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ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Predmet: Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 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. 7. – 31. 12. 2014. g. župan i njegovi zamjenici sudjelovali su u
protokolarnom dijelu programa obilježavanja državnih i vjerskih blagdana te
spomendana, kao i obilježavanju Dana grada/općine na području naše županije.
Sudjelovali su na sastancima, savjetovanjima i kongresima u ministarstvima i u
inozemstvu. Od kojih ćemo izdvojiti:
1. srpnja 2014. – U Šibeniku održan radni sastanak sa ministrom turizma Darkom
Lorencinom, Teme sastanka bile su, između ostalog, izmjene Zakona o turističkim
zajednicama s glavnim ciljem jačanja destinacijskog menadžmenta, investicijski projekti
na području Županije, program PPS (pred i posezone), raspodjela sredstava boravišne
pristojbe iz nautike.
24. srpnja 2014. – Župan sudjelovao na radionici „Metodologija pametne
specijalizacije“ koja se održala u Solarisu u organizaciji Grada Šibenika, a u okviru
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projekta NEXT, kojeg financira Europska unija iz programa IPA Jadranska prekogranična
suradnja. Tema predavanja i panel rasprava je pametna specijalizacija u Hrvatskoj,
uključivanje malog i srednjeg poduzetništva u proces pametne specijalizacije, izrada
strategije pametne specijalizacije u svrhu razvoja i korištenju novih tehnologija i
inovacija.
25. srpnja 2014. – Župan sudjelovao na početnoj (kick-off) konferenciji projekta
"Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra (iNavis) u Šibeniku".
4. kolovoza 2014. – Župan primio u posjet veleposlanika Republike Indonezije NJ.E.
Agusa Sardjana.
8. i 9. kolovoza 2014. – Na otoku Zlarinu održan 2. festival hrvatskog otočnog proizvoda
u Šibensko-kninskoj županiji
23. kolovoza 2014. – Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima.
27. kolovoza 2014. – Župan Goran Pauk prisustvovao sastanku u Ministarstvu znanosti
obrazovanja i sporta sa ministrom Vedranom Mornarom. Sastanak je inicirala Hrvatska
zajednica županija na sjednici svog Izvršnog odbora još u ožujku 2014. godine, zbog
zaključka kako decentralizirana sredstva nisu dostatna za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba u školama. Zbog pronalaska zajedničkog rješenja
uočenih problema predstavnici županija tražili su hitan sastanak s ministrom.
29. kolovoza 2014. - Održana konstituirajuća sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća
Šibensko-kninske županije. Za predsjednika je izabran zamjenik župana Tomislav
Vrdoljak.
29. kolovoza 2014. - Potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnog razvoja i fondova
EU zajedno s Eugenom Orlandom Teodorovici, rumunjskim ministrom Europskih
fondova posjetio je Šibenik.
30. kolovoza 2014. – Obilježena 7. godišnjica kornatske tragedije.
1. rujna 2014. - Župan Goran Pauk prisustvovao je otvaranju novog pogona tvrtke Bio
ulja d.o.o. na Podima.
2. rujna 2014. - Simboličnim činom presijecanja vrpce svečano je otvorena skradinska
Poduzetnička zona Kosa u Ićevu. Vrpcu su prerezali gradonačelnik Grada Skradina
Nediljko Dujić, župan Goran Pauk i pomoćnim ministra regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije Venko Ćurlin.
17. rujna 2014. - u povodu obilježavanja 23. obljetnice Rujanskog rata, župan i njegovi
zamjenici su duž bojišnice iz 1991. položili vijence i zapalili svijeće u spomen na
poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.
19. rujna 2014. - svečano obilježen Međunarodni dan obale. Tema ovogodišnje
proslave su klimatske promjene, koje su sve naglašeniji problem okoliša u 21. stoljeću.
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23. rujna 2014. – održana središnja proslava obilježavanja Spomendana rujanskog rata.
25. rujna 2014. – župan Goran Pauk boravio u Bruxelles kako bi prisustvovao
jednodnevnom seminaru koji se održao u Centru za posjetitelje Europske komisije. Cilj
seminara je pružiti priliku predstavnicima hrvatskih županija za upoznavanje s
djelovanjem ključnih institucija Europske unije, ali i za raspravu o nekim temama od
interesa za naše djelovanje nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Teme
uključuju područja poput regionalnog razvoja, fondova EU, te poljoprivredne politike.
28. rujna 2014. – Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak prisustvovao generalnoj skupštini
IRE u Beču.
22. listopada 2014. – Potpisan Sporazum o uspostavljanju međusobne suradnje između
Šibensko-kninske županije i Šleskog vojvodstva u Republici Poljskoj. Sporazum o
suradnji potpisali su u Katowicama u Uredu maršala Šleskog vojvodstva župan Goran
Pauk i maršal Šleskog vojvodstva g. Miroslaw Sekuła u nazočnosti poljskih medija i
predsjednika Skupštine Šleskog vojvodstva g. Andrzeja Gościniaka. Sporazum
predstavlja temelj suradnje između dviju regija u razdoblju od dvije godine s
mogućnošću produženja ili sklapanja formalnog ugovora o suradnji u području
gospodarstva, turizma, kulture, razmjeni dobrih praksi u području teritorijalnog
marketinga kao i regionalnog razvoja, posebno kroz razmjenu iskustava u povlačenju
sredstava iz europskih fondova te stvaranja osnova i poticanje suradnje između
organizacija, poduzeća i društvenih zajednica obje regije.
29. listopada 2014. – U gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ provedena je edukacija za
regionalne i lokalne dužnosnike u Šibensko-kninskoj županiji na kojoj su prisustvovali
župan i njegovi zamjenici.
12. -14. studenoga 2014. – U Solarisu održana konferencija 48 sati – šesti godišnji
susret gradonačelnika i poduzetnika kojoj je prisustvovao župan Goran Pauk.
17. studenoga 2014. – Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak sudjelovao na okruglom
stolu o razvoju, edukaciji i promociji „Ruta kulturnog turizma na jadranskom području“,
koji se održao u Šibeniku u okviru projekta HERA.
18. studenoga 2014. – Izaslanstvo Županije sudjelovalo je u obilježavanj 23. godišnjice
stradanja Vukovara i Škabrnje.
25. studenoga 2014. - Župan Goran Pauk u Zagrebu je sudjelovao na tematskoj
konferenci o strukturnim fondovima za gradove, općine i županije u razdoblju 20142020.
10. prosinca 2014. - Župan Goran Pauk je sudjelovao na sjednici saborskog Odbora za
pomorstvo, promet i infrastrukturu. Jedna od točaka dnevnog reda bila je „Modeli
financiranja održavanja županijskih i lokalnih cesta“ zbog koje je župan kao predstavnik
Hrvatske zajednice županija, skupa sa međimurskim županom Matijom Posavcem,
sudjelovao u radu saborskog Odbora.

3

11. prosinca 2014. - Župan Goran Pauk sudjelovao je na sastanku koordinacije župana
Jadranske Hrvatske i predstavnika regionalnih koordinatora koji se održao u Gospiću.
13. prosinca 2014. - Zamjenik župana Zoran Smolić prisustvovao je IV Manifestaciji
"Dani mladog maslinovog ulja u Dalmaciji" koja se održala u Vodicama.
16. prosinca 2014. - U Kninu održana konferencija „Izazovi i mogućnosti integriranog
gospodarenja otpadom na krškim područjima“ kojoj je prisustvovao zamjenik župana
Tomislav Vrdoljak.
17. prosinca 2014. – Župan sudjelovao na sjednici Političkog odbora CMR-a u Rimu.
19. prosinca 2014. - Na arheološkom lokalitetu Velika Mrdakovica u zaleđu Vodica
održana je konferencija za novinare na kojoj je javnost informirana o radovima na
uređenju arheološkog parka u okviru projekta HERA – "Održivo turističko upravljanje
jadranskom baštinom".
20. prosinca 2014. - Župan Goran Pauk i njegov zamjenik Tomislav Vrdoljak odali
počast poginulim braniteljima u Domovinskom ratu povodom obilježavanja 22.
obljetnice osnivanja 15. domobranske pukovnije Petar Krešimir IV.


