REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Šibenik, 17. srpnja 2015.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Predmet: Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 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. 6. 2015. 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:
23. siječnja 2015. - U Zagrebu održan radni sastanak s ministrom pomorstva, prometa i
infrastrukture Sinišom Hajdaš Dončićem. Teme sastanka bila su: izrada Master plana
razvoja prometne infrastrukture na području Dalmacije u kojem je bitno naglasiti brzu
cestu Šibenik-Drniš-Knin; izgradnja ceste koja će spajati Veletržnicu ribe u Tribunju sa
magistralom tj. državnom cestom; ubrzanje realizacije čvora Rokići; iznalaženje
mogućnosti sufinanciranja izgradnje nadvožnjaka u Ražinama u suradnji sa HŽ
infrastrukturom. Na sastanku se župan zalagao da se sredstva za pripremu tehničke
dokumentacije za izgradnju obilaznice Drniša i Knina stave u plan nabave Hrvatskih
cesta za ovu proračunsku godinu. Od predviđenih 23 milijuna kuna u državnom
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proračunu za sanaciju i rekonstrukciju luka otvorenih za javni promet, župan je zamolio
ministra da se 2 milijuna kuna osigura za uvalu Vrnaža u Šibeniku i u Tisnome.
28. siječnja 2015. - Župan prisustvovao 34. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice
županija. Uz raspravu o privremenom Planu rada za 2015. i Nacrtu novog Statuta
Hrvatske zajednice županija, župani su razgovarali o mjerilima, kriterijima i postupcima
financiranja udruga civilnog društva iz županijskih proračuna. Na prijedlog župana
Gorana Pauka u dnevni red su uvrštene još dvije točke. Jedna je da se Opća bolnica
„Hrvatski ponos“ Knin prenamjeni u veteransku bolnicu, a druga se odnosila na
Stratešku studiju o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa
istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.
4. veljače 2015. - Župan Goran Pauk sa suradnicima u Šibeniku je održao sastanak sa
ministrom turizma Darkom Lorencinom i njegovim suradnicima. Na sastanku su
predstavljeni značajniji projekti u provedbi te projekti u pripremi za koje se traži
podrška Ministarstva.
6. veljače 2015. - Na inicijativu župana Gorana Pauka u Uredu župana Splitskodalmatinske županije održan sastanak na temu izrade Masterplana razvoja prometa.
Na sastanku je zaključeno da se ide u izradu Masterplana razvoja prometa, te da je u
njegovu izradu potrebno uključiti i gradove u sjedištu dalmatinskih županija Šibenik,
Split i Zadar.
12. veljače 2015. - U Gradskoj vijećnici održano savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću vezano za program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.
Savjetovanje je organizirala Šibensko-kninska županija u suradnji sa Ministarstvom
gospodarstva i Agencijom za ugljikovodike.
20. veljače 2015. - Župan Goran Pauk prisustvovao je okruglom stolu održanom u
Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ na temu ustroja dislociranog preddiplomskog
sveučilišnog studija „Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori“ Sveučilišta u Zagrebu.
24. veljače 2015. – Župan prisustvovao svečanom otvorenju trajektnog pristaništa na
šibenskom gatu Vrulje.
27. veljače 2015. - Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak potpisao u Murteru Sporazum o
suradnji Šibensko-kninske županije i Javne ustanove Nacionalni park Kornati vezano za
provedbu Strategije razvoja održivog turizma šireg područja NP Kornati.
4. ožujka 2015. - U okviru Nacionalnog preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“,
u zajedničkoj suradnji Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, u Kninu je održan program aktivnosti usmjeren na izgradnju
nenasilja, nediskriminacije i tolerancije među mladima kojem je zamjenik župana
Tomislav Vrdoljak dao punu podršku.
9. ožujka 2015. - Župan Goran Pauk umetanjem kartice u punjač električnih vozila
svečano je označio početak rada prvog punjača za električne automobile na području
Šibensko kninske županije.
10. ožujka 2015. - Zamjenik župana Zorana Smolić prisustvovao je u Rijeci na
prezentaciji programa rada „Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja
na iznenadna onečišćenja mora“.
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24. ožujka 2015. - Zamjenik župana Zoran Smolić u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“
prisustvovao je Regionalnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja
i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za
područje predškolskog odgoja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.
24. ožujka 2015. – U organizaciji Šibensko-kninske županije u Gradskoj vijećnici je
održana prezentacija studije izvodljivosti projekta Regionalnog centra za gospodarenje
otpadom Bikarac.
25. ožujka 2015. - Župan Goran Pauk i suradnici, te zamjenici župana Zoran Smolić i
Tomislav Vrdoljak prisustvovali su svečanom otvaranju 8. Sajma poslova kojeg je
otvorio ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.
30. ožujka 2015. - Župan Goran Pauk prisustvovao je na otvaranju 8. državnog
stručnog skupa za učitelje i nastavnike povijesti na temu Domovinski rat-20 godina
