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R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

             ŽUPAN 

 
Trg Pavla Šubića I, br.2, 22000 Šibenik, tel. 022/460-701; fax. 460-750 

e-mail: zupan@skzhr 

 

Šibenik, 18. srpnja 2014. 
 

  ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI  
          ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
 
Predmet: Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje  

    od  1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, po Upravnim odjelima 
 

URED ŽUPANA 

Ured župana je upravni odjel koji obavlja savjetodavne poslove za Župana, koordinira 
suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova, obavlja stručne 
poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, kao i 
suradnju s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave. Vodi brigu o 
poduzimanju mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu Župana 
surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti. Ostvaruje odnose s javnošću i medijima, 
brine za promidžbu Županije i predstavljanje Župana i županijskih tijela u javnosti. 
Obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih gostiju u Županiji, 
organizira protokolarna primanja i druge sastanke za župana, zamjenike župana te 
županijska tijela. Marketinški obranuje WEB stranice Županije. Obavlja stručne poslove 
u svezi provedbe zakona i drugih popisa iz područja radnih odnosa. Provodi postupke 
javne nabave. Obavlja poslove pisarnice i arhive i tajničke poslove.  
 

 Protokolarni poslovi 
 

U vremenu od 1. 1. – 30. 7. 2014. g. župan i njegovi zamjenici sudjelovali su u 
protokolarnom dijelu programa obilježavanja državnih i vjerskih blagdana te 
spomendana, kao i obilježavanju Dana grad/općine na području naše županije. 
Sudjelovali su na sastancima, savjetovanjima i kongresima u ministarstvima i u 
inozemstvu. Od kojih ćemo kronološki izdvojiti: 
 
2. siječnja 2014. – U rodilištu Opće bolnice „Hrvatski ponos Knin“ župan je posjetio 
prvorođenu bebu u Šibensko-kninsloj županiji u 2014. godini. 
 
8. siječnja 2014. –  Župan i gradonačelnik Grada Šibenika potpisali su Sporazum o 
suradnji na zajedničkim projektima iz područja energetike i energetske učinkovitosti. 
Sklapanje Sporazuma o suradnji i sudjelovanju na zajedničkim projektima iz područja 
energetike i energetske učinkovitosti  između Županije i Grada rezultat je zajedničke 
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želje za većim energetskim razvojem, zaštitom okoliša i promicanjem energetske 
učinkovitosti. 
 
14. siječnja 2014. – Župan prisustvovao svečanom otvaranju Savjetovališta za 
palijativnu skrb te sukladno zakonskim ovlastima u području zdravstva i u skladu s 
mogućnostima dao je punu podršku novootvorenom Savjetovalištu u cilju postizanja 
kvalitete skrbi neizlječivih pacijenata. 
 
23 siječnja  2014. – Župan i njegovi suradnici održali su sastanak s predstavnicima 
Regije Marche i Hrvatsko-talijanskog instituta za trgovinske razmjene. Tema sastanka, 
koji se održao u Šibeniku, bila je nastavak dosadašnje suradnje te dogovor i 
usuglašavanje oko prijedloga Sporazuma o suradnji kojeg će potpisati Regija Marche i 
Šibensko-kninska županija. 
 
3. veljače 2014. - Župan je sudjelovao na 27. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske 
zajednice županija, na kojoj su hrvatski župani iskazali zabrinutost i nezadovoljstvo 
zbog najavljenih reorganizacija pravosuđa i sustava osnovnog školstva koji uključuje 
ukidanje područnih škola. Ovim reformama država još jednom stavlja dio građana u 
neravnopravan položaj te potiče daljnju centralizaciju države, mišljenja su hrvatski 
župani. 
 
5. veljače 2014. - Župan prisustvovao svečanosti obilježavanja početka radova na 
izgradnji Luke nautičkog turizma – Marina Pirovac u Pirovcu. 
 
17. veljače 2014. – U organizaciji Šibensko-kninske županije i Udruge ravnatelja 
osnovnih i srednjih škola Šibensko-kninske županije održano je predavanje na temu 
„Radni odnosi u svijetlu izmjena Zakona o radu“.  
 
28. veljače 2014. – Svečanom Sjednicom DUZS i pokazno-terenskom vježbom žaštite i 
spašavanja „Šibenik 2014. „ u Šibeniku je obilježen Dan civilne zaštite u Republici 
Hrvatskoj. 
 
5. ožujka 2014. – Župan i predstavnici gradova Šibenika i Skradina te općina Tribunj, 
Tisno i Primošten potpisali su sporazume o zajedničkom financiranju na pomorskom 
dobru za 2014. godinu. 
 
6. ožujka 2014. - Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak prisustvovao je sastanku svih 
hrvatskih župana koji se održao u Virovitici. Sastanak se održao u organizaciji Hrvatske 
zajednice županija na poziv Ministarstva gospodarstva kako bi se upoznali s 
dosadašnjim rezultatima u izradi Strategije pametne specijalizacije te odredili daljnji 
smjer aktivnosti. 
 
13. ožujka 2014. – Župan sudjelovao na 28. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice 
županija na kojoj su hrvatski župani iskazali nezadovoljstvo sa Zakonom o javnoj nabavi 
smatrajući ga nedorečenim. Postojeći zakon  omogućava deformacije - pojavljivanje 
raznih odvjetničkih ureda koji stječu materijalnu korist za taj posao žalbe. Hrvatski 
župani okupljeni u Hrvatskoj zajednici županija zatražili su hitan sastanak u 
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Ministarstvu gospodarstva radi iznošenja uočenih problema spornog Zakona o javnoj 
nabavi.  
 

14. ožujka 2014. - U Šibeniku je održan sastanak Koordinacije župana Jadranske 
Hrvatske i županijskih regionalnih koordinatora. U okviru sastanka zamjenik ministra 
regionalnog razvoja i EU fondova dr. sc. Jakša Puljiz održao je prezentaciju  o plansko-
programskim dokumentima Republike Hrvatske za korištenje fondova Europske Unije 
za razdoblje 2014.-2020. godine.  
 
21. ožujka 2014. - Šibensko-kninska županija i Grad Vodice u suradnji sa Zakladom za 
humanitarno razminiranje Hrvatske - Hrvatska bez mina organizirali su humanitarnu 
akciju za prikupljanje novca za razminiranje minski sumnjivog područja K.O. Čista. 
 
16. travnja 2014. - Župan primio u nastupni posjet generalnog konzula Italije u Rijeci 
gospodina Renata Cianfarania i njegovu pomoćnicu Ileanu Jančić. Nakon gašenja 
talijanskog konzulata u Splitu, područje Dalmacije pripalo je pod nadležnost konzulata 
u Rijeci te je tim povodom generalni konzul Cianfarani prvi puta posjetio Šibensko-
kninsku županiju i Grad Šibenik. 
 
22. travnja 2014. - Na Dan planeta Zemlje 22. travnja, Šibensko-kninska županija je 
nizom aktivnosti obilježila Dan energetske održivosti. Obilježavanje Dana energetske 
održivosti ima za cilj građanima naše županije dati uvid u mogućnosti ostvarivanja 
ekonomskih i ekoloških pozitivnih posljedica energetski održivog ponašanja. 
 
24. travnja 2014. - Šibensko-kninska županija je domaćin 20. sastanka o provedbi 
programa praćenja kakvoće mora na plažama u Republici Hrvatskoj. 
 
28. travnja 2014. - U sklopu projekta Jadranska modelna šuma / Adriatic Model Forest 
koji se financira iz programa Europske unije - Jadranska prekogranična suradnja u 
Šibeniku je održana prva lokalna radionica. Lokalna radionica namijenjena je 
predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora te ujedno i budućim dionicima 
Modelne šume u Dalmaciji. 
 
29. travnja 2014. - U organizaciji Šibensko-kninske županije i Državne uprave za zaštitu 
i spašavanje - Područni ured Šibenik, održano savjetovanje/osposobljavanje za članove 
Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog 
zapovjedništva Šibensko-kninske županije. 
 
30. travnja -1. svibnja 2014. – Održan 6. sajam agroturizma Šibensko-kninske županije 
u Skradinu. 
 
1.svibnja 2014. – U NP Krka tradicionalno proslavljen praznik rada podjelom besplatnih 
porcija graha posjetiteljima. 
 
7. svibnja 2014 - Župan je prisustvovao sastanku s poljskom delegacijom koji se održao 
u Zagrebu u prostorijama Hrvatske zajednice županija. U suradnji s Veleposlanstvom 
RH u Poljskoj i Zagrebačkom županijom, Hrvatska zajednica županija ugostila je poljsku 
delegaciju na čelu s počasnim konzulom  Republike Hrvatske u Poljskoj, Pawelom 
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Wlodarczykom. Članovi Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija imali su priliku iz 
prve ruke doznati iskustva u integralnom zbrinjavanju otpada u Poljskoj kao i o 
modelima sufinanciranja realizacije projekata integriranog zbrinjavanja, ali i upravljanja 
vodoopskrbnim sustavom. 
 
