradu Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna
Krka“
06.04.2021. Primjedbe u postupku javne rasprave VII Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati
07.06.2021. Zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja stambeno turističkog naselja Mala Solina

6. Sudjelovanje u pripremi prostornih podataka za potrebe izrade INTERREG
projekta AdriAdapt.
7. Stalno sudjelujemo u pripremama svih značajnijih projekata u Šibenskokninskoj županiji.
8. Obavljaju se svi drugi poslovi dani u nadležnost temeljem pozitivnih zakonskih
propisa (stručna tijela vezana uz pomorstvo, procjena vrijednosti nekretnina i
dr.).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode
U predmetnom razdoblju Javna ustanova Priroda Šibensko -kninske županije
provodila
je slijedeće aktivnosti sukladno Godišnjem programu zaštite,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Šibensko-kninske
županije, KLASA: 023 -08/21-01/1, URBROJ: 2182/1 -15/1-21-6, od 01.veljače
2021.godine


Redovito se vrši:
o Praćenje kvalitete mora unutar ZK Kanal -Luka,
o Monitoring jezerskog regoča ( Lindenia tetraphylla) na području
Prokljanskog jezera i Šarenih jezera,
o Međunarodno zimsko prebrojavanje ptica vodarica - Cilj projekta
je bolje razumijevanje ugroženosti vrsta i staništa kroz
monitoring brojnosti ptica na vodenim površinama
 Redovito se evidentira, prati i kontrolira broj posjetitelja u Značajn om
krajobrazu Kanal-Luka u Šibeniku, uz pomoć postavljenog sustava i
opreme za praćenje.
 Sukladno Smjernicama i planu praćenja stanja i nadzora zaraze
populacija periski (Pinna nobilis ) izdanom od strane Ministarstvo
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gospodarstva i održivog razvoja, provo de se aktivnosti za uspostavu
mjera očuvanja,
Izrađena procjena zdravstvenog stanja i statike stabala sa prijedlogom
daljnjih mjera na predjelu Minerska,
Provodi se inventarizacija ornitofaune ZK Kanal -Luka tijekom svih
godišnjih ciklusa u 2021. godini,
Provode se ihtiološka istraživanja rijeka Čikole i Guduče
Provodi se praćenje stanja morskih sisavaca
Sklopljen sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja
u svrhu uspješne zaštite prirodnih vrijednosti Jadranskog mora i ciljeva
Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2030. o učinkovito
upravljanim, ekološki reprezentativnim i dobro povezanim sustavima
zaštićenih područja u kojima se provode učinkovite mjere očuvanja.

•

Redovito informiranje javnosti o zaštićenim područjima Šibensko kninske županije i aktivnostima koje provodi Javna ustanova putem
internet stranice https://priroda-skz.com/, https://www.kanal -svetogante.com/hr i društvenih mreža

•

U sklopu programa Javne ustanove pod nazivom „Nadziranje,
održavanje, čišćenje i unaprjeđenje stanja zaštićenih područja i
lokaliteta na području Šibensko -kninske županije u 2021. godini “
inicirali smo zapošljavanje 4 radnika na održavanju u okviru mjere
„Javni rad“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji ovu
mjeru financira sa 100% sredstava
Provodi se održivo upravljanje i sustav posjećivanja UNESCO
spomenika tvrđave sv. Nikole.
Kontinuirani nadzor zaštićenih prirodnih područja,
Redovito se provodilo čišćenje i održavanje šetnice,
S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je
Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta „Turistička valorizacij a
kanala
sv.
Ante
u
Šibeniku -2.
faza“
referentne
oznake:
KK.06.1.2.02.0029., davanjem sredstava pomoći u iznosu najviše do
1.999.900,00 kuna.
Izvršeni radovi sanacije opeke pročelja sjeveroistočne kurtine tvrđave
sv. Nikole, vrijednost izvršenih radova 293.198,38 kn. R adovi
sufinancirani sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske za
Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.