oslobodilačke operacije „Oluja“ koji se održao u Vodicama.
31. ožujka 2015. - Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak prisustvovao je sastanku na
temu „Suradnja znanosti i gospodarstva - put razvoja ruralnog područja“, koji se održao
u Kninu na Veleučilištu „Marko Marulić“.
8. travnja 2015. - Župan Goran Pauk prisustvovao je u kninskoj bolnici svečanom
otkrivanju ploče „Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin“ čime je veteranska
bolnica i službeno započela s radom.
9. travnja 2015. - Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak prisustvovao je svečanosti
zatvaranja projekta Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija u sektoru hrane
Šibensko-kninske županije, održanoj u srijedu na Veleučilištu Marka Marulića u Kninu.
9. travnja 2015. - Župan Goran Pauk pristustvovao je sastanku Koordinacije župana
Jadranske Hrvatske održanom u Puli.
10. travnja 2015. – Župan prisustvovao puštanju u pogon splava na izletištu Marunuša
u Kninu kojim će građani i turisti ubuduće moći s područja Marunuše uzvodno obilaziti
tok rijeke Krke gotovo do izvora.
20. travnja 2015. - Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak u Zagrebu je u ime Šibenskokninske županije, kao osnivača Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin, potpisao
ugovor za Projekt "e-Škole – Razvoj sustava digitalne zrelosti škola" sa Hrvatskom
akademskom i istraživačkom mrežom – CARNet.
20. – 22. travnja 2015. – Župan Goran Pauk sa suradnicima boravio je u Poljskoj na 7.
Europskom ekonomskom kongresu.
22. travnja 2015. – Obilježen Dan energetske održivosti Šibensko-kninske županije.
23. travnja 2015. - Župan Goran Pauk označio početak druge etape međunarodne
biciklističke utrke Tour of Croatia.
24. travnja 2015. - Zamjenik župana Zoran Smolić prisustvovao je seminaru o ulozi i
unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
29. travnja 2015. - Župan Goran Pauk i suradnici prisustvovali su u Gradskoj knjižnici
„Juraj Šižgorić“ radionici „Program ruralnog razvoja s naglaskom na mjere koje će se
provoditi tijekom 2015. godine“, u sklopu koje je pomoćnica ministra poljoprivrede
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Davorka Hajduković predstavnicima gradova i općina i zainteresiranim građanima
predstavila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
30. travnja 2015. - U Skradinu održana 36. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice
županija na kojoj su hrvatski župani raspravljali su o Nacrtu prijedloga izmjena Zakona
o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju i važnosti funkcioniranja
sustava obrane od tuče.
30. travnja – 1. svibnja 2015. – U organizaciji Šibensko-kninske županije u Skradinu je
održan 7. sajam agroturizma Šibensko-kninske županije.
4. svibnja 2015. - Veleposlanik Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj, Njegova
Ekscelencija Lars Schimdt, u sklopu službenog posjeta Šibensko-kninskoj županiji i
Gradu Šibeniku, sastao u Uredu župana sa županom Goranom Paukom.
5. svibnja 2015. – Župan Goran Pauk održao je kolegij sa gradonačelnicima i
načelnicima sa područja Šibensko-kninske županije na kojemu je potpisan Operativni
aneks Glavnog sporazuma o regionalnom - županijskom centru za gospodarenje
otpadom Šibensko-kninske županije.
7. do 9. svibnja 2015. – Župan Goran Pauk boravio u Irskoj (Dublin) na studijskom
putovanju u okviru kojeg je zajedno sa članovima HZŽ sudjelovao na radnom sastanku s
predstavnicima Irskog ministarstva reforme.
8. svibnja 2015. – Obilježen Dan Europe.
15. svibnja 2015. - Održana svečana dodjela nagrada najboljim sportašima Šibenskokninske županije za 2014. godinu.
15. svibnja 2015. – zamjenik župana Tomislav Vrdoljak sudjelovao je na središnjoj
komemoraciji za žrtve Hrvatskog križnog puta i Bleiburške tragedije u Austriji.
16. svibnja 2015. – Održana 9. smotra izvornog folklora Šibensko-kninske županije
"Šibeniče, ti si stina".
19. svibnja 2015. - Župan Goran Pauk prisustvovao je prezentaciji projekta solarnog
sustava za toplu vodu koji je instaliran na sportskom igralištu Industrijsko-obrtničke
škole u Šibeniku. Solarni sustav izradili su učenici Industrijsko-obrtničke i Srednje
strukovne škole Šibenik, a u spajanju dijelova sudjelovali su i učenici Osnovne škole
Vodice, OŠ Vidici, OŠ Skradin, OŠ Kistanje i OŠ Juraj Šižgorić.
22. svibnja 2015. - Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode u okviru projekta
HOLISTIC u Katoličkoj školi održana je radionica s ciljem edukacije učenika o važnosti
prevencije i zaštite od šumskih požara, kao i o važnosti pravovremenog reagiranja u
slučaju opasnosti, kojoj je prisustvovao i župan Goran Pauk sa suradnicima.
22. svibnja 2015. - Župan Goran Pauk sa suradnicima prisustvovao je 48. obljetnici
rada Centra za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“.
25. svibnja 2015. - Župan Goran Pauk primio veleposlanicu Države Izrael NJ.E. gospođu
Zinu Kalay Kleitman.
27. svibnja 2015. – Održana je prezentacija rezultata „Pilot projekta navodnjavanja
drvenastih kultura (vinove loze i masline) uzgojenih na osvojenim krškim površinama
na području Donjeg polja-Jadrtovac“.