9. svibnja 2014. – Povodom obilježavanja Dana Europe, Šibensko-kninska županija 
organizirala je predavanje na Veleučilištu u Šibeniku na kojem je studentima 
prezentiran međunarodni program razmijene mladih između regija članica Skupštine 
europskih regija – Eurorodyssee. Također je održano predavanje na temu „ Europska 
unija i njezine institucije“.  
 
13. svibnja 2014. - Povodom svečanosti obilježavanja završetka I. faze izgradnje plinske 
mreže u Šibensko-kninskoj županiji župan je primio u kurtoazni posjet veleposlanicu 
Austrije u RH gđu. Andreu Ikić – Böhm i počasnog konzula Austrije gospodina Marina 
Mrklića. 
 
16. svibnja 2014. – Održana svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj su uručene 
nagrade i priznanja ovogodišnjim laureatima Šibensko-kninske županije. 
 
17. svibnja 2014. – Održana 8. smotra izvornog folklora Šibensko-kninske županije pod 
nazivom „Šibeniče, ti si stina“. 
 
26. do 28. svibnja 2014. – Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak boravio u Bologni (Italija) 
kako bi sudjelovao na Zajedničkoj tematskoj sjednici o okolišu i socijalnoj skrbi 
Jadransko-jonske euroregije, te Inovacije i integracije za kvalitetu u teritorijalnim 
politikama na makro-regionalnoj razini. 
 
6. lipnja 2014. – U okviru 3. Foruma poljskih i hrvatskih regija održana je konferencija 
na temu „Regionalni razvoj i fondovi Europske unije – prilika i izazov“. Forum se održao 
u Primoštenskom hotelu Zora. U okviru Foruma održan je bilateralni sastanak  
predstavnika Šibensko-kninske županije i Šleskog vojvodstva. Na sastanku je 
dogovoreno potpisivanje pisma namjere te je poljsko izaslanstvo pozvalo župana da 
zajedno sa suradnicima posjeti Šlesko vojvodstvo kada bi dogovorili potpisivanje 
Sporazuma o suradnji i projekte na kojima će zajedno raditi. 
 
9. lipnja 2014. - Održana treća radionica o perspektivi održivog razvoja obalne zone 
Šibensko-kninske županije „Climagine“ 3, s posebnim osvrtom na utjecaj klimatske 
varijabilnosti i promjena. 
 
20. lipnja 2014. – Župan je primilo učenike osnovnih i srednjih škola koji su postigli 
najbolje rezultate na regionalnim i državnim natjecanjima u školskoj godini 
2013./2014. Učenicima i njihovim mentorima župan je čestitao na postignutim 
rezultatima te je svakome od 30 učenika uručio i prigodan poklon. 
 
24. lipnja 2014. - Vezano za navode o gašenju Stalne službe u Šibeniku Trgovačkog suda 
u Zadru, župan Goran Pauk uputio je otvoreno pismo ministru pravosuđa Republike 
Hrvatske mr. sc. Orsatu Miljeniću. 
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 Radni odnosi 
 

U periodu od 1. siječnja do 3o. lipnja 2014. godine u upravne odjele Županije primljeno 
je 5 polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te ih 
trenutno ima 18 . U istom periodu raspisana su 3 natječaja i 4 oglasa za prijamu službu. 
 

 Javna nabava 
 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine pokrenuto je šest postupaka javne 
nabave od toga su tri  okončana i potpisani su ugovori, tri su u tijeku, s time da jedan 
bio poništen te je ponovno pokrenut. 
 

 Poslovi pisarnice 
 

U razdoblju od 1. siječnja do lipnja 2014. godine u pisarnici je protokolirano 4195 
klasificiranih predmeta od čega je riješeno i arhivirano 1834. 

 
 
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
 
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2013. 
- izrada konsolidiranog financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2013. 
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.03.2014 
- izrada I.Izmjena i dopuna proračuna šibensko-kninske županije za 2014. 
- izrada Godišnjeg financijskog obračuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. 
- razvijanje sustava konsolidirane riznice proračuna sa izravnim plaćanjima, po izvorima  
  novčanih sredstava, svih proračunskih  korisnika 
- izrada analiza prihoda i rashoda proračuna po izvorima 
- izrada izvješća Ministarstvu financija o stanju izdanih jamstava i suglasnosti 
- izrada statističkih izvješća 
- izrada izvješća o oporezivim i neoporezivim isplatama Poreznoj upravi –JOPPD obrasci 
- izvršavanje i ostvarivanje proračuna po planiranim iznosima 
- izvršene su sve aktivnosti na ostvarivanju i izvršavanju Proračuna za razdoblje od  
  01.01.-30.06.2014.godine što je vidljivo iz prikaza ostvarenja prihoda i izvršenja   
  rashoda za navedeno razdoblje. 
 
 
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 2014. godinu u ukupnom 
iznosu od 42.983.314,00 kn. 
 
- Donesene su Odluke Skupštine o mjerilima i kriterijima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija te rasporedu sredstava po ustanovama ( četiri odluke): 
 

-    za zdravstvo u iznosu od                              13.152.764,00 kn 



 6 

- za centre za socijalnu skrb                              1.720.200,00 kn 
- pomoći za ogrjev                                             3.270.850,00 kn 

      -    domove za starije i nemoćne osobe                7.426.500,00 kn 
 
-  Donesene su Odluke Skupštine o analizi i prihvaćanju izvješća o radu za 2013. godinu 
sedam zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija i dva županijska doma za starije i 
nemoćne osobe (dva akta). Rezultatima po zaključnom računu za 2013. godinu 
možemo biti zadovoljni, sve ustanove su iskazale pozitivan financijski rezultat i imale 
solidne pokazatelje, osim jedne (Doma zdravlja Drniš), koji je imao minus po 
zaključnom računu, ali povoljniji nego za 2012. godinu. 
 
Za opće bolnice, koje su u postupku sanacije u nadležnosti Vlade RH, izvješće je 
podneseno, ali bez usvajanja od strane Skupštine. 
 
Skupština je donijela: 
 
1.  Rješenje o imenovanju mrtvozornika za Općinu Murter - Kornati 
2.  Rješenje o imenovanju mrtvozornika za Grad Vodice   
3.  Rješenje o imenovanju mrtvozornika za Općinu Primošten.  
 
Odlukom Župana doneseni su sljedeći akti: 
 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti za 2014. godinu. 

- Zaključak o postavljanju automatskih vanjskih defibrilatora 
- Zaljučak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između 

zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2014. godini. 
- Zaključak o prijenosu vlasništva na projektnoj dokumentaciji za zgradu 

ambulante u Primoštenu. 
- Rješenje o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u 

kući Udruzi “ Žena”, Drniš. 
- Rješenje o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u 

kući Organizaciji za građanske inicijative, Drniš. 
- Rješenje o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u 

kući Udruzi ZvoniMir, Knin. 
- Rješenje o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u 

kući Hrvatski crveni križ, Gradsko duštvo Crvenog Križa, Knin.  
- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih 

uvjeta za pružanje socijalnih usluga na području Šibensko-kninske županije. 
- Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno vijeće Ljekarne 

Šibenik. 
- Rješenje o izmjeni Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno 

vijeće Zavoda za hitnu medicine Šibensko-kninske županije. 
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno 

vijeće Doma zdravlja  Šibenik. 
 
Premda je uloženo dosta napora i puno toga riješeno, u sustavu hitne medicinske 
pomoći još su ostali neki problemi, prvenstveno problem dežurstva koji sustavno nije 
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dobro riješen. Zatražena je izmjena mreže hitne medicinske pomoći na području 
Županije i uvođenje dodatnih timova za područje Drniša, Primoštena i Vodica, na što 
još nismo dobili odgovor. 
 
U Općoj bolnici Šibensko-kninske županije otvoren je objedinjeni hitni bolnički prijam, 
dobrim dijelom financiran iz županijskog proračuna. Isti bi trebao biti unaprjeđenje 
zdravstvene skrbi za hitne pacijente. 
Novim zakonom o socijalnoj skrbi uvedene su nove nadležnosti županijama, 
prvenstveno kod utvrđivanja minimalnih uvjeta pružateljima socijalnih usluga i davanja 
licence, te planiranja socijalnih usluga. 
Organiziran je i financiran rad mrtvozorničke službe, uz probleme zbog nedovoljno 
dobre zakonske regulative i nedostatka interesa doktora za tu djelatnost. 
Završen je jedan natječaj za koncesiju za popunu 18 mjesta u mreži primarne 
zdravstvene zaštite, na koji se javilo samo troje kandidata doktora medicine i toliko 
mjesta je popunjeno. 
 
U užujku ove godine objavljen je t.v.z. “ Master plan bolnica”, kojim su predviđene 
promjene u strukturi, organizaciji rada i kapacitetima bolnica, pa tako i naše dvije 
bolnice, u periodu 2014-2016. godine. 
 