Radni odnosi

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine u upravne odjele Županije
primljeno je 37 polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa te iz trenutno ima 38. Raspisana su 3 oglasa za prijamu službu na određeno
vrijeme zbog poslova legalizacije te primljena 21 osoba na određeno vrijeme.


Javna nabava

U razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. su pokrenuta i dovršena
dva postupka javne nabave, s time da je jedan postupak podijeljen u 13 grupa, što
znači da je donesena jedna odluka o početku postupka, ali je napravljeno 13 zapisnika
o pregledu i ocjeni ponuda i doneseno je 13 odluka o odabiru ponude. U ovom
postupku su uložene tri žalbe na odluke o odabiru, no žalbeno tijelo je iste odbilo kao
neosnovane.
Dovršena su dva postupka javne nabave pokrenuta u prvoj polovici godine, a jedan
postupak javne nabave je pokrenut na kraju godine.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
-

-

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
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-

-

-

-

-

-

Izrada raznih obrazaca za Ministarstvo financija
Izrada Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu
(I, II,)
Izrada Proračuna za 2015. godinu sa planom prihoda i izdataka za 2016. i 2017.
godinu
Izrada Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2015.
godinu
Izrada Financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 01. 01. do 30. 06. 2014. godine
Izrada Polugodišnjeg izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 01. 01. do 30. 06. 2014. godine
Izrada Konsolidiranog financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije
za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2014. godine
Dostava Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije (I, II),
Proračuna Šibensko-kninske županije za 2015. godinu, svih financijskih,
konsolidiranog i polugodišnjeg izvješća Proračuna županije
Izrada Financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 01. 01. do 30. 09. 2014. godine
Izrada analiza o ostvarenim prihodima proračuna Šibensko-kninske županije po
mjesecima
Izrada analiza likvidnosti proračuna-praćenje izvršavanja rashoda po izvorima
mjesečno a u prosincu i dnevne analize
Savjetovanje upravnih odjela i proračunskih korisnika o načinu planiranja i
izvršavanja proračunskih sredstava i načinu korištenja informatičkog programalokalne riznice Šibensko-kninske županije
svakodnevne aktivnosti na poslovima unutrašnjih financijskih kontrola
obavljene kontrole Izjava i Upitnika fiskalne odgovornosti za 2013. godinu svih
proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije i jednog izvanproračunskog
korisnika (ŽUC)
izrada izvješća o obavljenim kontrolama Izjava i Upitnika fiskalne odgovornosti
svih proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije i jednog
izvanproračunskog korisnika (ŽUC) Županu ŠKŽ
Svakodnevne aktivnosti sa ovlaštenim programerom u svezi održavanja i
nadopunjavanja sustava-aplikacije planiranja i izvršavanja cijele riznice sa svim
prihodima i izdacima upravnih odjela i proračunskih korisnika uz sva izravna
plaćanja preko jedinstvenog računa Proračuna Šibensko-kninske županije
svakodnevne aktivnosti u vođenju Glavne knjige
svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige ulaznih računa
aktivnosti u vođenju Knjige izlaznih računa
svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige primljenih i izdanih vrijednosnih
papira
svakodnevne aktivnosti u vođenju i razvoju centralne evidencije sklopljenih
ugovora
svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige nabave
svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige putnih naloga i blagajničkom
poslovanju (ispis uplatnica i isplatnica)
aktivnosti u vođenju knjige imovine i sitnog inventara sukladno promjenama u
vrijednostima i količinama imovine i sitnog inventara Šibensko-kninske županije
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-

-

-

svakodnevne aktivnosti u vođenju ispisa i dostave narudžbenica za sve upravne
odjele i službe Šibensko-kninske županije
svakodnevne aktivnosti u izradi naloga za plaćanje Upravnog odjela za proračun
i financije
svakodnevne aktivnosti u izradi zbrojnog naloga za plaćanje svih upravnih
odjela, službi i svih proračunskih korisnika
mjesečne i svakodnevne aktivnosti u obračunima plaća, honorara, ugovora o
djelu, troška prijevoza na posao djelatnika, obračun bolovanja i izrada zahtjeva
za doznaku potraživanih novčanih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno
osiguranje
izrada izvješća za poreznu upravu-JOPPD obrasci
izvješća prema HZZMO-u rekapitulacija svih plaća po mjesecima sa uplaćenim
doprinosima
izrada zahtjeva za doznaku potraživanih novčanih sredstava za plaće djelatnika
prema jedinicama s kojima imamo sklopljen ugovor o financiranju (Grad Vodice,
Općina Rogoznica)
izrada obračuna deviznih dnevnica
izrada mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih statističkih izvješća
svakodnevne kontrolne aktivnosti izvršavanja Proračuna, izrada raznih
evidencija, analiza

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
U periodu srpanj - prosinac 2014., doneseni su sljedeći akti Skupštine iz nadležnosti
Odjela:
-

Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Knina,
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Drniša,
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Promina,
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Vodica,
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Rogoznica,
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Ružić,
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Kijevo,
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Biskupija,
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik i na Statut Doma
(pročišćeni tekst).

Odlukom Župana doneseni su sljedeći akti:
-

Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno vijeće Ljekarne
Šibenik,
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanu predsjednika i dva člana u Upravno
vijeće Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno
vijeće Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,
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Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno
vijeće Doma zdravlja Šibenik,
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Zavoda za
javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,
Rješenje (licenciju) o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne
usluge pomoći u kući,
Rješenje (licenciju) o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne
usluge pomoći u kući,
Zaključak o II. Izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije
u 2014. godini,
Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014.
godine s pozicije – Potpore za unaprjeđenje i razvitak programa socijalne skrbi,
Zaključak o III. Izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije
u 2014. godini,
Rješenje o imenovanju koordinatora skrbi za beskućnike,
Rješenje (licenciju) o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne
usluge pomoći u kući,
Rješenje (licenciju) o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne
usluge pomoći u kući,
Dopunsko Rješenje za Obiteljski dom „I. Bošnjak“, Vodice
Rješenje (licenciju) o ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne
usluge pomoći u kući,
Zaključak o IV. Izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije
u 2014. godini,
Rješenje,
Zaključak o raspodjeli sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014.
godinu , Razdjel 040-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Aktivnost
A1006-01-Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite, pozicija –
Interventna sredstva u zdravstvu.

Od redovitih aktivnosti Odjela ističemo praćenje i nadzor nad radom ustanova kojima
je Županija osnivač- tri doma zdravlja, dva zavoda, dvije ljekarne, dva doma za starije i
nemoćne osobe. Sa zadovoljstvom ističemo da su u složenim okolnostima rada i
djelovanja sve ustanove financijski uspješno završile 2014. godinu i svoje usluge
građanima pružale na zavidnoj razini. Dvije bolnice su, kako je poznato, privremeno
pod upravom Države.
Također, naglašavamo uspješan dovršetak svih poslova na decentraliziranom
financiranju zdravstvenih i socijalnih funkcija u 2014. godini sa 99% - im iskorištenjem
bilanciranih prava i to za zdravstvo, investicijska sredstva i tekuće i investicijsko
održavanje u iznosu od 13.103.239,00 kn, domovi za starije i nemoćne osobe,
sufinanciranje ukupnih troškova djelatnosti u iznosu od 7.360.274,00 kn, centri za
socijalnu skrb, materijalni i financijski rashodi u iznosu od 1.574.600,00 kn.
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Pomoć za ogrjev građanima koji se griju na drva i pored neprecizne zakonske
regulative, složene u izvedbi, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave realizirano
je u visokom iznosu od 2.650.500,00 kn, odnosno za 2.790 korisnika.
Od značajnih događaja vezanih za rad Odjela navodimo objavu revidiranog „Master
plana“ bolnica u rujnu 2014., kojim se ublažava eksplicitna odredba o značajnom
smanjenju kreveta u našim bolnicama, kako je bilo predviđeno prvom verzijom Plana iz
travnja 2014., ali i dalje ostaje nejasno kako i u kojem obimu će to biti provedeno.
Također spominjemo problem sa pitkom vodom koji se pojavio u periodu rujan listopad, budući da se preko ovog odjela financira stalna kontrola vode za ljudsku
upotrebu- monitoring u iznosu od 470.000 kn u 2014. godini.
Krajem godine u suradnji Caritasa Šibenske biskupije, Grada Šibenika i Šibenskokninske županije, otvoreno je sklonište za beskućnike u Šibeniku, što je značajan
doprinos skrbi za ovu kategoriju korisnika.
Nastavljene su aktivnosti na definiranju i perspektivi projekta nove bolnice, na izmjeni i
poboljšanju mreže hitne medicine, te na provedbi projekata i programa unaprjeđenja
zdravlja i socijalne skrbi.