•
•







Odobreno je završno izvješće o provedbi projekta „Turistička
valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ i zaprimljen a
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:
 Izrađen je
akcijski plan upravljanja posjetiteljima značajnog
krajobraza Kanal -Luka u Šibeniku,
 Izrađeni su edukacijsko interpretacijski programi za 4 ciljne skupine
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 U sklopu usluge „Promocija projekta sa pripremom i izradom
promotivnih materijala“ izra đena je ID brošura projekta, samostojeći
promo stalci, promotivni poklon paketi i edukativno prezentacijski
(interpretacijski) materijali za edukativne programe,
 Izvode se radovi Rekonstrukcije zgrada posjetiteljskog centra Kanal
sv. Ante, ukupna vrijednos t radova iznosi: 9.630.801,88,
 Izrađena marketinška strategija i media plan za područje značajnog
krajobraza Kanal -luka u Šibeniku.
 Sklopljen
je
Ugovor
o
građenju
Uređenje
infratsrukture
posjetiteljskog centra, vrijednost ugovora 2.794.664,58 bez PDV -a
 Pokrenut postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe
IZRADA
I
INSTALAC IJA
POUČNO -EDUKAC IJSKIH
I
INTERPRETACIJSKIH SADRŽAJA POSJETITELJSKOG CENTRA.
Postupak nabave je poništen budući zaprimljena ponuda prelazi
planirana sredstva (procijenjenu vrijednost nabave), odnosno
osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu.
Pristupili smo analizi i eventualnoj racionalizaciji tehničkih
specifikacija i tro škovnika za predmetnu nabavu te se planira
pokretanje ponovljenog postupaka nabave
Kao partner sudjelujemo u provedbi projekta „Hrvatski centar koralja
Zlarin“- Grad Šibenik.
Uspješno završena u provedba projekta „NATURA DRNIŠ“ - Održivi
razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000 u
kojem smo sudjelovali kao partner.
U tijeku je provedba projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom
mrežom Natura 2000“, kroz sporazum s Ministarstvom gospodarstva i
održivog razvoja kroz koji se izrađuju Planovi upravljanja i nabavlja
oprema za Javnu ustanovu

•
•


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Glava 06001 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
124.663,71 kuna subvencionirane kamate za 13 poduzetničkih kredita.

-

Temeljem Programa kreditiranja malog gospodarstva Šibensko-kninske županije u
izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 10 zahtjeva za sufinanciranje kamata za
poduzetničke kredite, a od kojih je župan odobrio 8 zahtjeva u ukupnoj vrijednosti od
10.728.647,50 kuna, i to temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu Programa
kreditiranja malog gospodarstva Šibensko-kninske županije. Od ukupno 8 odobrenih
Zahtjeva banke su donijele odluke o odobrenju kredita te na temelju istih potpisale
ugovore s 4 poduzetnika. Ostali zahtjevi, u izvještajnom razdoblju bili su još uvijek
na obradi kod banaka. (Kamatna stopa iznosi najviše do 3,2 % godišnje fiksna, a uz
subvenciju Šibensko-kninske županije za krajnjeg korisnika (poduzetnika) iznosi od
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0,0 do najviše 0,7 postotna poena za investicijska ulaganja te od 0,05 do najviše 1,2
postotna poena za obrtna sredstva)
-

Donesen je Program dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u
2021. godinu (dana 22. siječnja 2021. godine) te je temeljem Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima u 2021.
godini odobren iznos od 942.110,00 kuna za 132 gospodarska subjekta. Poticajna
sredstva dodijeljena su za sufinanciranje marketinških aktivnosti, stručnog
osposobljavanja i kupnju dugotrajne imovine, a popis gospodarskih subjekata kojim
je dodijeljena subvencija objavljen je na službenoj internetskoj stranici Šibenskokninske županije.

-

Kao nastavak projekta Elektrifikacija ruralnih krajeva s Općinom Kistanje sklopili
smo Sporazum o održavanju i premještanju otočnih solarnih sustava na objektima
gdje ne postoji mogućnost priključenja na elektroenergetsku mrežu, a temeljem kojeg
je izvršen prijenos samostalnih FN elektrana s jedne kuće na drugu u Kistanjama,
naselje Parčić iz razloga što je osoba s kojom je bio sklopljen ugovor umrla.