Nezadovoljni načinom donošenja Plana, bez sudjelovanja županija, a i nekim 
predloženim promjenama, Županija se uključila u javnu raspravu, podneskom 
primjedbi i prijedloga izmjena. U međuvremenu je u Vladi RH Plan donesen, pa 
povučen na doradu. 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 
 
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 
građana. 
U Upravnom odjelu poslove obavlja tri (3) djelatnika, a jedno radno mjesto je 
nepopunjeno. 
Za izvještajno razdoblje u okviru redovitih poslova i aktivnosti izvršene su sve potrebne 
radnje i doneseni akti za izvršenje Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. 
Godinu – Razdjel 050 koji iznosi 39.140.937,00 kuna. 
 
Županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola posebnu pozornost posvećuje 
osiguranju uvjeta rada školskih ustanova, a sve s namjerom da pod jednakim uvjetima 
svim učenicima omogući što kvalitetnije obrazovanje. 
Temeljem Odluka o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2014. 
godini,  koje je donijela Vlada RH („NN“, broj 7/14), sredstva za materijalne rashode i 
investicijsko održavanje školskih objekata i opreme te kapitalne projekte škola ostala 
su na razini 2013. godine. 
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Na 6. Sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj 27. ožujka 
2014. godine donesene su slijedeće odluke i planovi: 
1. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini, 
2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini, 
3. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu, 
4. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu, 
5. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2014. Godinu. 
 
Prema navedenim aktima donesenim na gore navedenoj sjednici predstavničkog tijela 
osnivača i utvrđenim kriterijima, mjerilima i načinu financiranja školskih ustanova za 
2014. godinu, za financiranje osnovnih škola (14) raspoređena je masa sredstava u 
sveukupnom iznosu od 14.806.321,00 kuna, i to kako slijedi: 
- materijalni i financijski rashodi ………………………………………………………..
 12.397.152,00 kn  
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg  
  i investicijskog održavanja škola …………………………………………………. …...       
731.674,00 kn 
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
  i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini …………………………………….    
1.677.495,00 kn 
 
Za financiranje srednjih škola (12) raspoređena je masa sredstava u sveukupnom 
iznosu od 9.627.080,00 kuna, i to kako slijedi: 
- materijalni i financijski rashodi ……………………………………………………….   
7.491.361,00 kn  
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg  
  i investicijskog održavanja škola ……………………………………………………..      
683.432,00 kn 
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
  i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ……………………………………   
1.452.287,00 kn 
 
Poslovanje školskih ustanova preko jedinstvenog načina 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, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, 
donacije). 
 
U navedenom izvještajnom razdoblju župan je donio slijedeće akte: 
- Odluka o raspodjeli sredstva proračunskim korisnicima prema Programu javnih 
potreba u sportu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu – visina sredstava 
2.000.000,00 kuna, 
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- Odluka o raspodjeli sredstva proračunskim korisnicima prema Programu javnih 
potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2014. godinu – visina sredstava 
2.150.000,00 kuna, 
- Odluka o raspodjeli sredstva proračunskim korisnicima prema Programu javnih 
potreba udruga građana Šibensko-kninske županije za 2014. godinu – visina sredstava 
450.000,00 kuna, 
- Odluka o raspodjeli sredstva proračunskim korisnicima prema Programu javnih 
potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2014. godinu – visina 
sredstava 220.000,00 kuna. 
Sredstva namijenjena za zadovoljavanje javnih potreba prema iznosima utvrđenim 
navedenim odlukama župana prenose se na žiro račune proračunskih korisnika, 
kvartalno odnosno tromjesečno, ovisno o tekućoj likvidnosti županijskog proračuna, 
potrebama i prioritetima korisnika. 
  
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 
 
Poljoprivreda 

Sukladno Programu poticanja razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja Šibensko-
kninske županije za razdoblje 2014.-2015. godine održane su dvije sjednice 
Povjerenstva za izradu i provedbu Programa. Prema prijedlogu Povjerenstva 
dodijeljeno je subvencija u ukupnom iznosu od 1.199.982,00 kuna (od ukupno 
planiranih 1.200.000,00), i to za 103 projekata (sufinanciranje troškova: stručnog 
nadzora ekološke proizvodnje; izgradnje i modernizacije plastenika; nabave sustava 
navodnjavanja; povećanja/obnove poljoprivrednih površina; premije osiguranja; 
održavanja sajmova, prezentacija i izložbi poljoprivrednih proizvoda te potpora 
izlagačima za sudjelovanje na stručnim predavanjima, tečajevima i seminarima; 
kapitalnih ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda; 
uređenja poljskih putova; poticanje rada malih poduzetnika, zadruga i udruga u 
poljoprivredi).  
Vezano za izgradnju poljoprivredne infrastrukture, zajedno s Hrvatskim vodama 
nastavilo se s financiranjem izrade projektne dokumentaciju budućih sustava 
navodnjavanja. Sukladno Ugovoru o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, 
potpisanim s Hrvatskim vodama (sredstva Ministarstva i Šibensko-kninske županije) za 
sufinanciranje izrade projektne dokumentacije osigurano je 462.328,59 kuna. U 
izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za uslugu izrade idejnog 
projekta sustava navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac, isti će se trebati ponoviti jer  
je nakon analize pristiglih ponuda donesena Odluka o poništenju (nijedna pristigla 
ponuda nije udovoljavala uvjetima natječaja). Proveden je i postupak javne nabave za 
Pilot projekt navodnjavanja drvenastih kultura na osvojenim krškim površinama na 
području Donje polje – Jadrtovac, a sukladno kojem je sa Sveučilištem u Zagrebu 
Agronomski fakultet sklopljen Okvirni sporazum čija vrijednost iznosi 1.098.000,00 
kuna za vrijeme od tri godine trajanja projekta te godišnji Ugovor (cijena usluge iznosi 
516.000,00 kuna). 
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Malo gospodarstvo 
 
Za realizaciju kreditnih projekta kod kojih Županija i ministarstva subvencioniraju 
kamatu, u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Šibensko-kninske županije isplaćeno je 
691.996,57 kuna subvencionirane kamate za 68 kreditni zahtjev.  
Pripremljen je Zahtjev za uključivanje u Program jamstvenog fonda za prerađivačku 
industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji, a temeljem kojeg je s Ministarstvom 
gospodarstva, dana 3. lipnja 2014. godine, sklopljen Ugovor prema kojem će se 
Županiji doznačiti iznos od 1.937.300,00 kuna za osiguranje jamstvenog potencijala za 
realizaciju Programa (jamstva se izdaju do 75% iznosa glavnice kredita).  
Šibensko-kninska županija dostavila je prijedlog ugovora Jadranskoj banci d.d. Šibenik 
za novom kreditnom linijom, a prema kojem bi uvjeti kreditiranja bili povoljniji od 
dosad ugovorenih. Temeljem istog potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji na 
realizaciji Projekta kreditiranja poduzetnika prema kojem se Šibensko-kninska županija 
obvezuje da će sredstva preostala iz kreditnog Projekta poljoprivrede, agroturizma i 
zelenog poduzetništva udružiti u realizaciju novog Projekta kao garantni depozit 
(ugovorena kamatna stopa: 4,9 %; kroz sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih 
kredita odobrenih sukladno Ugovoru omogućeno uključivanje općina/gradova s 
područja Šibensko-kninske županije).   
 
U izvještajnom razdoblju, donesen je Program za dodjelu subvencija gospodarskim 
subjektima u 2014. godini, a na temelju kojeg su dodijeljena poticajna sredstava za 
razvoj malog gospodarstva u iznosu od 147.800,00 kuna. Javni poziv za sufinanciranje 
marketinških aktivnosti, stručnog osposobljavanja i usavršavanja te troškova osnivanja 
odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja otvoren je do 
utroška sredstava, a najkasnije do 1.12. 2014. godine. 
 
Energetika 

Provedba Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji 
(«Narodne novine», br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14); Izvješće energetske 
učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Šibensko-kninske županije 2012.-2014. 
godine za 2013. godinu ( usvojeno na 5. sjednici Županijske skupštine, dana 24. veljače 
2014. godine ); Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
Šibensko-kninske županije za 2014. godinu ( usvojen na 5. sjednici Županijske 
skupštine, dana 24. veljače 2014.). 
Završena provedba Programa sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima Šibensko-kninske županije (koji je prošle godine prijavljen na Natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odobren te se trebao realizirati do 
kraja lipnja 2014. godine; od strane Fonda odobrena je financijska pomoć u iznosu od 
1.000.000,00 kuna), a po kojem je za 95 kućanstava sufinancirano do 50% vrijednosti 
ukupne investicije nabave i ugradnje solarnih kolektora do maksimalnog iznosa od 
15.000,00 kuna; ukupan iznos subvencije za navedena kućanstva iznosi 1.313.060,25 
kuna. 
U suradnji s Fondom nastaviti će se subvencioniranje troškova ugradnje sustava za 
korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Šibensko-
kninske županije (sustavi sa solarnim toplinskim kolektorima i sustavi s kotlom na 
biomasu); na objavljen Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
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Šibensko-kninska županija podnijela je ponudu za sufinanciranje Programa, a na 
temelju koje je Fond donio Odluku kojom se odobravaju sredstva pomoći u visini od 
60% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 1.000.000,00 kuna u 
2014./2015. godini.  
Na Dan planete zemlja, 22. travnja organiziran je Dan energetske održivosti Šibensko-
kninske županije.  
Za provedbu Programa edukacijskih aktivnosti za stanovnike Šibensko-kninske županije 
„Odgovorno s energijom odgovorno s okolišem“, po podnesenom Zahtjevu na Natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Upravi odbor Fonda donio je Odluku 
kojom se za provedbu Programa odobrava pomoć u iznosu do 96.450,00 kuna (izrada 
promotivnih materijala, edukacija učenika i nastavnika, organizacija predavanja na 
temu energetske učinkovitosti…). 
 