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.
 Školstvo
Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno svojim zakonskim
nadležnostima osigurava sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač, te određuje kriterije, mjerila i
način financiranja decentraliziranih funkcija u obrazovnom sustavu, neophodnih za
realizaciju nastavnih planova i programa.
Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog i srednjeg školstva Šibensko-kninske županije za 2014. godinu, donesenih na
sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, tijekom godine utrošena su
sredstva za financiranje osnovnih škola (14) u visini od 14.806.321,00 kune, te za
financiranje srednjih škola (12) u visini od 9.627.080,00 kuna.
Decentraliziranim sredstvima financirali su se materijalni rashodi škola, investicijska
održavanja školskog prostora i opreme, nastavnih sredstava i pomagala, te kapitalni
projekti osnovnog i srednjeg školstva.
Prema Planu kapitalnih ulaganja u školstvo Šibensko-kninske županije za 2014. godinu
donesenog na Županijskoj skupštini ŠKŽ 31. ožujka 2014. godine i Izmjenama Plana (I.)
od 08. prosinca 2014. godine, realizirali smo slijedeće kapitalne projekte školstva:
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A. Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo

1.

2.

OŠ Domovinske zahvalnosti,
Knin

OŠ dr. Franje Tuđmana, Knin

izrada projekt. dokumentacije za
rekonstrukciju školske zgrade u
odnosu na energetsku učinkovitost
sanacija fasade i zamjena prozora
na školskoj zgradi (I. faza)
izrada idejnog projekta za
izgradnju školske sportske dvorane
izrada idejnog rješenja za
dogradnju školske zgrade

3.

4.

OŠ A. M. Petropoljskog, Drniš sanacija temelja na sjeverozapadnom dijelu školske zgrade

95.000,00 kn
700.00,00 kn
105.000,00 kn
50.000,00 kn
100.000,00 kn

nabava didaktičke i informatičke
opreme

85.000,00 kn

rekonstrukcija rasvjete u školskoj
zgradi (II. faza)

290.000,00 kn

sanacija sustava grijanja školske
zgrade

100.000,00 kn

OŠ Vodice

5.

OŠ Murterski škoji, Murter

sanacija južne fasade školske
zgrade

155.000,00 kn

6.

OŠ Čista Velika

nabava opreme za sportsku
dvoranu OŠ Čista Velika

255.000,00 kn*

Ukupno planirani iznos ulaganja

1.935.000,00 kn

* 170.000,00 – županijski izvorni prihodi
85.000,00 – decentralizirana sredstva
B. Kapitalna ulaganja u srednje školstvo
izrada i vanjska ugradnja dizala za
osiguravanje pristupa osobama s
invaliditetom
1.

Gimnazija A. Vrančića, Šibenik

420.000,00 kn

zamjena stolarije na školskoj zgradi
320.000,00 kn
(II. faza)
adaptacija podrumskog prostora u
arhivu
nabava informatičke opreme
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100.000,00 kn
80.000,00 kn

2.

Tehnička škola, Šibenik

nabava opreme za sportsku
dvoranu

80.000,00 kn

3.

Industrijsko-obrtnička škola,
Šibenik

opremanje kabineta za
elektrotehniku

30.000,00 kn

4.

SŠ Ivana Meštrovića, Drniš

nabava informatičke opreme

70.000,00 kn

5.

SŠ Lovre Montija, Knin

nabava informatičke opreme

60.000,00 kn

6.

SSŠ Kralja Zvonimira, Knin

sanacija krovišta školske zgrade (II.
200.000,00 kn
faza)
nabava didaktičke opreme za
kabinet elektrotehnike