-

Vezano za provedbu programa razmjene mladih „Eurodyssee“ u organizaciji
Šibensko-kninske županije osigurali smo tromjesečno stažiranje za troje mladih
stažista. Na stažiranje su stigli Maria Alegre de Miguel, diplomirana ekonomistica iz
Španjolske koja je svoje stažiranje obavljala u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić
Šibenik, te Sarah Daniele Cochu prvostupnica upravljanja okolišem iz Belgije i
Jerome Clemente de Freitas prvostupnik turističkog menadžmenta iz Portugala, koji
su svoja stažiranja obavljali u Nacionalnom parku Krka.

-

U suradnji s Ministarstvom financija Uprava za gospodarstvo i financijski sustav, za
regionalne i lokalne službenike s područja Šibensko-kninske županije, organizirali
radionicu na temu „Primjene propisa i pravila o potporama male vrijednosti“

Vezano za povjerene poslove državne uprave kontinuirano se rješavaju predmeti 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; utvrđivanje minimalnih
uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju), utvrđivanje naknada za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta te svi ostali poslovi sukladno Odluci o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije. Zaostatci se, i dalje bilježe jedino kod
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donošenje rješenja o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i to u prvom
redu zbog velikog broja preuzetih neriješenih predmeta iz prethodnih godina.

Glava 06002 Javna ustanova Razvojna agencija
Projekti koje Razvojna agencija ŠKŽ provodi u svojstvu nositelja ili partnera
-

Projekt „Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II faza“, nositelj: JURA
ŠKŽ, vrijednosti 13,9 mil. HRK;
Projekt TRANSFER (INTERREG ADRION), u svojstvu partnera, vrijednosti
222.014,00 EUR;
Strateški projekt ARGOS (Prekogranična suradnja Hrvatska – Italija), u svojstvu
partnera, vrijednosti 308.700,00 EUR;
Strateški projekt TAKE IT SLOW (Prekogranična suradnja Hrvatska – Italija), u
svojstvu partnera, vrijednosti 287.481,00 EUR;
Strateški projekt FIRESPILL (Prekogranična suradnja Hrvatska – Italija), u
svojstvu partnera, vrijednosti 745.134,00 EUR.
Projekt ABC, Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture
"Adriatic Business Centre – ABC u svojstvu nositelja, vrijednosti 20 mil. HRK;
Projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku faza 2“, u svojstvu
partnera, vrijednosti 26,5 mil. HRK;
Projekt „Putokaz do boljeg sutra, u svojstvu partnera, vrijednosti 956.878,87 HRK;
Projekt „Europe Direct Šibenik“, u svojstvu nositelja, vrijednosti 147.577,00 EUR.

Projekti koje je Razvojna agencija ŠKŽ prijavila na natječaje u svojstvu nositelja, partnera ili
tehničke pomoći
-

Projekt „Zapošljavanjem žena pomozimo zagori 2. faza“, Projekt „ZAŽELI – faza
II“, za nositelja: Općina Unešić, vrijednosti 1,8 mil. HRK;
Projekt „Žene radeći pomažu-faza II“, Projekt „ZAŽELI – faza II“, za nositelja:
Općina Promina, vrijednosti 900 tis. HRK;
Projekt „Nove mogućnosti 2!“, Projekt „ZAŽELI - faza II“, za nositelja: Grad
Vodice, vrijednosti 1,8 mil.HRK;
Projekt “Opremanje OŠ Jakova Gotovca sa koso podiznom sklopivom
platformom”, za nositelja: Općina Unešić, vrijednosti 185 tis. HRK;
Projekt „Izgradnja sportske dvorane u Vodicama – pripremni i zemljani
radovi“, za nositelja: Grad Vodice, vrijednosti 1,8 mil. HRK,
Projekt „Plavo zeleni odjek, za nositelja: Udruga Slap, u svojstvu partnera skupa s
Udrugom EMEDEA, vrijednosti 500 tis.HRK.