Razminiranje 

Aktivno uključeni u rješavanje problema miniranosti Šibensko-kninske županije. 
Ukupan minsko sumnjiv prostor u Šibensko-kninskoj županiji iznosi  36.696.170 m2.  
Šibensko-kninska županija je zajedno s gradom Vodicama i Zakladom Hrvatska bez 
mina organizirala, u cilju prikupljanja sredstava za razminiranje dijela područja Grada 
Vodica (naselje Dragišići), humanitarnu akciju kojoj su se odazvala javna i privatna 
poduzeća te ustanove s područja Šibensko-kninske županije. 
 
Turizam  
 
U cilju poticanja rasta turističke potrošnje, podizanja razine zadovoljstva posjetitelja i 
bolje promocije turističkih potencijala Šibensko-kninske županija planira izgraditi 
Centar za posjetitelje. Za financiranje izrade projektne dokumentacije, sukladno 
Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja 
razvoja centra za posjetitelje, podnesen je zahtjev Ministarstvu turizma. Zamišljeno je 
da „srce“ Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije čini multimedijalna dvorana 
u kojoj će se prezentirati turistička ponuda Šibensko-kninske županije, a gdje će 
posjetitelji koristeći više osjetila (vid, sluh, njuh…) uz interaktivni pristup upoznati 
turističke atrakcije Šibensko-kninske županije. 
Donesen Program subvencioniranja projekata iz turizma u 2014. godini. Javni poziv za 
uređenje i održavanje tematskih putova otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije 
do 1.12. 2014. godine (korisnici: gradovi, općine i turističke zajednice sa sjedištem na 
području Šibensko-kninske županije). 
U želji da se ojačaju i još bolje povežu svi akteri razvoja poljoprivrede i seoskog turizma 
već šestu godinu za redom organizirao se Sajam agroturizma Šibensko-kninske 
županije, a koji se i ove godine održao u Skradinu 30.4. i 1.5. 
 
Projekti 

 

U tijeku provedba projekta „Adriatic Model Forest – AMF“ (sufinanciran kroz IPA 
ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013). Projektni tim iz Šibensko-kninske županije 
sudjelovao je na međunarodnim sastancima u Grčkoj i Srbiji, zaposlen je novi asistent 
na projektu, kupljena IT oprema, izrađen promotivni materijal, postavljeni jumbo 
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plakati na temu protupožarne zaštite  te je organizirana lokalna radionica u Šibeniku. 
Predviđa se da će se implementacija projekta produžiti do travnja 2015. godine. 
Dana 14. veljače 2014. godine u L'Aquilli potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta 
HERA „Sustainable tourism management of Adriatic Heritage“, a provedba kojeg se 
također prati u Upravnom odjelu za gospodarstvo (Šibensko-kninska županija jedan je 
od partnera na provedbi projekta). Cilj projekta je razviti zajedničku prekograničnu 
platformu za upravljanje i promociju održivog turizma na jadranskom području 
baziranog na zajedničkom kulturnom nasljeđu. Projektom je predviđeno uređenje 
pojedinih lokaliteta koji će biti nosioci zaštitnog znaka HERA, a na području naše 
županije to će biti lokalitet Velike Mrdakovice u zaleđu  Vodica. Ukupna vrijednost 
projekta iznosi 8.842.602,24 €, a za našu županiju ukupna ulaganja su 273.108,87 €, a 
od čega se 85% financira iz IPA fonda, a ostalo je učešće Županije. Projekt će se 
provoditi 29 mjeseci.  
Nastavljena je i provedba programa Eurodyssee (program razmjene mladih). U ožujku 
2014. godine, španjolska regija Katalonija odabrala je kao najbolju među prijavljenima, 
kandidatkinju iz Šibensko-kninske županije, Šibenčanku Anu Cukrov, magistru 
socijalnog rada, za profesionalno i jezično usavršavanje u zakladi „SOM“ koja je 
specijalizirana za njegu osoba s posebnim potrebama u Barceloni. U lipnju 2014. 
godine, portugalska regija Azori odabrala je kao najboljeg među prijavljenima, 
kandidata iz Šibensko-kninske županije, Josipa Alfirevića, magistra politologije, za 
profesionalno i jezično usavršavanje u Centru za istraživanje prirodnih resursa u Ponta 
Delgadi (Portugal). U lipnju 2014. godine, započela je realizacija primanja mladog  
Constantina Vladuta Gorgosa iz španjolske regije Katalonija na 3-mjesečno stažiranje u 
NP KRKA. 
 
 
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije  
 

Poslovi i radni zadaci 

Za period od siječanj-lipanj 2014.god. u JU Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske 
županije provođene su sljedeće aktivnosti: 
 

1. Provođenje Zakona o regionalnom razvoju 

- Započete aktivnosti na pripremi Izvješća o provedbi Razvojna strategija 
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu  

- Nastavljeno ažuriranje baze razvojnih projekata  

                                               

2. Stručna pomoć regionalnoj i lokalnoj upravi 

- Pružanje stručne pomoći za provedbu projekata financiranih sredstvima EU 
(Grad Šibenik,JU Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije). 

- Pružanje stručne pomoći na projektu Grada Drniša „Razvoj turizma na rubnim 
područjima NP Krka“.Projekt je odobren a Ugovor je potpisan sredinom lipnja 
te je već započeto s provedbom.  

- Zatražena i dobivena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije za nastavak provedbe edukacije iz projekta „Jačanje ljudskih 
potencijala na lokalnoj i područnoj(regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i 
korištenje fondova EU. 
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3. Privlačenje domaćih i stranih investitora 

- Kontinuirano ažuriranje podataka za gospodarske zone na području županije a 

koji se unose u bazu podataka na nivou Agencije za investicije i konkurentnost 

- Nastavljena edukacija djelatnika za provedbu Zakona o poticanju investicija 

- 
Potencijalnim investitorima odgovarali na tražene upite te organizirali sastanke 

s predstavnicima JLS  
 

 

4. Korištenje sredstava domaći i EU fondova 

- Informiranje JLS i ostale potencijalne korisnike o aktualnim EU natječajima s 
regionalnog i nacionalnog nivoa. 

- Završene sve aktivnosti na dobivanju potrebnih dozvola za realizaciju Projekta 
„Izgradnja i opremanje razvojno inovacijskog centra - iNAVIS“ apliciran na javni 
poziv IPA III c. Potpisivanje ugovora sa SAFU-om je bilo sredinom lipnja. 
Započeta provedba. 

- U tijeku je provedba  Projekta „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem 
elektroničkog poslovanja“ (@Poslovanje) financiranog sredstvima EU 

- Pri kraju je provedba Projekta „Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada ŠI-KN 
županije“ za što su osigurana sredstva iz fondova EU 

-  U provedbi su dva projekata prekogranične suradnje ADRIATIC 
(HOLISTIC,HERA) 

- Sudjelovanje u radu stručnih tematskih skupina za izradu Programskih 
dokumenata na nacionalnom nivou neophodnih za korištenje sredstava EU 
fondova za financijsko razdoblje  2014-2020. 

 

5. Provođenje programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva 

-  Kontinuirano se radi na odobravanju kredita i jamstava po županijskim  
 kreditnim linijama  

- Provedene su sve aktivnosti za što su dobivena sredstva  iz Programa 
Poduzetnički impuls 2013.godina. 

-  Nastavljena edukacija nezaposlenih osoba potencijalnih poduzetnika u suradnji 
s HZZZ. 

- Aktivno sudjelovanje u radu Klastera (Prehrambeni,Male 
brodogradnje,Metaloprerađivački) . 