90.000,00 kn
1.450.000,00
kn

Ukupno planirani iznos ulaganja

Poslovanje školskih ustanova preko jedinstvenog računa riznice omogućilo je da na
bolji i kvalitetniji način pratimo škole kao proračunske korisnike, te njihovo zakonito,
namjensko i svrsishodno korištenje sredstava po svim izvorima financiranja
(decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije).
Sukladno odredbama Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za
redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2014 i rujan-prosinac 2014.
godine koje je donijela Vlada RH (NN 156/13 i 105/14), učenicima srednjih škola
sufinancirani su troškovi međumjesnog javnog prijevoza (autobus i vlak) u visini 75%.
Prema kriterijima iz navedene odluke 2009 srednjoškolaca ostvarilo je pravo na
subvenciju troškova prijevoza, a utrošen je ukupan iznos od 9.516.600,00 kuna koji je
doznačen iz državnog proračuna.
Kako na području Općine Ružić nema uspostavljenog javnog linijskog prijevoza,
učenicima putnicima SŠ Ivana Meštrovića u Drnišu s prebivalištem na području općine
Ružić, županija je nastavila sufinancirati 20% ukupnih mjesečnih troškova posebno
organiziranog prijevoza, a ostatak jedinica lokalne samouprave. Za ovu namjenu
utrošeno je 18.450,00 kuna iz izvornih prihoda županije.
U listopadu i studenom je proveden postupak Javnog natječaja za dodjelu novih
stipendija učenicima i studentima za šk./akad. god. 2014./15. Dodijeljeno je 6
učeničkih i 15 studentskih stipendija. Uz ranije korisnike koji nastavljaju primati
stipendije za redovito školovanje, u ovoj školskoj odnosno akademskoj godini županija
sada stipendira ukupno 62 stipendista i to 9 učenika i 53 studenta. Mjesečna stipendija
za učenike iznosi 400 kuna, a za studente 600 kuna. Za ovu namjenu u proračunu je
ove godine utrošeno ukupno 380.000,00 kune iz izvornih prihoda županije s ciljem
poboljšanja materijalnog statusa učenika i studenata.
Za sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova odnosno veleučilišta koji djeluju
na području naš županije utrošeno je 220.000,00 kuna s ciljem poboljšanja i
unapređenja standarda visokog obrazovanja.
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U listopadu i studenom je proveden i postupak Javnog natječaja za dodjelu financijskih
poticaja ustanovama za obrazovanje odraslih, te je pučkim učilištima (3) sa sjedištem u
Šibensko-kninskoj županiji dodijeljeno 60.000,00 kuna za provođenje obrazovnih
programa za deficitarna zanimanja.
Županija kroz ove financijske poticaje daje posebnu pozornost sustavu cjeloživotnog
obrazovanja i potrebi svih građana na stalno učenje, stručno usavršavanje i
osposobljavanje, radi stjecanja novih znanja i vještina.
 Kultura, šport i udruge građana
Kako i prethodnih godina, početkom rujna objavili smo Javni poziv za predlaganje
programa javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture, športa i udruga
građana Šibensko-kninske županije za 2015. godinu. Prema financijskim mogućnostima
županije planira se u proračunu Šibensko-kninske županije za 2015. godinu osigurati za
ove namjene ukupan iznos od 3.670.000,00 kune, odnosno za sufinanciranje programa
javnih potreba u području kulture 1.280.000,00 kuna, u području sporta 1.900.000,00
kuna te udruga građana 490.000,00 kuna. Tijekom godine prati se realizacija programa
koji se sufinanciraju iz sredstava županije, te se traži od korisnika da podnesu
financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Malo gospodarstvo
Realizacijom kreditnih projekta kod kojih Županija i Ministarstvo subvencioniraju
kamatu do 31.12.2014. godine isplaćeno je 1.307.967,60 kuna subvencionirane
kamate.
Za provedbu Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u
prerađivačkoj industriji u 2014. godini Ministarstvo gospodarstva, temeljem Ugovora
potpisanog sa Šibensko-kninskom županijom, doznačilo je iznos od 1.937.300,00 kuna
za izdavanje jamstava poduzetnicima, a na temelju istog Županija je potpisala ugovor s
Javnom ustanovom razvojna agencija Šibensko-kninske županije koja se obvezala na
provedbu programa, pa joj je stoga od strane Županije doznačen navedeni iznos.
Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem Zahtjeva Šibensko-kninske županije
donijelo je odluku kojom se utvrđuje kreditni potencijal od 11.000.000,00 kuna iz
Programa poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“
za razdoblje trajanja Programa od 4 godine ili do iskorištenja kreditnog potencijala. U
tijeku je usklađivanja sadržaja ugovora između Županije, poslovnih banaka i
Ministarstva.
Šibensko-kninska županija potpisala je s Jadranskom bankom d.d. Šibenik Ugovor o
poslovnoj suradnji za realizaciju nove kreditne linije Projekta kreditiranja poduzetnika
Šibensko-kninske županije, prema kojem su uvjeti kreditiranja povoljniji od dosad
ugovorenih. Temeljem istog županija se obvezala 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 što se uključili
gradovi Drniš i Vodice. Od početka realizacije pa do kraja 2014. godine ukupno je
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prema banci u daljnju proceduru upućeno ukupno 27 kreditnih zahtjeva u ukupnom
iznosu 17,8 miliona kuna od čega je banka realizirala 3 zahtjeva vrijednosti
1.582.588,00 kuna.
Sukladno Programu za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014. godini, u
izvještajnom razdoblju odobren je iznos od 287.475,00 kuna i to za 70 korisnika.
Turizam
Temeljem Programa subvencioniranja projekata iz turizma u 2014. godini, po
Zahtjevima, u izvještajnom razdoblju odobreno je 200.000,00 kn općinama, gradovima
i turističkim zajednicama s područja Šibensko-kninske županije za uređivanje i
održavanje tematskih putova (13 korisnika), te 87.500,00 kn petorici korisnika za
sufinanciranje ostalih projekta koji doprinose razvoju turizma na području županije.
Vezano za potrebu podizanja razine zadovoljstva posjetitelja i bolje promocije
turističkih potencijala Šibensko-kninske županije dostavljen je Zahtjev za dodjelu
bespovratnih sredstava Ministarstvu turizma za sufinanciranje izrade projektne
dokumentacije Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije, a na temelju kojeg je
Ministarstvo odobrilo iznos od 400.000, 00 kuna. Tvrtka Marinaprojekt d.o.o. izradila je
idejno urbanističko i arhitektonsko prostorno-programsko rješenja budućeg Centra za
posjetitelje Šibensko-kninske županije (vrijednost ugovorene usluge iznosi 137.500,00
kuna).
Poljoprivreda
Navodnjavanje. Vezano za realizaciju Programa izrade projektne dokumentacije za
buduće sustave navodnjavanja na području Šibensko-kninske županije za projekt
sustava navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac, proveden je postupak javne nabave za
uslugu izrade idejnog projekta. Na temelju istog je s Vodoprivredno-projektnim biroom
d.d. i Sveučilištem u Zagrebu – Agronomski fakultet sklopljen Ugovor o izradi Idejnog
projekta sustava navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac (ugovorena vrijednost izrade
projekta iznosi: 543.625,00 kuna. U tijeku je i Pilot projekt navodnjavanja drvenastih
kultura na osvojenim krškim površinama na području Donje polje – Jadrtovac.
Kontinuirano se provodi ispitivanje izdašnosti izvora Ribnik kao i ispitivanje kvalitete
vode iz istog izvora. Vezano za sustav navodnjavanja Petrovo polje čeka se nadopuna
Studije utjecaja akumulacije Čikole, i to u skladu s Rješenjem Ministarstva zaštite
okoliša i prirode kojim se traži obveza provođenja Glavne ocjene prihvatljivosti za
ekološku mrežu, pa je u tom segmentu potrebno nadopuniti Studiju.
Lovstvo. Pripremljen Program subvencioniranja projekata razvoja i unapređenja
lovstva na području Šibensko-kninske županije, a koji je 2. listopada 2014. godine
donesen od strane župana. Temeljem Programa subvencioniranja projekata razvoja i
unapređenja lovstva na području Šibensko-kninske županije raspoređeno je
356.720,00 kn ovlaštenicima prava lova u zajedničkim i državnim lovištima na području
županije za sufinanciranje programa razvoja lovstva (21 korisnik) te je za promidžbu
lovnog gospodarstva Šibensko-kninske županije odobren iznos od 40.000,00 kuna
Lovačkom savezu Šibensko-kninske županije. Prihodi po osnovu lovozakupnina /
koncesija prava lova na godišnjoj razini planiraju se u iznosu 403.050,00 kuna. S danom
31. prosinca 2014. godine nema duga po osnovu lovozakupnina / koncesija.
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Elementarne nepogode. Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, a na zahtjev Povjerenstava
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda općina/gradova, župan je u 2014. godini
proglasio 5 elementarnih nepogoda od tuče i poplave za područja gradova Drniša i
Vodica, općina Kistanje, Pirovac i Tribunj čija je dokumentacija o procjeni šteta
proslijeđena u Državno povjerenstvo u daljnju proceduru.
Energetska učinkovitost
U tijeku provedba programa „Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u
kućanstvima Šibensko-kninske županije u 2014./2015.“ Prema Ugovoru potpisanom s
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isti će sudjelovati davanjem
sredstava pomoći u iznosu do 1.000.000,00 kuna, a Županija s najviše 83.333,33 kune.
U tijeku provedba Programa edukacijskih aktivnosti za stanovnike Šibensko-kninske
županije „Odgovorno s energijom odgovorno s okolišem“, a za čiju je provedbu poslan
Zahtjev za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ugovorom
o zajedničkom financiranju Projekta potpisanom je 29. rujna 2014. Ugovoreno je da će
Fond sudjelovati u realizaciji Projekta sredstvima pomoći u iznosu od 77.730,00 kuna, a
Županija s 51.820,00 kuna.
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“
broj: 127/2014) Šibensko-kninska županija potpisala je s Energetskim institutom Hrvoje
Požar Ugovor o izradi Akcijskog plan energetske učinkovitosti Šibensko-kninske
županije.
Projekti
Nastavljena je provedba programa razmjene mladih Eurodyssee; u kolovozu 2014.
godine realizirali smo primanje dvoje francuza iz regije Rhone-Alpes: Loriss Bollens na
tromjesečnu praksu u frizerskom salonu Modissa i Thomasa Cambiera na tromjesečnu
praksu u restoran Pelegrini. U rujnu 2014. godine španjolska regija Katalonija odabrala
je Vidu Grujić iz Šibenika, kao najbolju kandidatkinju za 6-mjesečno stažiranje u
Barceloni u sklopu konzultantske tvrtke GRUPO KIM. U prosincu 2014. godine
talijanska regija Umbria odabrala je Višnju Čičin-Šain za 6-mjesečno stručno i jezično
usavršavanje u osnovnoj školi „G. Carducci“ Perugi.
Vezano za projekt „Adriatic Model Forest – AMF“ (sufinanciran kroz IPA ADRIATIC CBC
PROGRAMME 2007-2013) organizirani su brojni radni sastanci na temu strateškog
planiranja u Modelnoj šumi u Kijevu, Unešiću, Ružiću, Drnišu te dvije radionice u
Šibeniku i Drnišu. U Skradinu je organiziran Medforum - međunarodna konferencija
mediteranskih modelnih šuma. Implementacija projekta produžena je do travnja 2015.
godine.
U okviru provedbe projekta HERA „Sustainable tourism management of Adriatic
Heritage“ sklopljen Ugovor o radovima s Muzejom Grada Šibenika. U tijeku su
arheološki radovi na lokalitetu Velika Mrdakovica. Odabran je član Hera Trademark
odbora. Raspisan je natječaj za vanjskog turističkog stručnjaka.
Razminiranje
Aktivno uključeni u rješavanje problema minskosumnjivog prostor Šibensko-kninske
županije. Na humanitarnoj akciji iniciranoj od strane Šibensko-kninske županije, za
razminiranje dijela područja Grada Vodica (naselje Dragišići), skupila su se sredstva za
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razminiranje u iznosu od 290.842,50 kuna. Ukupni minskosumnjiv prostor u našoj
županiji iznosi 33,98 km2.
Ostalo:
 Praćenje prihoda po osnovu novčane naknade za koncesiju za eksploataciju
mineralnih sirovina tvrtki koje obavljaju eksploataciju mineralnih sirovina na
području Šibensko-kninske županije. Ukupan dug po osnovi navedene naknade
na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 56.064,27. Kontinuirano se vodi i
evidencija proračunskih prihoda po osnovu koncesijskih naknada za korištenje
voda i vodnog dobra, a potraživanje po toj osnovi na dan 31. prosinca 2014.
iznosi 133.248,54 kune, a od čega se najveći dio odnosi na dug tvrtke
V.I.R.I.B.U.S. d.o.o. i to iznos od 67.498,29, a vezano za utvrđeni iznos po
Rješenju Ministarstva financija Državno odvjetništvo u Zagrebu vodi sudsku
parnicu.
 Praćenje provedbe Ugovora o prijenosu Ugovora o koncesiji za izgradnju
distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu područja Šibensko-kninske
županije i to gradove Šibenik (naselja Šibenik, Brodarica, industrijska zona Podi
i turističko naselje Solaris), Drniš (naselje Drniš i pripadajuća industrijska zona),
Knin (naselje Knin) i Vodice (naselja Vodice i Srima) te općine Bilice, Tribunj
(naselje Tribunj), Pirovac (naselje Pirovac i pripadajuća industrijska zona), Tisno
(naselja Tisno, Jezera i Betina) i Murter-Kornati (naselje Murter).