Projekti koje Razvojna agencija ŠKŽ trenutno priprema ili daje podršku u provedbi JLPRSovima i drugim organizacijama
Podrška javno-pravnim organizacijama u pripremi projekata:
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-

Projekt Izgradnja vatrogasnog doma u Unešiću, za nositelja: Općina Unešić,
vrijednosti 6,6 mil.HRK;

Podrška javno-pravnim organizacijama u provedbi projekata:
- Projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Knin, vrijednosti: 4,1
mil.HRK;
- Projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“
Šibenik, vrijednosti: 9,3 mil.HRK;
- Projekt Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA (infrastruktura i
oprema) za nositelja: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, vrijednosti 30 mil. HRK;
- Projekt „ARS MECHANICA za nove kompetencije“ (opremanje i „soft“
aktivnosti), za nositelja: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, vrijednosti 30 mil.
HRK;
- Projekt „Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac“, za nositelja: Šibenskokninska županija, vrijednosti: 80,4 mil. HRK;
- Projekt "Zapošljavanjem žena pomozimo Zagori – I faza, za nositelja Općina
Unešić, vrijednosti 3,2 mil.HRK;
Izrada strateških dokumenata / pomoć u izradi istih:
-

-

Strategija razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije za novo razdoblje u izradi;
Plan razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021.-2027. godine – u izradi;
Pomoć u izradi Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027.;
Pomoć u izradi programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije
2021.2027.:
o Operativni program konkurentnost i kohezija 2021-2027.,
o Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027,
o Integrirani teritorijalni program 2021-2027,
Pomoć u izradi Prekograničnih i transnacionalnih programa (Interreg Italija Hrvatska
Italija, Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021-2027);
Pomoć u izradi plana za Industrijsku tranziciju hrvatskih regija (Jadranska Hrvatska)
kao i prikupljanje podataka i mapiranje transformacijskih projekata;
Prikupljanje podataka o projektima za potrebe ITU mehanizma (urbana područja) na
razini Šibensko-kninske županije;
Godišnji plan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za 2021. godinu;
Anketa i mapiranje o zdravstvenim potrebama i ulaganjima u Šibensko-kninskoj
županiji.

Ostalo
-

Članstvo u radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027.
Članstvo u Pododboru za fondove u razdoblju 2021.-2027.
Članstvo u Pododboru za praćenje Sporazuma o partnerstvu ispred Hrvatske zajednice
županija
Članstvo u radnim skupinama za izradu programskih dokumenata za financijsko
razdoblje Europske unije 2021.2027.:
o Radna skupina Pametna Hrvatska
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-

-

o Radna skupina Zelena Hrvatska
o Radna skupina Povezana Hrvatska
o Radna skupina Solidarna Hrvatska
o Radna skupina Integrirani teritorijalni razvoj
Potpisan sporazum o suradnji između Razvojna agencije i Umjetničke akademije u
Splitu, Odsjekom za audiovizualni sektor, film i grafički dizajn radi promicanja
važnosti razvoja modernih audiovizualnih tehnologija, znanja i vještina i njihovoj
primjeni na području obrazovanja, kulture i gospodarskog razvoja.
Preseljenje ureda Razvojne agencije u novouređene prostore Adriatic Business CentraABC.

Organizacija info radionica, edukacija, događaja i manifestacija
Regionalni razvoj
 Obavljena 4 sastanaka s predstavnicima JLP(R)S i njihovih javnopravnih tijela u ŠKŽ
u svrhu praćenja razvojnih projekata JLP(R)S, te pružanja tehničke pomoći istima
(Grad Šibenik, Grad Drniš, Lučka uprava ŠKŽ, Grad Skradin, Općina Bilice);
 Obavljen 1 zajednički sastanak sa svim predstavnicima općina i gradova ŠKŽ u svrhu
informiranja o procesima programiranja vezano za financijsku perspektivu 2021.2027.
 Pomoć MRRFEU u organizaciji manifestacije „EU fondovi 2021.-2027. – Nove
prilike“