4

2. lipnja 2015. - Župan Goran Pauk primio je kadetske prvakinje Hrvatske u košarci,
članice ŽKK „Vodice“ i njihove trenere.
10. do 12. lipnja 2015. - Župan Goran Pauk sudjelovao je na IV. Forum regija Poljske i
Hrvatske u Bukowini Tatrzanskoj u Poljskoj, koji se održao u organizaciji Hrvatske
zajednice županija i Saveza Vojvodstava Republike Poljske, a pod počasnim
pokroviteljstvom predsjednika Republike Poljske Bronislawa Komorowskog,
predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednika Senata
Republike Poljske Bogdana Borusewicza, predsjednika Sabora Republike Hrvatske
Josipa Leke te Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike
Hrvatske.
15. lipnja 2015. - Župan Goran Pauk u Zagrebu je prisustvovao svečanoj dodjeli nagrada
najuspješnijim lokalnim EU projektima u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2014.,
među kojima je i projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku“ realiziran
od strane Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije.
25. i 26. lipnja 2015. - Župan Goran Pauk prisustvovao je sjednici Političkog odbora
Vijeća europskih lokalnih i regionalnih jedinica (CEMR) koja se održala u München.


Radni odnosi

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine u upravne odjele Županije
primljeno je 12 polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa te ih trenutno ima 45. Raspisan je jedan oglas za prijam u službu na određeno
vrijeme zbog poslova legalizacije.