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije


POSLOVI I RADNI ZADACI RRA

Za period srpanj-prosinac 2014. god. u JU Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije
provođene su sljedeće aktivnosti:
1. Provođenje Zakona o regionalnom razvoju
-

Izrađeno Izvješća o provedbi ŽRS za 2013.god.
Nastavljeno ažuriranje baze razvojnih projekata

2. Stručna pomoć regionalnoj i lokalnoj upravi
-

Pružanje stručne pomoći na provedbi projekta Grada Drniša „Razvoj turizma na
rubnim područjima NP Krka“.
Provedena projekt „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU u suradnji s
MRRFEU.

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
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-

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.
Započeta provedba projekta „Izgradnja i opremanje razvojno inovacijskog
centra iNAVIS
Završena provedba Projekta „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem
elektroničkog poslovanja“ (@Poslovanje) financiranog sredstvima EU. Oprema
u vrijednosti cca 350 000 kn biti će dostupna sredinom ožujka 2015.god.
Završena 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.
Nastavljena edukacija nezaposlenih osoba potencijalnih poduzetnika u suradnji
s HZZZ.
Aktivno sudjelovanje u radu Klastera (Prehrambeni, Male brodogradnje,
Metaloprerađivački).

6. Provođenje Zakona o učinkovitom korištenju energije
-

Sudjelovanje u provedbi programa Poticanja energetske efikasnosti.

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
I.
Izrađena su 23 prijedloga granica pomorskog dobra:
1. K. O. ZATON – MARTINSKA: Predio uvale Sičenica – Kanal Sv. Ante
2. K. O. PRVIĆ: Otok Prvić – Naselje Perolina ( Zona 4 )
3. K. O. PRVIĆ: Otok Prvić – Naselje Šepurina ( Zona 2)
4. K. O. MURTER – BETINA: Predio Artić – Varoš u naselju Betina
5. K. O. PRVIĆ: Otok Prvić – Naselje Perolina ( Zona 3 )
6. K. O. PRVIĆ: Otok Prvić – Naselje Perolina ( Zona 5 )
7. K. O. PRVIĆ: Otok Prvić – Naselje Šepurine ( Zona 1 )
8. K. O. KRAPANJ: Sjeverna strana otoka Krapanj
9. K. O. ŠIBENIK: Obala Sv. Petra – lučko područje
10. K. O. MURTER – BETINA: Predio Zdrače Zapad – naselje Betina
11. K. O. JADRTOVAC: Predio Ribnik – Jadrtovac
12. K. O. KRAPANJ: Predio Mrzla Vala – Jasenovo
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13. K. O. KRAPANJ: Predio Jasenovo – uvala Mirin
14. K. O. MARTINSKA: Predio Burnji Turan – uvala Martinska
15. K. O. MURTER – BETINA: Predio Zdrače Istok – naselje Betina
16. K. O. PIROVAC: Predio hotela Miran – uvala Stinica – Goli rt
17. K. O. PIROVAC: Predio Goli rt – uvala Porat
18. K. O. KRAPANJ: Predio poluotok Oštrica
19. K. O. ZATON – RASLINA: Predio Sv. Mihovil – naselje Raslina
20. K. O. TRIBUNJ: Obalni pojas otoka Logorun
21. K. O. ŽIRJE: uvala Tratinska – otok Žirje
22. K. O. BILICE: uvala Dunkovac – uvala Vidrovača
23. K. O. ŠIBENIK: Predio uvale Vrnaža – Šipad
II. Izrađena su 2 geodetska elaborata parcelacije :
1. K. O. TRIBUNJ: za k.č.z. 3309/1, 3309/2, 3309/4 i ostale
2. K. O. DONJE POLJE: za k.č.z. 3091/1 i ostale
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, do kraja 2014.
godine bit će utrošeno je 719.017,78 kuna, konkretno na:
1. Grad Vodice, sanacija zapadne obale Voodica od Velikog lukobrana do predjela
Bristak, 200.000,00 kuna
2. Grad Skradin, sanacija plaža Skradin sa 122.567,50 kuna
3. Općina Murter- Kornati, sanacija rive i mulića na predjelu Luke sa 150.000,00 kuna,
4. Grad Šibenik, sanacija mula u uvali Tratica na otoku Kakan te na prostoru “Zvizde” i
“Šarina Draga”u Zatonu sa 246.510,25 kuna.
IV. Sufinancirana je lučka infrastruktura sa 1.479.048,26 kuna i to u lukama otvorenim
za javni promet:
1. Šibenik, uvala Vrnaža - izrada projektne dokumentacije
riva Martinska - radovi na sanaciji platoa rive
418.000,00
2. Vodice, uvala Stražara - sanacija urušenog gata
114.940,76
3. Krapanj, sanacija obalnog zida
182.537,50
4. Bilice,
uvala Stubalj - izrada projektne dokumentacije
263.570,00
5. Pirovac, rekonstrukcija dijela obalnog zida
500.000,00
V. Donesene su 4 odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru:
1. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
benzinske postaje na predjelu Hramina u mjestu Murter
2. Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne
namjene – športske luke Zablaće, k.o. Donje Polje Zablaće,
3. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodrakog korištenja
plaže na predjelu Podglavica, k.o. Rogoznica,
4. Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od
Vojnog mula na području k.o. Rogoznica.
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VI. 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. Detaljni uvjeti za
navedene lokacije odredit će se sukladno prostornim planovima jedinica lokalne
samouprave.
 gospodarskog korištenja pomorskog dobra - plaže na lokacijama: U uvali Gračina i
Plitka Vala na području Općine Tisno te plaže ispred hotelskog kompleksa
“Solaris”;
 za posebnu upotrebu: podmorski kabel Jadrija – Školjić.
VII. U kolovozu 2014. godine na otoku Zlarinu organiziran je festival Hrvatskog otočnog
proizvoda otočnih proizvođača Šibensko-kninske županije u cilju poticanja i promicanja
aktivnosti na otocima.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine Upravni odjel za zaštitu
okoliša i komunalne poslove bavio se slijedećim aktivnostima:
Planski dokumenti
1. Temeljem Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na
morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2014. godini („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 2/14) proveden je „Program praćenja kakvoće
mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije za 2014.
godinu“. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći mora za kupanje u 2014. godini“;
2. Realiziran je projekt istraživanja „Anhijalne špilje Vodena jama na Srimi“ kojeg
je realizirao Institut Ruđer Bošković;
3. Izrađeno je „Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Šibenskokninskoj županiji za razdoblje 2007. – 2015. godine“;
4. U tijeku je revizija „Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća“ i „Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite Šibensko-kninske županije“.
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,
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2.