Poljoprivreda i ruralni razvoj
 Pružena podrška Ministarstvu poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju
poljoprivrede i ribarstva u organizaciji 3 radionice vezano uz Program ruralnog
razvoja;
 Pružene informacije za subjekte u sektoru poljoprivrede.
Energetika
 Pružene informacije na temu sufinanciranja mjera energetske obnove i korištenja OIE
u kućanstvima, višestambenim zgradama i u sektoru turizma;
 Pružene informacije na temu uspostave reciklažnih dvorišta;
 Obavljeno predstavljanje pilot aktivnosti projekta FIRESPILL s ciljem informiranja o
zaštiti protiv prirodnih katastrofa (požari, poplave, potresi) i katastrofa uzrokovanih
ljudskim utjecajem.
Zdravstvo, zapošljavanje i socijalna uključenost
 Obavljena 2 sastanka s dionicima iz zdravstva s područja ŠKŽ u svrhu analize potreba
u zdravstvu i socijalnoj skrbi u ŠKŽ kao i o mogućnostima financiranja u novom
financijskom razdoblju 2021.-2027.;
 Obavljeno predstavljanje aktivnosti projekta „Europe Direct Šibenik“ s ciljem
upućivanja lokalnih dionika o načinu na koji funkcionira EU i njegova parlamentarna
demokracija te pojašnjavanje što je sve u nadležnosti EU-a;
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Obavljeno predavanje u Srednjoj školi „Ivana Meštrovića“ u Drnišu – škola
ambasador Europskog parlamenta u sklopu projekta „Europe Direct Šibenik“ s ciljem
upoznavanja građana o načinu na koji funkcionira EU te o koristima koje imaju od
EU-a;
Proveden program obrazovanja odraslih za 3 zanimanja (Voditelj OPG-a, Uzgajivač i
prerađivač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i Uzgajivač povrća) u sklopu
projekta „Putokaz do boljeg sutra“,
Organizirano studijsko putovanje za ciljanu skupinu u Zagreb i Križevce u sklopu
projekta „Putokaz do boljeg sutra“,
Održano mentoriranje za korisnike zajamčene minimalne naknade u sklopu projekta
„Putokaz do boljeg sutra“;
Održana 2 okrugla stola na temu rada s pripadnicima marginalizirane skupine u sklopu
projekta „Putokaz do boljeg sutra“.
Održana završna konferencija projekta u sklopu projekta „Putokaz do boljeg sutra“;
Organiziran prijenos uživo edukacije na temu: „Funding and Tenders portal za
početnike“ u organizaciji Europske komisije u sklopu projekta „Europe Direct
Šibenik“.