Javna nabava

U razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2015. godine proveden je jedan postupak javne
nabave.
Svi rashodi na pozicijama Ureda župana prikazani su Glavnoj knjizi, čiji se izlistaj po
karticama nalazi u prilogu ovog izvješća i čini njegov sastavni dio.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
U vremenu od 1. siječnja do 30. lipnja proveo je slijedeće aktivnosti:
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2014.
- izrada konsolidiranog financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.31.12.2014.
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.03.2015.
- izrada I. Izmjena i dopuna proračuna šibensko-kninske županije za 2015.
- izrada Godišnjeg financijskog obračuna proračuna Šibensko-kninske županije za
2014.
- razvijanje sustava konsolidirane riznice proračuna sa izravnim plaćanjima, po
izvorima novčanih sredstava, svih proračunskih korisnika
- izvršene su kontrole fiskalne odgovornosti proračunskih korisnika za 2014.
godinu
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-

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.-30.06.2015. godine

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 2015. godinu u ukupnom
iznosu od 41.003.804,00 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
14.152.764,00 kn
- 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 2014.
godinu sedam zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija i dva županijska
doma za starije i nemoćne osobe (dva akta). Rezultatima po zaključnom računu
za 2014. godinu možemo biti zadovoljni, sve ustanove su iskazale pozitivan
financijski rezultat i imale solidne poslovne pokazatelje.

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. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju teksta Statuta i Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Knin
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za
starije i nemoćne osobe za 2014. godinu
4. Odluku o rasporedu sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvenim
ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2015. godinu
5. Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u
zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2015.
godini
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6. Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u
domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i
raspored sredstava za 2015. godinu
7. Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na
drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2015. godinu
8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za palijativnu skrb Šibensko-kninske
županije
9. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, za
područje Šibensko-kninske županije
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu zdravstvenih ustanova za 2014. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja socijalnih usluga Šibensko-kninske
županije za razdoblje 2015.-2020.
12. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne
zdravstvene službe
Odlukom Župana doneseni su sljedeći akti:
- Rješenje (licenciju) Caritasu biskupije Šibenik, izdvojena organizacijska jedinica
Centar za beskućnike
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Knin
o dozvoljavanju uknjižbe brisanja založnog prava temeljem Rješenja Općinskog
suda u Kninu na katastarskoj čestici 807/1, k.o. Vrbnik
- Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2015. godini
- Zaključak o prihvaćanju Popisa prioriteta za ulaganja u nefinancijsku imovinu u
domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije za
2015. godinu
- Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije i nemoćne osobe
„Cvjetni dom“ Šibenik
- Zaključak o I. Izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije
u 2015. godini
- Rješenje za ispunjenje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga Dom za
starije osobe Tisno
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno
vijeće Ljekarne Šibenik
- Zaključak o iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe
Od aktivnosti Županije u području zdravstva i socijalne skrbi u prvom polugodištu
2015. navest ćemo neke.
- Izrađen je i donesen Plan razvoja socijalnih usluga Šibensko-kninske županije za
razdoblje 2015.- 2020. godine, kao strateški dokument za ovo područje
- Rebalansom županijskog proračuna osigurana su potrebna financijska sredstva
od 653.000 kn za puni propisani monitoring vode za piće na području Županije
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-

-

-

Rebalansom proračuna izdvojena su financijska sredstva Općoj bolnici
Šibensko-kninske županije od 50.000 kn u suradnji sa Gradom Šibenikom, za
organizaciju posebnog dežurstva pri objedinjenom hitnom bolničkom prijamu
za vrijeme turističke sezone
Županija se aktivno uključila u javnu raspravu glede prijedloga izmjena i dopuna
Zakona o zdravstvenoj zaštiti, čije odredbe bi imale značajnog utjecaja na
zdravstvenu zaštitu i rad zdravstvenih ustanova na našem području. Zakon je
povučen iz hitne procedure i pristupit će se, prema najavama, donošenju novog
Zakona u redovitoj proceduri u Hrvatskom saboru.
Na prijedlog izmjena Mreže javne zdravstvene službe Županija se očitovala
svojim mišljenjem i prijedlozima u cilju zadržavanja postojećeg nivoa
zdravstvene zaštite i razine rada zdravstvenih ustanova.