3.

4.

5.

provodio je postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata (SUO
Izmjena zahvata Županijskog centra za gospodarenje otpadom Šibenskokninske županije (ŽCGO) „Bikarac“ i SUO „Južna obilaznica grada Knina"), te
sudjelovao u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš i postupcima
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ovaj Upravni odjel je
osiguravao pristup informacijama iz djelokruga zaštite okoliša i prirode te
prostornog planiranja putem web stranice. Provodio je postupke ocjene
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za područje ekološke mreže sukladno
zakonu i provedbenim aktima. Utvrdio je niz posebnih uvjeta zaštite 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;
U području zaštite okoliša ovaj Upravni odjel je vodio Registar onečišćavanja
okoliša za 350 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;
U navedenom razdoblju kontinuirano je vršeno ispitivanje kakvoće zraka. S
izuzetkom jedne postaje u centru grada Šibenika, gdje se prate plinovi NO 2, 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);
U navedenom razdoblju u okviru projekta izrade „Regionalnog programa
uređenja i upravljanja morskim plažama Šibensko-kninske županije“ u cilju
utvrđivanja i usuglašavanja stavova ključnih dionika o problemima uređenja i
upravljanja plažama organizirano je 9 tematskih radionica s dionicima javnog,
privatnog i civilnog sektora.
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, te troškove sanacije
postojećih odlagališta. U navedenom razdoblju su:
 izrađeni idejni projekti za dvije pretovarne stanice Pirovac i Biskupija, za
svaku posebno. Ishodovana je lokacijska dozvola za pristupni put do
pretovarne stanice Pirovac,
 proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš, analizirani su podaci o
lokaciji zahvata i podaci o okolišu zahvata uz uključivanje svih sastavnica
okoliša i društvenog aspekta. Nakon analize, procijenjeni su mogući utjecaji
zahvata na okoliš, provedeno je njihovo vrednovanje s više aspekata
(intenzitet, duljina, rasprostranjenost te predznak utjecaja). Nakon
provedenog vrednovanja predložene su mjere zaštite i plan njihove
provedbe te program i plan praćenja stanja okoliša,
 obzirom da se na odlagalište može odlagati samo pred-obrađen otpad
izrađen je idejni projekt za postrojenje mehaničko-biološke obrade.
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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 okviru projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u
integralno upravljanje obalnim područjima" organizirana je svečanost
obilježavanja Dana obale. Dan obale se tradicionalno obilježava u
mediteranskim zemljama kao jedinstveni događaj kojem je cilj promovirati
vrijednosti mediteranske obale, pozvati na aktivno zalaganje i uključenje u
upravljanje obalom te njeno očuvanje i zaštitu. Projekt „Integracija učinaka
klimatske varijabilnosti i promjena u integralno upravljanje obalnim
područjima" provodi se 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.
7. U navedenom razdoblju nastavilo se s provedbom strateškog projekta
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 €. Provedba projekta obuhvaća niz dugoročnih,
srednjoročnih i kratkoročnih preventivnih mjera u cilju smanjenje rizika od
širenja požara, stratešku izgradnju sustava nadzora javnih zgrada kako bi se
kontroliralo i upravljalo javnim zgradama od strateške važnosti u slučaju
opasnosti od požara. Sve navedeno osnažuje suradnju prekograničnih zemalja
partnera na ovom projektu, poboljšava infrastrukturu, protokole i procedure, te
optimizira protok informacija među zemljama Jadranskog mora. U cilju
smanjenje razlika i prepreka među zemljama Jadranskog mora, te u svrhu
održanja učinkovitost zajedničkih prekograničnih aktivnosti, projekt ima za cilj:
 Uspostaviti virtualnu mrežu za upozorenja i time smanjiti vrijeme odziva,
kako bi se poboljšale i koordinirale preventivne i interventne mjere,
 Uspostaviti standardizirane postupke i procedure za upravljanje kriznim
situacijama,
 Uspostaviti napredan sustav praćenje i nadzora šumskih požara,
 Promovirati komunikaciju i suradnju u cilju usklađivanja politike za
upravljanje prirodnim katastrofama,
 Povezati institucionalne kapacitete za prijenos iskustava i znanja među
regijama i institucijama.
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, Dubrovačkoneretvanska 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 ribarenje iz Molisa, Javna
ustanova za parkove i bioraznolikost Po-delte, Regionalna civilna zaštita
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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 Hercegovačkoneretvanski kanton) i Crne Gore (1: Visoka škola znanosti i umjetnosti Crne
Gore).
8. U tijeku je popuna i opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite u
suradnji s DUZS Područni ured Šibenik.
9. 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;
10. Upravni odjel kao nositelj izrade Izmjena i dopuna (VI) 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 (VI)
prostornog plana Šibensko-kninske županije. Proveden je postupak prethodne
ocjene o prihvatljivosti izmjena i dopuna Plana na ekološku mrežu, te je
izrađena stručna podloga „Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite
prirode) za Izmjene i dopune (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije;
11. Upravni odjel kao nositelj izrade organizirao je prethodnu javnu raspravu za
Prostorni plan posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine;
12. U navedenom razdoblju Upravni odjel je pripremao suglasnosti Župana na
prostorne planove lokalne razine;
13. 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;
14. 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 procjene
utjecaja na okoliš.
U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine doneseni su slijedeći akti
Županijske skupštine:
 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u
Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007. – 2015. godine;
 Odluka o izradi Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske
županije;
 Odluka o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije.
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U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine odlukom Župana doneseni
su slijedeći akti:
- Odluka o dodjeli sredstava Vatrogasnoj zajednici Šibensko-kninske županije za
izvanredne intervencije;
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije;
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove
Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije;
- Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada Javne ustanove Zavod
za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije za 2015. godinu;
- Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije za 2015-2017. godinu;
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove
Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije;
- Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2015-2017. godinu Javne
Ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije;
- Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene Financijskog plana za 2013. godinu
Javne Ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Šibensko-kninske županije
U razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. Javna ustanova se bavila slijedećim
aktivnostima po kategorijama:
1. ZAŠTITA, OČUVANJE, PROMICANJE I EDUKACIJA