Poduzetništvo
U okviru projekta „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture
"Adriatic Business Centre – ABC“ održano:
- Svečano otvaranje Adriatic Business Centra-ABC;
- Organizirani Otvoreni dani Adriatic Business Centra-ABC u trajanju od 5 dana
u okviru kojih se održalo:
o 5 panel diskusija:
 Poduzetnim institucijama do otpornih regija
 Brendiranje - potreba a ne luksuz
 Zelena i digitalna tranzicija - očekivanja i izazovi za hrvatske regije
 Važnost vizualne komunikacije u poslovanju malihi srednjih poduzeća
i obrta
 Prilike i izazovi za hrvatske regije
o 4 prezentacije:
 ABC - Investicijski portal Jadranske Hrvatske
 Predstavljanje lokalnih proizvođača na području Šibensko-kninske
županije
 Razvoj, inovacije i marketing područja u svijetu i u nordijskim
zemljama
 Zdravstveni turizam
o 2 tematske radionice:
 Izrada audiovizualnih sadržaja za mala poduzeća
 Uspostavljanje i upravljanje web trgovinama.
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Glava 06004 Razvojno inovacijski centar ALUTECH
1. Upravno vijeće Razvojno inovacijskog centra AluTech konstituirano je u siječnju,
izabran je predsjednik i održale su se 4 sjednice na kojima je izabran ravnatelj, usvojen
financijski izvještaj o radu za 2020. godinu, te se je raspravljalo o poslovanju Razvojno
inovacijskog centra AluTech u tekućoj godini.
2. Tijekom prvog polugodišta 2020 godine poduzetnicima su pružene usluge skeniranja i
mjerenja, modeliranja i 3D printanja, te ispitivanje kemijskog sastava i vlačne čvrstoće, a
također su započete aktivnosti oko izrade taktilne mape tvrđave Sv. Mihovila za slijepe
osobe. Izvršeni su sljedeći poslovi:
a. Ispitivanje kemijskog sastava materijala - 5 proizvoda
b. 3D skeniranje i mjerenje - 1 proizvod
c. Ispitivanje čvrstoće na vlak – 1 proizvod
d. Obavljanje usluge modeliranja i 3D printanja - 2 proizvoda
a. Suradnja sa Fakultetom elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Split, za
potrebe određivanja kemijskog sastava 8 uzoraka
b. Izvršene su pripreme za kontrolu rada laboratorija od strane Hrvatske
akreditacijske agencije. Izvršena je kontrola od strane Hrvatskog registra
brodova.
3. U tijeku je provedba projekta Centar za razvoj marikuture. U postupcima javne nabave
izabrani su izvođač radova i građevinski nadzor, te je pripremljena dokumentacija za
nabavu opreme. Izvođač je uveden u posao krajem travnja, te je započeo s izvođenjem
radova u uvali Sv. Petra u Šibeniku po planu. Obavljeni su i poslovi vođenja projektne
dokumentacije, slanja izvješća prema nadležnom tijelu, izrada zahtjeva za povrat
sredstava, sudjelovanje u nadzoru i kontroli od strane nadležnog dijela – Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava za ribarstvo.
4. U suradnji sa Upravnim odjelom za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske
županije za potrebe koncesioniranja pomorskog dobra izrađene su slijedeće studije:
a. Studija opravdanosti davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za
sidrište u uvali Mirin u Grebaštici
b. Studija opravdanosti davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za
sidrište Obinuš mali, otok Mimonjak, Općina Tisno
c. Studija opravdanosti davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za
sidrište u uvali Nozdra velika, otok Kaprije
d. Studija opravdanosti davanja koncesije i procjena vrijednosti koncesije za
sidrište u uvali Pinizel na 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.
5. Razvojno inovacijski centar AluTech aktivno sudjeluje u organizaciji 3. Međunarodne
konferencije MTECH 2021 koja će se održati u Amadria Resort-u u Šibeniku od 6.-9.
listopada 2021. godine
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6. U Razvojno inovacijskom centru konitinuirano se vrši savjetovanje poduzetnika. U
prvom polugodištu 2021. godine oko 150 poduzetnika je zatražilo i dobilo usluge
savjetovanja. Savjetodavne usluge se odnose na savjetovanje mogućih organizacijskih
oblika poduzetništva za poduzetnike početnike, zatim o mogućnostima dobivanja
različitih poticaja, te posebno savjetovanje za poduzetnike u poljoprivrednoj djelatnosti.
Savjetnik za poljoprivredu voditelj je odbora za maslinarstvo pri Hrvatskoj
poljoprivrednoj komori, te je sudjelovao i na sastancima međunarodnih organizacija
vezanim za stanje u ovom sektoru u zemljama EU, te u organizaciji prikupljanja i slanja
uzoraka maslinovoga ulja za Međunarodno takmičenje maslinovoga ulja NYIOOC 2021
– listopad 2020. – ožujak 2021.
7. U Obradnom centru izvršena je obuka za zaposlenog djelatnika na više seminara u
trajanju od 30 dana, obavljen je jednodnevni posjeti tvrtkama u Šibensko-kninskoj
županiji - potencijalnim korisnicima usluga: ZM VIKOM, MIAB, IVANAL, METAL
SINT, METAL PRODUKT, FAKS. U suradnji sa zastupnikom softwera vrši se završna
prilagodba softwera za pojedine CNC strojeve.
8. Izrađeno je Izvješće Akcijskog plana Master plana turizma Šibensko-kninske županije.

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 davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke
posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Nozdra Velika, otok Kaprije na
području Grada Šibenika
2. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i
postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta
istočno od uvale Golubovac, otok Žut
3. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže
ispred autokampa „Adriatik“, Općina Primošten
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Betini
5. Odluka o Izmjenama Odluke o koncesiji na pomroskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta u Betini.
II. 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,
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56/16 i 98/19 ) donesena je Odluka o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja
za 2021. godinu, kojom Odlukom je za navedenu namjenu predviđen iznos od 2.250.000,00
kuna. U prvom polugodištu sufinancirana je sanacija pomorskog dobra izvan luka na
slijedećim lokacijama:
- Sanacija rive u Zavrću na predjelu Jersani na otoku Murteru, na području Općine MurterKornati, u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Sanacija obale u uvali Zdraće u naselju Betina, na području Općine Tisno, u iznosu od
200.000,00 kuna,
- Sanacija mula u uvali Stubalj i u uvali Vrulje u iznosu od 100.000,00 kuna
III. U svrhu podizanja razine usluge prijevoza sufinancirano je obavljanje županijskog
prijevoza putnika u cestovnom prometu sa 100.000,00 kuna.
IV. Izrađen je Dokument detaljne analize postojećeg stanja javnog linijskog prijevoza putnika
na području Šibensko-kninske županije u svrhu izrade mreže linija za obavljanje županijskog
linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, a sa ciljem sklapanja ugovora o javnoj usluzi
sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007.