- Aktivno sudjelovanja u pripremi i organizaciji Sajma agroturizma u Skradinu   
- Održana  III Međunarodna manifestacija „Dani  mladog maslinova ulja“ u 

Vodicama  

 

6. Provođenje Zakona o učinkovitom korištenju energije 

- Sudjelovanje u provedbi programa Poticanja energetske efikasnosti. 
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UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ 
 
I. IZRAĐENI SU PRIJEDLOZI GRANICA POMORSKOG DOBRA u slijedećim katastarskim  
općinama:      
 K.O. ROGOZNICA: lučko područje sidrište Istočno od mosta 
 K.O. VODICE: lučko područje Stražara-Vodice 
 K.O. TISNO: lučko područje Stari porat-Tisno 
 K.O. MURTER-BETINA: na predjelu Tuščica-Prosika 
 K.O. TISNO: na dijelu obala dr.F.Tuđmana u naselju Tisno 
 K.O. DONJE POLJE: na predjelu Gandalj u naselju Brodarica 
 K.O. DONJE POLJE: na predjelu Južna uvala u naselju Brodarica 
 K.O. BILICE: na predjelu Jažina-Žicova punta u naselju Bilice 
 K.O. TISNO: na predjelu Broščica u naselju Tisno 
 K.O. MURTER-BETINA: na predjelu Jersani-Luke u naselju Murter 
 K.O. ŠIBENIK: na predjelu sjeverno od obale dr.F.Tuđmana       
 
II. IZRAĐENI SU GEODETSKI ELABORATI PARCELACIJE u katastarskim općinama : 

 K.O. TISNO: za k.č.z.10027/1, 10027/8 i ostale 
 K.O. TRIBUNJ: za k.č.z.3309/1 i ostale 
 K.O. ZATON-SRIMA: za k.č.z.6798, 6794, 6772/3, 6751 i ostale 
 K.O. PRIMOŠTEN: za k.č.z.2069/1, 19587/1 
 

 
III. Na sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja a za 
lokacije utvrđene Odlukom o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja za 
2014. godinu, na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina, u prvom 
polugodištu 2014. godine utrošeno je 287.468,75 kuna, konkretno na: 
1. Općina Tribunj, sanacija potpornog obalnog zida u uvali Sovlje, 200.000,00 kuna 
2.  Općina Tisno, sanacija pristanišnog gata (rive) u uvali Sv. Nikole u Jezerima, 
87.468,75 kuna. 

 
IV.  Donesene su odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru: 
 Za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje  trafostanice TS 10(20)/04Kv „tribunj 11“, 

K.O. Tribunj, Općina Tribunj; 
 Za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje i korištenja stabilnog dizelnskog agregata i 

signalnog kabelacrpne stanice „Tribunj 1“,k.o. Tribunj, Općina Tribunj; 
 U svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkg turizma 

sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu; 
 U svrhu korištenja luke posebne namjene športske luke Karije, k.o. Žirje; 
 U svrhu korištenja luke posebne namjene športske luke u Prvić Luci; 
 U svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju 

južno od otoka Balabre na području Općine Murter-Kornati; 
 U svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turima 

sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina; 
 U svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj 

školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika, k.o. Murter-betina, Općina 
Tisno: 
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 U svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj 
školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale); 

 U svrhu gospodarskog korištenja plaže na području Mulo – Dvorine k.č.7736 k.o. 
Zaton-Srima. 

 
V. Provode se postupci kao i prethodna pitanja  za dodjelu koncesija na pomorskom  
dobru  u svrhu: 
 gospodarskog korištenja luka posebne namjene - sidrišta u uvali Bizikovica, 

Vučigrađa, Kosirina i Zmiščica, otok Zminjak na području Općine Murter-Kornati, 
Sićenica na području Općine Rogoznica, Mirin u Grebaštici i Nozdra Velika na 
području Grada Šibenika, a u svemu prema Studiji i programskoj osnovi nautičkog 
turizma i Prostorom planu ŠKŽ kao i prostornim planovima jedinica lokalne 
samouprave. 

 gospodarskog korištenja priveza izletničkih brodova u Skradinu 
 gospodarskog korištenja pristana i priveza -  privez za potrebe ugostiteljskih 

objekata na Lukama i Zminjaku u Murteru i uvali Golubovac na Žutu, pristan za 
potrebe servisne (gospodarske) djelatnosti na Lukama u Murteru i privez u funkciji 
gospodarske djelatnosti zapadno od „Vojnog mula“ na području Općine Rogoznica. 
Detaljni uvjeti za navedene lokacije odredit će se sukladno prostornim planovima 
jedinica lokalne samouprave.  

 gospodarskog korištenja pomorskog dobra - plaže na lokacijama: Plitka Vala, 
Općina Tisno,  plaže ispred hotelskog kompleksa “Solaris” i  plaže na predjelu 
Podglavica, Općina Rogoznica; 

 gospodarskog korištenja postojeće benzinske postaje na predjelu Hramina u 
mjestu Murter; 

 korištenja luke posebne namjene - športske luke Zablaće, k.o. Donje Polje Zablaće 
i Raslina na području Grada Šibenika, sukladno prostornim planovima jedinica 
lokalne samouprave te po naknadno dostavljenim zahtjevima stranaka; 

 za posebnu upotrebu: podmorski kabel Jadrija – Školjić.   
 
VI. Kontinuriano se prati  naplata potraživanja od naknada za upotrebu pomorskog 
dobra (naknada za koncesije te naknada za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju 
vlasnici brodica i jahti temeljem izdanih Rješenja, a po prethodno ažuriranim 
podacima). 
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 
 

Planski dokumenti 
 
1. Izrađena je Stručna podloga za zaštitu Parka prirode „Dinara“ – postupak 

proglašenja zaštite provodi MZOIP, a akt o zaštiti donosi Sabor. 
2. Izrađen je „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama 

Šibensko-kninske županije za 2014. godinu“. Provođenje Programa započelo je 15. 
svibnja 2014. Godine. 

3. U tijeku je izrada „Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 
Šibensko-kninske županije“.  
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Aktivnosti 
 

1. 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 (SUO Eksploatacija 
tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Veprštak“ sa 
betonarom i asfaltnom bazom), te sudjelovao u postupcima ocjene o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš (Izgradnja, uređenje i opremanje sirane s 
kušaonom kapaciteta 10 t/dan prerađenog mlijeka općina Promina, Valobran na 
nosivim stupovima u marini i brodogradilištu Betina, Crpljenje podzemnih voda za 
potrebe navodnjavanja Lišanskog polja područja Žažvić, Mala hidroelektrana 
(MHE) Krčić). Ovaj Upravni odjel je osiguravao pristup informacijama iz djelokruga 
zaštite okoliša i prirode 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 prirode 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; 

2. U području zaštite okoliša ovaj Upravni odjel je vodio Registar onečišćavanja 
okoliša za 345 pravnih i fizičkih osoba, te osiguravao podatke i Izvješća za 
informacijski sustav zaštite okoliša (www.azo.hr). Rješavao je zahtjeve za izdavanje 
dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom; 

3. U navedenom razdoblju kontinuirano je vršeno ispitivanje kakvoće zraka. S 
izuzetkom jedne postaje u centru grada Šibenika, gdje se vrši praćenje plinova 
NO2, SO2 i crni dim, na ostalih sedam postaja (šest u gradu Šibeniku i jedna u gradu 
Drnišu) provodi se praćenje ukupne taložne tvari (UTT), te njenog sastava (u vodi 
netopljive tvari: metali Pb, Cd, Tl i Ni; u vodi topljive tvari: kalcij, fosfati, fluoridi, 
kloridi, sulfati, nitrati); 

4. U travnju je Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove u suradnji s 
MZOIP organizirao XX. (dvadeseti) radni sastanak županijskih zavoda za javno 
zdravstvo, upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno 
uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo 
jadranskog područja uključenih u Provedbu programa praćenja kakvoće mora za 
kupanje na plažama u Republici Hrvatskoj sa ciljem poboljšanja kvalitete programa 
praćenja i izvještavanja prema Europskoj uniji. 

5. U navedenom razdoblju proveden je niz aktivnosti proizašlih na osnovu 
sklopljenog Sporazuma između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 
Šibensko-kninske županije o zajedničkom ulaganju u Fazu 2 financiranja i izgradnje 
Centra za gospodarenje otpadom „Bikarac“ i ulaganju Fonda za izradu projektno-
tehničke dokumentacije za postrojenje za obradu otpada, pretovarne stanice i 
sanacije odlagališta. Uspostava centara za gospodarenje otpadom vrlo je zahtjevan 
posao, kako u smislu pripreme i provedbe projekata tako i u smislu financiranja. 
Upravo stoga se u okviru pripreme dokumentacije izrađuje i projektna aplikacija za 
EU sufinanciranje. 

6. U svrhu postizanja ciljeva Strategije gospodarenja otpadom te ispunjenja obveza 
proizašlih iz usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom 
Europske unije, posebno s Direktivom o odlagalištima otpada priprema se sanacija 
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i zatvaranje postojećih odlagališta komunalnog otpada na području Šibensko-
kninske županije. S obzirom na značajna financijska sredstva potrebna za provedbu 
projekata sanacije odlagališta, u tijeku je i izrada potrebne dokumentacije za 
prijavu projekta za financiranje sredstvima EU fondova. 

7. U okviru preventivnog projekta „Zdrav za 5“ Upravni odjel je održao radionicu u 
Osnovnoj školi Kistanje u Kistanjama, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite 
okoliša. Nakon održanih predavanja učenici sedmih i osmih razreda su sudjelovali 
u praktičnom dijelu gdje su usvajali znanja o reciklabilnim materijalima i kroz 
vlastiti angažman usvajali znanja o potrebi zaštite okoliša. 