U suradnji sa Natura – Društvo za zaštitu prirode iz Zagreba uspješno je
proveden projekt „Monitoring morskih lokaliteta ekološke mreže NATURA 2000
na području Šibensko-kninske županije“.
Izrađeno je prvo preliminarno izvješće u sklopu trogodišnjeg projekta
„Istraživanje podzemne faune beskralješnjaka Šibensko-kninske županije u
svrhu razvoja metodologije monitoringa“ koji Javna ustanova provodi u suradnji
sa Hrvatskim biospeleološkim društvom i NP Krka.
Izrađeno je Privremeno izvješće za 2014. godinu za projekt „Praćenje stanja
rijetkih i ugroženih vrsta ptica značajnih za staništa Natura 2000 na području
Šibensko-kninske županije“ koji se nastavlja i u 2015. godini. Istraživanja
ornitofaune provode se na rijeci Gudučoj, Prukljanskom jezeru i rijeci Čikoli.
Sudjelovali smo na prigodnom obilježavanju Međunarodnog dana obale kroz
radionicu Eko kviza „Ozzy ozone“.
Sudjelovali smo na Festivalu Hrvatskog otočnog proizvoda na otoku Zlarinu.
Redovitom objavom članaka na internet stranici www.zasticenapodrucja.com
informirali smo javnost o zaštićenim područjima Županije i aktivnostima koje
provodi Javna ustanova.
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Nastavljena je suradnja s lokalnim novinama kroz tjednu objavu članaka o
zaštićenim prirodnim područjima Šibensko-kninske županije.
 Izrađena je brošura „Doživi prirodu“ u suradnji s Turističkom zajednicom
Šibensko – kninske
Županije, NP Krka i NP Kornati.
 Sudjelovali smo sa projektom „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku“
na predstavljanju rezultata provedbe projekata iz 2. poziva Sheme dodjele
bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa regionalne
konkurentnosti 2007.-2013. (IPA IIIC) u Slavonskom brodu koje je organiziralo
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

2. ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE






Kontinuirano smo vršili nadzor zaštićenih prirodnih područja.
„U sklopu programa Javne ustanove pod nazivom „Nadziranje, održavanje,
čišćenje i unaprjeđenje stanja zaštićenih područja i lokaliteta na području
Šibensko-kninske županije u 2014. godini“ inicirali smo zapošljavanje 2 radnika
na period od četiri mjeseca na održavanju u okviru Javnih radova, mjera
„Radom za zajednicu i sebe“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
koji ovu mjeru sufinancira sa 50% sredstava.
Redovito smo izdavali Koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarskih
djelatnosti u zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova.
Zajedno s inspekcijom zaštite prirode redovito sudjelujemo na poslovima
nadzora zaštićenih prirodnih područja Županije.

3. SURADNJA I PROJEKTI







U rujnu 2014. godine potpisan je Sporazum o partnerstvu za projekt „Razvoj
turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka“. Glavni ciljevi projekta
su doprinos razvoju malog i srednjeg poduzetništva, stvaranje novih radnih
mjesta u širem području Drniša kroz razvoj turizma te razvoj i promocija
autentične i atraktivne turističke ponude na rubnim područjima Nacionalnog
parka Krka. Trajanje projekta je 18 mjeseci.
Potpisan je sporazum o suradnji na projektu „Partnerstvo za održivo korištenje
zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji - Priroda Dalmacije“ kojim se želi razviti i
unaprijediti suradnja organizacija civilnog društva i javnih ustanova u održivom
korištenju zaštićenih područja i NATURA 2000 područja u Dalmaciji.
Koordinator projekta je Udruga Sunce, a partneri ekološka udruga „Krka“ Knin
te javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske,
Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. Trajanje projekta je 18
mjeseci.
U sklopu projekta „Priroda Dalmacije“ sudjelovali smo na radionicama za razvoj
"Zelenih izleta“ te radionicama za razvoj turističkog info portala u Kninu.
U kolovozu 2014. je potpisan Ugovor za izvođenje radova uređenja poučne
staze uz pomorsku stazu na području ekološke mreže otok Murter od Jezera do
Tisnog br. NIP-01-30 sukladno sporazumu o suradnji iz siječnja 2014. godine
potpisanog između Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Šibensko-kninske
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županije i Javne ustanove vezano uz aktivnosti financirane sredstvima zajma
Svjetske banke Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP). Ugovorena
vrijednost radova iznosi 980.003,41 kn s PDV-om. Početak radova predviđen je
za 12. siječnja 2015. godine.


Projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku“ nominiran je u Izboru
za najuspješniji lokalni EU projekt u RH u razdoblju 2012.-2014. Izbor je
pokrenulo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u cilju
daljnje prezentacije uspješnih projekata financiranih EU sredstvima.

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


11. 07. 2014. – Očitovanje u Javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika,



25. 07. 2014. – Mišljenje III na Konačni prijedlog V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Primošten,



20. 08. 2014. – Mišljenje IV na Konačni prijedlog V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Primošten,



17. 09. 2014. – Mišljenje III na Konačni prijedlog Ciljanih izmjena
Urbanističkog plana uređenja zone „Uz Vojske“, Općina
Primošten



02. 10. 2014. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kistanje



12. 12. 2014. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna (IV)
Prostornog plana uređenja Grada Drniša

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.
4. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda sudjelovali su na sastanku jadranskih županijskih
Zavoda za prostorno uređenje u Gospiću 02. listopada 2014.
5. Prostorni plan posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine:
28. studenog 2014. održana je u Šibeniku prethodna rasprava.
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6. Izmjene i dopune PPŽ VI:
29. srpnja 2014. Županijska skupština donijela je Odluku o izradi
Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije
(objava: Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 8/2014).
08. prosinca 2014. Županijska skupština donijela je Odluku o
dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije (objava: Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije, broj 11/2014).
Nositelj izrade - Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
je prikupio sva potrebna prethodna mišljenja, koja su proučena
nakon osnovne Odluke.

7. Zaposlenici Zavoda su (kao ovlašeni arhitekti) nazočili na više skupova, a što je
obveza prema propisima o stručnom usavršavanju djelatnika.
8. U smislu Zakonom i Statutom propisanih djelatnosti izvršen je i niz drugih radnji,
sastanaka, dogovora, konsultacija i sl.
9. Zavod je 17. studenoga 2014. potpisao Ugovor o izvršenju usluge izrade pripremnih
radova za izradu PP NP Krka sa JU NP Krka, koji će se realizirati u 2015. godini (kao
izvorni prihod Zavoda).

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. srpnja 2014. g. do 31. prosinca 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 01.07. – 31.12.2014.g. )
PODRUČJE

ZAPRIMLJENI

RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

299
79
185
55

76
20
125
16

223
59
60
39

UKUPNO

618

237

381
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I.2. ( zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2014.g., a riješeni od 01.07. 31.12.2014.g.)
PODRUČJE

RIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

232
28
31
69

UKUPNO

360

I.1. + I.2.
UKUPNO RIJEŠENI
PODRUČJE

(U VREMENU OD 01.07. - 31.12.2014.)

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

308
48
156
85

UKUPNO

597

U vremenu od 01.07. - 31.12.2014. g., ukupno je riješeno 597 upravnih
predmeta (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

II.1. ( zaprimljeni i riješeni od 01.07. – 31.12.2014.g. )
PODRUČJE

ZAPRIMLJENI

RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

941
88
154
166

790
53
144
140

151
35
10
26

UKUPNO

1349

1127

222
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II.2. (zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2014.g., a riješeni od 01.07.– 31.12.2014.g.)
PODRUČJE
RIJEŠENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

398
120
44
24

UKUPNO

586

II.1. + II.2.
PODRUČJE

UKUPNO RIJEŠENI
(U VREMENU OD 01.07.-31.12.2014.)