V. Sufinancirana je akcija čišćenja podmorja i sadnje cvijeća u uvali Muna na otoku Žirje u
iznosu od 5.000,00 kuna.
VI. Kontinuriano se prati naplata potraživanja od naknada za koncesije na pomorskom dobru
te naknada za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je upravno tijelo koje obavlja upravne i
druge poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje.
Zaprimljeni predmeti se razvrstavaju na predmete upravnog postupka, koji se vode u
upisniku predmeta upravnog postupka i neupravnih predmeta, u dva upisnika i to u upisniku
e Dozvole i u upisniku DMS.
U vremenu od 01. siječnja g. do 30. lipnja 2021.g., Upravni odjel je zaprimio i riješio
predmete upravnog postupka i neupravnih predmeta, na način kako slijedi, a koji predmeti
se vode u upisniku e Dozvole:
I.

UPISNIK PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA ( Up/I ) – upravni predmeti

I.1. ( zaprimljeni predmeti od 01.01. – 30.06.2021.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
ŠIBENIK
KNIN

394
83
27

DRNIŠ
ROGOZNICA

111
85

UKUPNO

673

I.2. ( zaprimljeni od 01.06.2015. do 30.06.2021.g., a riješeni od 01.01.- 30.06.2021.g.)
PODRUČJE

RIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

362
55
136
117

UKUPNO

670

U vremenu od 01.01. - 30.06.2021. g., ukupno je riješeno 670 predmeta upravnog
postupka.

II.

URUDŽBENI ZAPISNIK – neupravni predmeti

II.1. ( zaprimljeni predmeti od 01.01. – 30.06.2021.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

993
75
154
254

UKUPNO

1476

II.2. (zaprimljeni od 01.06.2015. do 30.06.2021.g., a riješeni od 01.01.– 30.06.2021.g.)
PODRUČJE
RIJEŠENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

902
74
149
235

UKUPNO

1360

U vremenu od 01.01.-30.06.2021.godine, ukupno je riješeno 1360 predmeta upravnog
postupka i neupravnih predmeta.
U istom vremenskom razdoblju, odnosno u vremenu od 01.01.-30.06.2021.godine,
upravni odjel je zaprimio 711 neupravnih predmeta ( izdavanje uvjerenja o namjeni
zemljišta, izdavanje potvrda o pravomoćnosti, izdavanje potvrda etažnog elaborata i ostali
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predmeti ), te 21 predmet upravnog postupka ( izdavanje rješenja o izvedenom stanju-tzv.
legalizacija ), koji su zaprimljeni u upisniku DMS Šibensko-kninske županije.
Zbog nedorađenosti predmetnog upisnika, nije moguće doći do podatka koliko je riješenih
predmeta, u istom vremenskom razdoblju.
Jednako tako, zbog nedorađenog programa, ne postoji mogućnost , doći do podatka koliko je
riješenih predmeta tzv. legalizacije, u istom vremenskom razdoblju.
Zaključno, u vremenu od 01.01.-30.06.2021.godine, ukupno je zaprimljeno 694
predmeta upravnog postupka i 2.187 neupravnih predmeta .
Riješeno je 670 predmeta upravnog postupka i 1360 neupravnih predmeta, u kojim
brojevima riješenih predmeta nisu obuhvaćeni riješeni predmeti iz upisnika DMS Šibenskokninske županije.
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
A1015-01 Provođenje Programa razvoja poljoprivrede realizira se temeljem Programa
potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije za period 2021. – 2023. godine.
Do sad su raspisana dva javna poziva – prvi je bio namijenjen za projekte i aktivnosti udruga
iz područja poljoprivrede nakon obrade pristiglih zahtjeva odobreno je 150.480,50 kn
Drugi javni poziv je namijenjen za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede u
2021. godini koji je završio 05.05.2021., zaprimljeno je 215 zahtjeva . Do kraja lipnja
Povjerenstvo je obradilo 116 zahtjeva i odobreno je 98 zahtjeva u ukupnom iznosu od
924.591,82 kn.