8. U okviru projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u 
integralno upravljanje obalnim područjima" organizirana je treća od ukupno četiri 
radionice o perspektivi održivog razvoja obalne zone Šibensko-kninske županije na 
kojoj je zainteresiranim dionicima prezentirana Dijagnostička analiza koja 
predstavlja temelj za izradu plana integralnog upravljanja obalnim područjem. To 
je projekt koji se provodi u 8 zemalja Mediterana (Alžir, Albanija, Crna Gora, 
Egipat, Hrvatska, Maroko, Tunis i Palestina), a financira ga Svjetski fond za okoliš. 
Za Šibensko-kninsku županiju izrađuje se plan integralnog upravljanja obalnim 
područjem s posebnim fokusom na klimatsku varijabilnost i promijene. Poticaj za 
izradu ovoga plana je vrijednost obalnog područja Šibensko-kninske županije, no 
još i više, potreba da se u takav plan, a posljedično i u ostale razvojne i prostorne 
planove priobalnog dijela županije, uključe moguće posljedice promjene klime.  

9. Upravni odjel je u navedenom razdoblju organizirao dvije radionice u okviru 
projekata: IPA 2010. I. komponenta „Jačanje kapaciteta za provedbu strateške 
procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini“. Prva radionica bila je 
namijenjena nadležnim tijelima za provedbu strateške procjene na regionalnoj i 
lokalnoj razini te ovlaštenicima i nevladinim udrugama kako bi se obučili za 
provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini. 
Druga radionica obuhvaća je „On job trening“ kao pripremu za provođenje 
strateške procjene utjecaja na okoliš za Razvojnu strategiju, odnosno buduće 
izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije. 

10. U prosincu 2013. godine započeo je s provedbom strateški projekt HOLISTIC. 
Projekt HOLISTIC (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) - Holistički je model 
integralne zaštite od šumskih požara. Ukupna vrijednost projekta je 9.363.801,29 
€, od kojih će se iz EU sredstva za aktivnosti Šibensko-kninske županije izdvojiti 
395.624,58 €. Projekt traje 30 mjeseci i fokusira se na prevenciju i ublažavanje 
štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike požara i potresa, s ciljem 
poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i 
aktivnosti na smanjenju šteta od elementarnih nepogoda s kojima se suočava 
Jadranska regija. Posebni cilj projekta je unaprjeđenje zakonodavnog okvira, 
standardizacija postupaka između šumarskih, vatrogasnih i institucija civilne 
zaštite, pilot projekt (koji obuhvaća razvoj sustava rane detekcije požara, 
korištenje biomase, preventivne aktivnosti, istraživanje i nadzor seizmičke 
osjetljivosti zgrada od strateškog interesa,..). U projektu sudjeluje 20 
institucija/organizacija iz 8 država, i to Hrvatske (6: Splitsko-dalmatinska županija, 
Hrvatski šumarski institut, Hrvatska vatrogasna zajednica, Šibensko-kninska 
županija, Zadarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija), 
Italije (6: Ured civilne zaštite regija Marche, Ured civilne zaštite regije Veneto, 
Punto Europe konzorcij Teramo, Regionalni ured za poljoprivredu, šumarstvo i 
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ribarenje iz Molisa, Javna ustanova za parkove i bioraznolikost Po-delte, 
Regionalna civilna zaštita autonomne pokrajine Friuli Venecija Giulia), Slovenije (1: 
općina Ajdovščina), Grčke (1: regija ionskih otoka), Albanije (1: Visoka 
poljoprivredna škola Tirana), Srbije (1: Ministarstvo unutarnjih poslova), Bosne i 
Hercegovine (2: Ministarstvo gospodarstva zapadno hercegovačkog kantona i 
Hercegovačko-neretvanski kanton) i Crne Gore (1: Visoka škola znanosti i 
umjetnosti Crne Gore). Svrha ovog projekta je primijeniti niz mjera za sprečavanje 
šumskih požara i provedbu učinkovitog sustava praćenja šumskog požara. To će 
ojačati suradnju s prekograničnim partnerima, poboljšati infrastrukturu u vatro 
nadzoru i uspostaviti sustav za otkrivanje šumskih požara u prekograničnom 
području i protokolima za protok informacija. U 2014. godini za provedbu ovog 
projekta planirano je 572.910,00 kn (85.910,00 kn proračun ŠKŽ + 487.000,00 kn 
izvor EU). U navedenom periodu provedeno je niz pripremni aktivnosti planiranih 
u okviru projekta. 

11. 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; o 
spomeničkoj renti i ovrsi spomeničke rente; 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; 

12. U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje organizirano je nacionalno 
obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite s pokaznom vježbom. U travnju 
je, u cilju postizanja potrebne razine spremnosti, u suradnji s Područnim uredom 
za zaštitu i spašavanje Šibenik provedeno osposobljavanje članova Stožera zaštite i 
spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Šibensko-
kninske županije.  

13. Upravni odjel kao nositelj izrade V. (ciljanih) Izmjena i dopuna prostornog plana 
Šibensko-kninske županije u suradnji sa stručnim izrađivačem Plana Javnom 
ustanovom Zavodom za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije obavio je 
sve potrebne aktivnosti na prikupljanju zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim 
propisima za pripremu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna (V) prostornog plana 
Šibensko-kninske županije za javnu raspravu. Proveden je postupak ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) 
Prostornog plana Šibensko-kninske županije. Provedena je javna rasprava za Nacrt 
prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) prostornog plana. U rekordnih 192 dana 
izrađene su i usvojene (ciljane) Izmjene i dopune (V) Prostornog plana Šibensko-
kninske županije; 

14. U navedenom razdoblju Upravni odjel je pripremao suglasnosti Župana na 
prostorne planove lokalne razine;  

15. Upravni odjel je u navedenom razdoblju pratio i koordinirao rad ustanova kojima 
je osnivač Županija: JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije i JU Zavod za 
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije; 

16. Djelatnici Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove bili su angažirani 
u više stručnih tijela koji reguliraju problematiku pomorskog dobra (koncesije i 
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koncesijska odobrenja, ocjena ponuda za zahvate na pomorskom dobru i dr.)., 
povjerenstvima Ministarstva odnosno postupcima procjene utjecaja na okoliš. 

 
U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine pripremljeni su slijedeći akti 

Županijske skupštine: 

 Odluka o Izmjenama i dopunama (ciljanim) V. Prostornog plana Šibensko-
kninske županije; 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2013. 
godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu; 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama 
Šibensko-kninske županije u 2013. godini; 

 Odluka o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim 
plažama Šibensko-kninske županije u 2014. godini; 

 Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite 
Šibensko-kninske županije; 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području 
Šibensko-kninske županije u 2013. godini; 

 Zaključak o prihvaćanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 
2014. godinu. 

 
 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Šibensko-kninske županije  
 

PROJEKTI 

 

 Kroz projekt IPA IIIC „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u 
Šibeniku“napravljeno je : 

o Izrađen je promotivni  film,  
o Izrađen je katalog o aktivnom turizmu,  
o Izrađena ograda na stepenicama koje vode od staze do pristaništa ispod 

crkvice sv. Ante,  
o Uređeno je dječje igralište u uvali Škar,  
o Uređeno je vježbalište u uvali Minerska, 
o Nabavljen je brod za potrebe JU, 
o Izrađeno je završno izviješće za projekt Turistička valorizacija Kanala sv. 

Ante. 
 

 U sklopu projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante“ sakuplja se potrebna 
projektna dokumentacija za daljnju fazu projekta – projekt uređenja zgrade u 
Minerskoj u posjetiteljski centar: 

   
o U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području vojarne 

Minerska.  
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 Javna ustanova je partner Gradu Drnišu na projektu "Razvoj turizma na rubnim 
područjima Nacionalnog parka Krka", ukupna vrijednost projekta je 680 tisuća 
eura, od čega na aktivnost Javne ustanove otpada 200.000,00 eura.  

 Planirane aktivnosti uključuju:    
o Uređenje i opremanje 40 penjačkih smjerova u kanjonu Čikole, 
o Uređenje 10 km  kanjoning staze u kanjonu Čikole, 
o Izgradnju dva  vidikovaca, parkinga, 
o Uređenje pristupne/servisne staze penjalištu, 
o Izgradnju zip line-a. 

 
OSTALE AKTIVNOSTI 

 Izrađen je promotivni letak za šetnicu u Kanalu sv. Ante koji promovira 
aktivni turizam, 

 Radili smo na promidžbi i uređenju internet stranice 
www.zasticenapodrucja.com, www.zpv-sibenik.hr, www.kanal-svetog-
ante.com i facebook profilu Javne ustanove koji predstavljaju Javnu 
ustanovu te daju važne podatke i informacije o prirodnim vrijednostima 
županije, 

 U suradnji s institutom Ruđer Bošković prijavili smo se na natječaj 
MedPAN-a za ispitivanje metala u estuariju rijeke Krke, 

 Zajedno s inspekcijom zaštite prirode sudjelujemo na poslovima nadzora 
zaštićenih prirodnih područja Šibensko-kninske županije, 

 Zajedno s službom GSS sudjelujemo u izradi planinarske karte za prostor 
planine Dinare  

 Nastavili smo s obilježavanjem zaštićenih prirodnih vrijednosti Šibensko-
kninske županije postavljanjem informativnih tabli i smeđe turističke 
signalizacije.  