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

1188
173
188
164

UKUPNO

1713

U vremenu od 01.07.-31.12.2014. godine, ukupno je riješeno 1713
neupravnih predmeta.
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

2743

10805-2100 (Agencija)=8705

KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

2365
3706
2632

347
602
617

2018-600 (Agencija)=1418
3104 - 700 (Agencija ) = 2404
2015 – 200 (Agencija) = 1815

UKUPNO

22251

4309

17942-3600 (Agencija)=14342

Zaključno, na dan 31.12.2014.godine riješeno je 4309 predmeta tzv
legalizacije, što iznosi 19, 37%, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta.
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Kao što je već poznato, 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 rješenja 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 31.12.2014.g., riješiti 50% od ukupnog broja
zaprimljenih predmeta
Kako je ovaj Upravni odjel zaprimio 22251 predmet, u obvezi je bio riješiti 11126
predmeta, do 31.12.2014.g., a riješio je 4309 predmeta, odnosno 19,37 %, od ukupnog
broja zaprimljenih predmeta.
Razliku, do propisane kvote, u visini od 3217 predmeta, trebala bi riješiti
Agencija.
Naime, kada broju 4309 riješenih predmeta pribrojimo 3600 predmeta koje je
Agencija, već ranije preuzela, zaključujemo da smo u obvezi Agenciji predati 3217
predmeta.

IV. NERIJEŠENI PREDMETI NA DAN 31.12.2014.g
PODRUČJE

UPRAVNI

NEUPRAVNI

UKUPNO

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

10735
1584
2718
2233

997
61
195
118

11732
1645
2913
2351

UKUPNO

17270

1371

16641

IV.

UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG ODJELA
- struktura službenika i djelatnika, u obavljanju redovnih poslova
i poslova tzv. legalizacije

Ured u Šibeniku, u okviru svoje nadležnosti, pokriva područja, kao što je
poznato, gradova i općina: Skradin, Vodice, Bilice, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten,
Tisno i Tribunj.
U promatranom vremenu, u uredu u Šibeniku, na poslovima tzv. legalizacije, radilo je:
a) 13 službenika ( 7 službenika VSS, 3 službenika VŠS i 3 službenika SSS), stalno
zaposlenih u uredu, uz obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 8 službenika ( 7 službenika VSS i 1 službenik VŠS ), koji su primljeni u službu, u
prosincu 2013.godine, na određeno vrijeme, isključivo radi rješavanja predmeta
legalizacije;
c) 12 službenika VSS, koji su primljeni u službu 01.10.2014.g., na određeno vrijeme,
isključivo radi rješavanja predmeta legalizacije;
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d) 6 djelatnika (2 djelatnika VSS, 2 djelatnika VŠS i 2 djelatnika SSS), koji su primljeni na
rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te kojima je prestao rad,
početkom prosinca 2014. i početkom veljače, ove godine, te
e) 8 djelatnika (1 djelatnik VSS, 5 djelatnika VŠS i 2 djelatnika SSS), koji su primljeni na
rad, početkom prosinca 2014.g., kroz program poticajnih mjera zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa.
U Ispostavi Knin, u promatranom vremenu, na poslovima tzv. legalizacije,
radilo je:
a) 3 službenika (1 službenik VSS, 1 službenik VŠS i 1 službenik SSS), stalno zaposlenih u
Ispostavi uz obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 3 djelatnika (1 djelatnik VSS, 1 djelatnika VŠS i 1 djelatnik SSS), koji su primljeni na
rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te kojima je prestao rad,
početkom prosinca 2014.g., te
c) 3 djelatnika (1 djelatnik VŠS i 2 djelatnika SSS), koji su primljeni na rad, početkom
prosinca 2014.g., kroz program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
U Ispostavi Drniš, u promatranom vremenu, na poslovima tzv. legalizacije,
radilo je:
a) 3 službenika (1 službenik VSS, 1 službenik VŠS i 1 službenik SSS), stalno zaposlenih
u Ispostavi, uz obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 1 službenik VSS, koji je primljen u službu, u ožujku 2014.godine, na određeno
vrijeme, isključivo radi rješavanja predmeta legalizacije;
c) 2 djelatnika (1 djelatnik VŠS i 1 djelatnik SSS), koji su primljeni na rad, kroz program
poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te kojima je prestao rad, početkom
prosinca 2014.g.,te
d) 3 djelatnika (1 djelatnik VŠS i 2 djelatnika SSS), koji su primljeni na rad, početkom
prosinca 2014.g., kroz program poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
U Ispostavi Rogoznica, na poslovima tzv. legalizacije, radilo je:
a) 4 službenika (2 službenika VSS, 1 službenik VŠS i 1 službenik SSS), stalno zaposlenih u
Ispostavi, uz obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 1 službenik VSS, koji je primljen u službu, u kolovozu 2013.godinu, na određeno
vrijeme, isključivo radi rješavanja predmeta legalizacije;
c) 1 djelatnik SSS, koji jeu primljen na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa, te kojemu je prestao rad, početkom prosinca 2014.g.,te
d) 1 djelatnika VŠS, koji je primljen na rad, početkom prosinca 2014.g., kroz program
poticajnih mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
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U ovom trenutku, u Upravnom odjelu, zaposleno je 59 službenika i
djelatnika ( 23 službenika na neodređeno vrijeme, 21 službenik na određeno vrijeme,
na poslovima tzv. legalizacije i 15 izvršitelja na stručnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa ).

JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Provođenje unutarnjih revizija kod proračunskih korisnika Šibensko – kninske županije
u procesima ostvarenja i potrošnje vlastitih prihoda ili prihoda posebne namjene u
školskim ustanovama, kojima je osnivač Šibensko-kninska županija.
Usuglašavanje donesenih revizorskih preporuka temeljem provedenih revizija u
izvještajnom razdoblju 2014. godine; te provođenje radnji za praćenje provedbe
preporuka iz izvješća ranijih godina
Priprema izrade Strateškog plana rada Jedinice za unutarnju reviziju za razdoblje 2015.
– 2017. g. i Godišnjeg plana rada Jedinice za unutarnju reviziju za 2015. g.
Priprema i izrada Izvješća o kontinuiranom stručnom usavršavanju za 2014. godinu,
temeljem Naputka o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u
javnom sektoru Ministarstva financija; priprema Mišljenja unutarnje revizije za Izjavu o
fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu;
Izvješćivanje nadležnih institucija i državnih tijela: priprema izrada Godišnjeg izvješća o
radu Jedinice za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije za 2014. godinu –
Ministarstvo financija – Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske
kontrole; priprema za dostavljanje dokumentacije Državnom uredu za reviziju za 2014.
g. o radu i aktivnostima unutarnje revizije Šibensko-kninske županije
Sudjelovanja na redovitim sastancima voditelja jedinica za unutarnju reviziju u
Ministarstvu financija, Središnja harmonizacijska jedinica; sudjelovanja na seminarima
(10. seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru „Unutarnja revizija kao podrška
razvoju učinkovitog upravljanja”, konferencijama, radionicama u organizaciji
Ministarstva financija, Hrvatskog instituta internih revizora i drugih međunarodnih i
nacionalnih institucija, strukovnih udruženja.
Ostale aktivnosti u smislu praćenja zakonske regulative i stručne literature iz područja
fiskalne odgovornosti, financijskog upravljanja i unutarnje revizije; istraživanje i
prikupljanje informacija relevantnih za područje unutarnje revizije i srodnih područja;
suradnja s upravnih tijelima Šibensko - kninske županije i vanjskim subjektima; te
sudjelovanja u razmatranju i drugih oblika unaprjeđenja poslovanja Šibensko-kninske
županije.
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SLUŽBA TAJNIŠTVA
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine održane su tri sjednice
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, s ukupno obrađenih 50 točaka
dnevnog reda, a na kojima je ukupno doneseno 62 akta.
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 - od 01. srpnja 2014, te općina
Primošten i Tisno koji imaju svoje vlastito glasilo.
U zadnjih šest mjeseci 2014. godine iz tiska je izišlo osam brojeva „Službenog vjesnika
Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 860 stranica teksta.
Također je objavljen i Registar pravnih propisa i drugih akata objavljenih u „Službenom
vjesniku Šibenske-kninske županije“ u 2014. godini (1-14) s ukupno 32 stranice.

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec.
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