A1015-02 Provođenje plana navodnjavanja
Unutar ove aktivnosti je kapitalni projekt Sustav navodnjavanja Donje polje- Jadrtovac koji
je prošao na mjeri 4.3.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske , vrijednost projekta
je 80.403.915,00 kuna. Postupak javne nabave je završio i odluka o odabiru izvođača radova
na sustavu u vrijednosti 67.429.590,73 kn je donešena i izabran je kao najpovoljniji
ponuditelj Zajednica ponuditelja Sarađen dooi Vodotehnika dd . Projekt će se provoditi
slijedeća 23 mjeseca.
U sklopu projekta završila je javna nabava za stručni nadzor i sa izabranim izvođačem Sedra
Consulting doo sklopljen je ugovor, ugovoreni iznos 1.248.037,50 kuna.
U sklopu projekta Sustava navodnjavanja Donje polje -Jadrtovac provedena je nabava za
usluge projektantskog nadzora , ugovor je sklopljen sa VPB dd u iznosu od 124.956,25 kuna.
Također je proveden postupak nabave za usluge kontrolora zaštite na radu i najpovoljniju
ponudu imao je TOTAL INSPECT doo od 87.400,00 kuna
Za usluge kontrole kvalitete ugrađenog materijala pri izgradnji Sustava sklopljen je ugovor sa
GEOEXPERT IGM doo sklopljen je ugovor u iznosu od 51.375,00 kn
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Za provedbu postupka javne nabave Sustava navodnjavanja Donje polje- Jadrtovac i buduće
realizacije ugovorena je usluga pravnog savjetovanja u visini 168.750,00 kn
U sklopu ugovorenih obaveza iz gore navedenog projekta plaćeno je 50% avansa za
priključenja sustava za navodnjavanje Donje polje – Jadrtovac na elektroenergetsku mrežuukupno ugovorena obaveza je 823.500,00 kn
A1015-03 Provođenje zakona o lovstvu
Unutar ove aktivnosti sredstva koja su na raspolaganju namjenska su sredstva i koriste se u
skladu sa Zakonom o lovstvu.
Temeljem Program razvoja lovstva na području Šibensko-kninske županije u 2021. godini
raspisan je javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja i unapređenja lovstva, promidžbu i
informiranje iz područja lovstva i mjera za sprječavanje šteta od divljači, korisnici sredstava
su lovoovlaštenici na području županije. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, iznos
osiguranih sredstava je 323.000,00 kn .

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Služba za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije, u razdoblju od 01. siječnja do 30.
lipnja 2021. godine, obavila je slijedeće
- Izrađen Strateški plan Službe za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije za razdoblje
2021. – 2023., KLASA: 043-01/21-01/1; URBROJ: 2182/1-14-21-2); siječanj 2021.
- Izrađen Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije za 2021.
KLASA: 043-01/21-01/1; URBROJ: 2182/1-14-21-3); siječanj 2021.
- Sastavljeno Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih financijskih
kontrola za 2020. g. za Šibensko-kninsku županiju i revidirane proračunske korisnike, kao
Prilog 5 Izjave o fiskalnoj odgovornosti ŠKŽ
- Prikupljeni i objedinjeni podaci o obveznom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora i
izrađeno Izvješće o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni
sektor 2020. g.;
- U svrhu obavljanja godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije i izvještavanja
Vlade Republike Hrvatske izrađeno Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije u
2020. godini za Šibensko-kninsku županiju;
- Pripremne radnje i aktivnosti na provođenju pojedinačnih unutarnjih revizija u 2021. 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.
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STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO
U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine održana je jedna radna sjednica
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije s ukupno obrađene 29 točkaka dnevnog reda,
na kojima je ukupno doneseno 40 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 Bilice
Općine Kijevo, Općine Murter-Kornati, Općine Primošten, Općine Promina, Općine
Rogoznica, Općine Tisno i Općine Tribunj, koje imaju svoje vlastito glasilo.
U prvih šest mjeseci ove godine iz tiska je izišlo osam brojeva „Službenog vjesnika
Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 680 stranica teksta.
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