 
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije 
 
1. Izdana mišljenja/očitovanja na dokumente prostornog uređenja: 
 

 16. 01. 2014. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati; 

 21. 01. 2014. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Murter-
Kornati; 

 24. 01. 2014. – Mišljenje na Konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja 
objedinjenog obuhvata zone Marina Hramina i Uljara; 

 29. 01. 2014. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Detaljnog plana 
uređenja objedinjenog obuhvata zone Marina Hramina 
i Uljara; 

 29. 01.2014. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Ciljanih Izmjena i 
dopune PPUO Rogoznica (III); 

 31. 01. 2014. - Mišljenje  na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Tisno; 

 04. 02. 2014. – Mišljenje na Konačni  prijedlog Ciljanih izmjena 
Urbanističkog plana uređenja zone „Uz Vojske“; 
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 10. 02. 2014. – Mišljenje na Konačni prijedlog V Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Primošten 

 25. 02. 2014. - Mišljenje  na korigirani Konačni prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Tisno 

 27. 02. 2014. – Mišljenje  na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Kistanje; 

 14. 03. 2014. - Mišljenje  na ponovno korigirani Konačni prijedlog 
Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine 
Tisno; 

 12. 03. 2014. – Mišljenje na Konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja 
novog groblja Primošten; 

 18. 03. 2014. – Mišljenje na  Konačni prijedlog Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Promina; 

 25. 03. 2014. – Mišljenje na Konačni  prijedlog Urbanističkog plana 
uređenja naselja Dolac; 

 28. 03. 2014. – Mišljenje na Konačni prijedlog Ciljanih II izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica; 

 01. 04. 2014. – Mišljenje na VI. (ciljane) izmjene i dopune Konačni 
prijedlog Generalnog Urbanističkog plana Grada 
Šibenika; 

 15. 04. 2014. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Ciljanih II 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Vodica; 

 15. 04. 2014. - Mišljenje  na korigirani Konačni prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Kistanje; 

 18. 04. 2014. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina; 

 07. 05. 2014. – Mišljenje na korigirani VI. (ciljane) izmjene i dopune 
Konačni prijedlog Generalnog Urbanističkog plana 
Grada Šibenika; 

 23. 05. 2014. – Mišljenje na korigirani Konačni  prijedlog Urbanističkog 
plana uređenja naselja Dolac; 

 18. 06. 2014. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog V Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten; 

 18. 06. 2014. – Mišljenje na korigirani Konačni  prijedlog Ciljanih izmjena 
Urbanističkog plana uređenja zone „Uz Vojske“; 

 26. 06. 2014. – Mišljenje na ponovno korigirani Konačni  prijedlog 
Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac. 

 
2. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda pripremali su prostorne planove jedinica lokalne 

samouprave u Županiji u digitalne oblike potrebne za objavu na Geoportalu 
prostornih podataka RH. 

 
3. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda bili su angažirani u više stručnih tijela koji reguliraju 

problematiku pomorskog dobra (granice, koncesije i koncesijska odobrenja, ocjena 
ponuda za zahvate na pomorskom dobru i dr.)., povjerenstvima Ministarstva 
odnosno postupcima procjene utjecaja na okoliš. 
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4. Prostorni plan posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine: 

- priprema za prethodnu raspravu. 
 
5. Izmjene i dopune PPŽ V: 

- 24. veljače 2014. Županijska skupština je donijela Izmjene i dopune V 
(ciljanih) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (objava: 
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 2/2014). Uz 
postupke koje je, na temelju Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti 
prirode proveo nositelj izrade – Upravni odjel za zaštitu okoliša i 
komunalne poslove, ove Izmjene su usvojene u rekordno kratkom 
roku od niti 7 mjeseci od donošenja Odluke o izradi.   

 
6. Zaposlenici  Zavoda su (kao ovlašeni arhitekti) nazočili na više skupova, a što je 

obveza prema propisima o stručnom usavršavanju djelatnika. 
 
7. U smislu Zakonom i Statutom propisanij djelatnosti izvršen je i niz drugih radnji, 

sastanaka, dogovora, konsultacija i sl. 
 

 
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. 

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 2014. g. do 30. lipnja 2014.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 i riješeni od 01.01. – 30.06.2014.g. ) 
 
 

PODRUČJE              ZAPRIMLJENI   RIJEŠENI         NERIJEŠENI 
             
ŠIBENIK                204    32   172 
    
KNIN                39                  15          24  
 
DRNIŠ                                    101             23                  78 
 
ROGOZNICA                          41    8       33 
________________________________________________________ 
UKUPNO       385              78      307 
 
 



 23 

     I.2.  ( zaprimljeni do 31.12.2013.g., a riješeni od 01.01. – 30.06.2014.g.) 
 
 

PODRUČJE                    RIJEŠENI________________________________    
 

ŠIBENIK                      99    
 
KNIN            36    
 
DRNIŠ           45     
 
ROGOZNICA    67 
________________________________________________________ 
UKUPNO   247 
 
 

  I.1. + I.2. 
 

PODRUČJE    UKUPNO RIJEŠENI  ( u vremenu od 01.01. – 30.06.2014.g.) 
 

ŠIBENIK                          131    
 
KNIN                  51    
 
DRNIŠ                 68     
 
ROGOZNICA                    75   
______________________________________________________________ 
UKUPNO             325  

 
 
U vremenu od 01.01. - 30.06.2014. g., ukupno je riješeno 325 upravnih 

predmeta 
( bez predmeta tzv. legalizacije ). Kada kažemo riješeni predmeti, mislimo na 
predmete koji su ad acta, odnosno isti su razvedeni  ( arhivirani ), a u promatranom 
razdoblju još je riješeno 150 predmeta, koji čekaju pravomoćnost, odnosno razvođenje 
( arhiviranje ). Znači, u promatranom razdoblju , riješeno je 475 predmeta upravnog 
postupka ( bez predmeta tzv.legalizacije ). 
Riješeni predmeti se odnose na slijedeće poslove prostornog uređenja i gradnje: 
izdavanje lokacijske dozvole, produženje važenja lokacijske dozvole ili izmjene i dopune 
iste, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne 
čestice, promjenu  imena investitora, potvrdu glavnog projekta, izdavanje uporabne 
dozvole, izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine, izdavanje rješenja o 
uvjetima građenja, produženje važenja rješenja o uvjetima građenja, izdavanje rješenja 
o etažiranju nekretnine, izdavanje građevinske dozvole. 

 
 

II. URUDŽBENI ZAPISNIK – neupravni predmeti 
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      II.1.    ( zaprimljeni i riješeni od 01.01. – 30.06.2014.g. ) 

 
  

PODRUČJE        ZAPRIMLJENI RIJEŠENI      NERIJEŠENI 
             
ŠIBENIK        719                        376                  343 
    
KNIN      197                  65                       132 
 
DRNIŠ                            155                       145                       10 
 
ROGOZNICA                 159                      134                       25 
 

UKUPNO  1230                      720                        510 
 
 

     II.2.  ( zaprimljeni do 31.12.2013.g., a riješeni od 01.01. – 30.06.2014.g.) 
 

 
PODRUČJE                        RIJEŠENI___________________________________  
             
ŠIBENIK                   102    
 
KNIN                   10  
 
DRNIŠ                251 
 
ROGOZNICA 24 
______________________________________________________________ 
UKUPNO 487 
 

 
     II.1. + II.2. 
 

PODRUČJE    UKUPNO RIJEŠENI  ( u vremenu od 01.01. – 30.06.2014.g.) 
 

ŠIBENIK                           478    
 
KNIN                   75    
 
DRNIŠ                396     
 
ROGOZNICA                     158   
______________________________________________________________ 
UKUPNO            1107  
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              U vremenu od 01.01.-30.06.2014. g., ukupno je riješeno 1107 neupravnih 
predmeta. Kada kažemo riješeni predmeti, mislimo na predmete koji su ad acta, 
odnosno isti su razvedeni  ( arhivirani ), a u promatranom razdoblju još je riješeno 100 
predmeta, koji čekaju razvođenje, odnosno arhiviranje. Znači, u promatranom 
razdoblju , riješeno je 1207 predmeta upravnog postupka. Riješeni predmeti se, 
uglavnom, odnose na slijedeće poslove prostornog uređenja i gradnje: izdavanje 
preslike prostornog plana, izdavanje obavijesti o namjeni zemljišta, izdavanje potvrde o 
usklađenosti parcelacijskog elaborata, izdavanje potvrde o parcelaciji zemljišta, 
izdavanje potvrde o dostavljenom završnom izvješću nadzornog organa, izdavanje 
potvrde o pravomoćnosti rješenja/ lokacijskih /građevinskih  dozvola, izdavanje 
potvrde o postojanju građevinske/lokacijske dozvole, prijava početka građenja, 
izdavanje potvrde glavnog projekta, produženje važenja potvrde glavnog projekta, 
izdavanje uvjerenja o vremenu građenja, izdavanje uvjerenja za uporabu, izdavanje 
lokacijske informacije, izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena 
evidencija, te drugi poslovi. 

 
 

III. STANJE PREDMETA OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 
 
 
PODRUČJE        ZAPRIMLJENI RIJEŠENI      NERIJEŠENI 
             
ŠIBENIK   13548   1333 12215   
    
KNIN   2365                        140                  2225 
 
DRNIŠ                         3706                             344                  3362 
 
ROGOZNICA   2632                           480                  2152 
______________________________________________________ 
UKUPNO  22251 2297 19954 
 

Kada kažemo riješeni predmeti, mislimo na predmete koji su ad acta, odnosno 
isti su razvedeni  ( arhivirani ), a u promatranom razdoblju još je riješen 721 predmet, 
koji čeka pravomoćnost, odnosno razvođenje ( arhiviranje ), što znači da je na dan 
30.06.2014.godine riješeno 3018 predmeta, što iznosi 13, 56%, od ukupnog broja 
zaprimljenih predmeta. 
            Naime, dana 03.12.2013.g., stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( u daljnjem tekstu: Zakon ) 
kojim je osnovana Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada ( u daljnjem 
tekstu: Agencija ), kao javna ustanova, sa sjedištem u Zagrebu, za obavljanje praćenja i 
ubrzanja postupka ozakonjenja zgrada, te postizanja ravnomjerne opterećenosti 
nadležnih upravnih tijela, s tim u vezi. Agencija donosi rješenje u predmetima u kojima 
nadležne županije i gradovi, zbog velikog broja zaprimljenih predmeta, ne mogu , u 
razumnom roku,  riješiti sve predmete.   
           Obveza županija i gradova je bila, do 30.06.2014.g., riješiti 35% od ukupnog broja 
zaprimljenih predmeta. Ovaj Upravni odjel je zaprimio 22251 predmet, do 
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30.06.2014.g. je trebao riješiti 7788 predmeta, a riješio je 3018 predmeta, odnosno 
13,56 % od ukupnog broja zaprimljenih predmeta. 
Razliku, do propisane kvote, u visini od 2370 predmeta, će preuzeti i riješiti Agencija.  
Naime, kada broju riješenih predmeta – 3018,  pribrojimo 2400 predmeta koje je 
Agencija, već ranije preuzela, zaključujemo da smo u obvezi  Agenciji predati 2370 
predmeta.  

 
  IV. NERIJEŠENI  PREDMETI  NA  DAN  30.06.2014.g. 

 
 
 PODRUČJE              UPRAVNI            NEUPRAVNI           UKUPNO 
             
ŠIBENIK          14086      989 15075     
    
KNIN          2448                      182            2630     
 
DRNIŠ                                3834                 332                    4166     
 
ROGOZNICA                    2665       120         2785    
_______________________________________________________ 
UKUPNO  23033                     1623        24656    
 

        IV.UNUTARNJE  USTROJSTVO  UPRAVNOG ODJELA 
 

                  Upravni odjel, sa sjedištem u Šibeniku, u okviru svoje nadležnosti, pokriva 
područja, kao što je poznato, gradova i općina : Primošten, Skradin, Vodice, Tisno, 
Pirovac, Murter-Kornati, Bilice i Tribunj. 
Na poslovima “ legalizacije” ( uz ostali redovni posao ), u promatranom razdoblju, u 
Šibeniku, uz pročelnika, radilo je 11 referenata, i to: 6 izvršitelja na radnom mjestu 
visoke stručne spreme, 3 izvršitelja na radnom mjestu više stručne spreme, 2 izvršitelja 
na radnom mjestu srednje stručne spreme, te 10 izvršitelja visoke I više stručne 
spreme ( arhitektonske, građevinske, pravne ), koji su primljeni u službu, u prosincu 
2013.godine, na određeno vrijemena, isključivo radi rješavanja poslova “ legalizacije “, 
od kojih je 2 izvršitelja, početkom lipnja, napustilo službu. Uz navedene izvršitelje, na 
poslovima “ legalizacije “ radilo je, u izvještajnom razdoblju, 8 izvršitelja, koji su 
primljeni na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. 
U okviru Upravnog odjela djeluju i tri ispostave: Ispostava Knin, Ispostava Drniš I 
Ispostava Rogoznica. 
U Ispostavi Knin, u promatranom vremenu, poslove “ legalizacije “ ( uz ostali redovni 
posao ) obavljalo je 3  izvršitelja, I to: 1 izvršitelj na radnom mjestu .Voditelj 
ustrojstvene jedinice , 1 izvršitelj na radnom mjestu više stručne spreme, te 1 izvršitelj  
na radnom mjestu srednje stručne spreme, te 3 izvršitelja, koji su primljeni na rad, kroz 
program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. . 
U Ispostavi Drniš, poslove je obavljalo, također, 3 izvršitelja, I to: 1 izvršitelj na radnom 
mjestu Voditelj ustrojstvene jedinice, 1 izvršitelj na radnom mjestu više stručne 
spreme, te 1 izvršitelj  na radnom mjestu srednje stručne spreme, te 2 izvršitelja, koji 
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su primljeni na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. . 
U Ispostavi Rogoznica poslove je obavljalo 5 izvršitelja, I to: 1 izvršitelj na radnom 
mjestu .Voditelj ustrojstvene jedinice, 2 izvršitelja na radnom mjestu visoke stručne 
spreme ( od kojih 1 izvršitelj na određeno vrijeme, isključivo za poslove ozakonjenja 
zgrada ), 1 izvršitelj na radnom mjestu više stručne spreme, 1 izvršitelj  na radnom 
mjestu srednje stručne spreme, te 1 izvršitelj koji je primljen na stručno 
osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa.             

U ovom trenutku, u Upravnom odjelu, zaposleno je 47 izvršitelja ( 23 
izvršitelja na neodređeno vrijeme, 10 izvršitelja na određeno vrijeme, 14 izvršitelja na 
stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ). 
U tijeku je  prijam u radni odnos, još, 14 izvršitelja, visoke I više stručne spreme,  na 
određeno radno vrijeme, isključivo za obavljanje poslova “ legalizacije “ I 10 izvršitelja 
visoke, više I srednje stručne spreme, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa.    
         Bez obzira na sve napore koji se ulažu, oko organizacije posla, kako bi se 
ispunile kvote, u  zadanim rokovima, kod rješavanja poslova “legalizacije”, mišljenja 
smo da  su iste nerealno postavljene, te da ovaj Upravni odjel neće biti u mogućnosti, 
do 31.12. 2014.godine, riješiti 50% od zaprimljenih predmeta. 

 
 
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
 
Izvješćivanje nadležnih institucija i državnih tijela: priprema i izrada Godišnjeg izvješća 
o radu Jedinice za unutarnju reviziju ŠKŽ za 2013. godinu, Ministarstvo financija – 
Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole; priprema i izrada 
Mišljenja unutarnje revizije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu; 
priprema i dostavljanje dokumentacije Državnom uredu za reviziju za 2013. godinu o 
radu i aktivnostima unutarnje revizije Šibensko-kninske županije.  
 
Provođenje unutarnjih revizija procesa ostvarenja i potrošnje vlastitih prihoda kod 
proračunskih korisnika – školske ustanove kojima je osnivač Šibensko-kninska županija. 
 
Ostvarena su sudjelovanja na: redovitim sastancima i konzultacijama voditelja jedinica 
za unutarnju reviziju u Ministarstvu financija, Središnja harmonizacijska jedinica;  
specijaliziranim savjetovanjima: „Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i državnoj službi; konferencijama: 6. međunarodna konferencija Hrvatskog 
instituta internih revizora „Doprinos interne revizije korporativnom upravljanju“; 
izobrazba u Ministarstvu financija: „Praktični primjeri kontrolnih aktivnosti u 
proračunskim procesima“. 
 
Kontinuirano praćenje zakonske regulative sustava unutarnjih financijskih kontrola u 
javnom sektoru RH; istraživanje i prikupljanje informacija relevantnih za područje 
unutarnje revizije i srodnih disciplina; koordinacija i suradnja s upravnih tijelima ŠKŽ u 
provedbi preporuka iz revizorskih izvješća kao i razmatranja drugih oblika unaprjeđenja 
poslovanja Šibensko-kninske županije. 
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SLUŽBA TAJNIŠTVA 
 

U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine održane su četiri radne 
sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije s ukupno obrađenih 49 točaka 
dnevnog reda, a na kojima je ukupno donesen 71 akt.   

Povodom Dana Županije održana je svečana sjednica Županijske skupštine na 
kojoj su nagrađenima dodijeljene nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije za 
2014. godinu. 

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 svih općina i gradova s područja 
Šibensko-kninske županije, osim akata Grada Šibenika,  Općine Primošten i Općine 
Tisno koji imaju svoje vlastito glasilo. 

U prvih šest mjeseci ove godine iz tiska je izišlo šest brojeva „Službenog vjesnika 
Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 830  stranica teksta. 

 
   

 

 

       ŽUPAN 
 

       Goran Pauk, dipl. oec. 
 