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, izrađena dokumentacija i doneseni akti za izvršenje Proračuna
Šibensko-kninske županije za 2015. godinu – Razdjel 050 koji iznosi 40.331.939,00
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 2015.
godini, koje je donijela Vlada RH („NN“, broj 15/15), sredstva za materijalne rashode i
investicijsko održavanje školskih objekata i opreme te kapitalne projekte škola ostala
su na razini 2014. godine.
Na 12. Sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj 9. ožujka
2015. godine donesene su slijedeće odluke i planovi:
1. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2015. godini,
2. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2015. godini,
3. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2015. godinu,
4. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2015. godinu,
5. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2015. godinu.
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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 14.674.995,00 kuna, i to kako slijedi:
- materijalni i financijski rashodi……………..12.386.595,00 kn
- rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
škola………………708.251,00 kn
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini………………1.580.149,00 kn
Za financiranje srednjih škola (12) raspoređena je masa sredstava u sveukupnom
iznosu od 9.509.102,00 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……………..651.610,00 kn
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini………………1.366.131,00 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 na prijedlog nadležnih tijela donio
slijedeće akte:
- Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske
županije za financiranje javnih potreba u kulturi i udruga civilnog društva
- Odluku o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za potrebe sporta
u 2015. godini – visina sredstava 1.900.000,00 kuna
- Odluku o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe
u kulturi – visina sredstava 1.280.000,00 kuna
- Odluku o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe
udruga civilnog društva u 2015. godini – visina sredstava 490.000,00 kuna
Sredstva namijenjena za zadovoljavanje javnih potreba prema iznosima utvrđenim u
navedenim odlukama župana, prenose se na žiro račune proračunskih korisnika,
temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici priliva sredstava u
proračun Županije.
Na 14. sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj 29. lipnja
2015. godine donesene su Izmjene i dopune proračuna Šibensko-kninske županije za
2015. godinu (I.) prema kojima se ukupna masa sredstava u razdjelu 050 povećala za
iznos od 4.103.921,00 kunu (10,18%) te ukupno iznosi 44.435.860,00 kuna. U razdjelu
su dodane nove aktivnosti i projekti, i to u Programu 1010 Promicanje kulture i u
Programu 1007 Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.
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UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO


Poljoprivreda

Sukladno Programu poticanja razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja Šibenskokninske županije za razdoblje 2014.-2015. godine održane su četiri sjednice
Povjerenstva za poljoprivredu. Prema prijedlogu Povjerenstva odobreno je subvencija
u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kuna koliko je bilo i planirano za 2015. godinu.
Ukupno je zaprimljeno 150 zahtjeva od 99 poljoprivrednih subjekata, za 10 mjera
odnosno 16 aktivnosti, Na temelju kriterija Povjerenstvo je odobrilo 143 zahtjeva (7
zahtjeva nije udovoljavalo uvjetima iz Programa).
U strukturi sufinanciranja najviše sredstava odobreno je za mjeru - Potpora biljnoj
proizvodnji 62,0% sredstava, 14,0% sredstava odobreno je za mjeru Obrazovanje i
stručno usavršavanje poljoprivrednika i djelatnika u službi razvoja poljoprivrede, 11,0%
sredstava odobreno je za mjeru Potpora malim poduzetnicima, zadrugama i udrugama
u poljoprivredi, 8% sredstava odobreno je za mjeru Povećanja stočnog fonda i 5,0%
sredstava odobreno je za potpore u ekološkoj proizvodnji i za osiguranje od mogućih
šteta u proizvodnji.
Koordinacija na izradi projektne dokumentacije budućeg sustava navodnjavanja Donje
polje-Jadrtovac (izrađen Elaborata zaštite okoliša i Idejni projekt sustava navodnjavanja
Donje polje - Jadrtovac; u tijeku je revizija Idejnog projekta, a koja je ugovorena s
Poljoprivrednim institutom Osijek.


Malo gospodarstvo

Za realizaciju kreditnih projekta kod kojih Županija i ministarstva subvencioniraju
kamatu, u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Šibensko-kninske županije isplaćeno je
517.215,66 kuna.
Nastavno na 2014. godinu kada je Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo novi
kreditni Program Kreditom do uspjeha Mjera1 – „Kreditom do konkurentnosti“, gdje je
Šibensko-kninskoj županiji temeljem iskazanog interesa za sudjelovanjem u Programu
odobren kreditni potencijal u iznosu od 11.000.000,00 kuna pripremljena je sva
natječajna dokumentacija. Sa 6 poslovnih banaka zajedno s Ministarstvom potpisan je
triparitetni Ugovor o poslovnoj suradnji ( Jadranska banka d.d.; Zagrebačka banka d.d.;
Privredna banka Zagreb d.d; Hrvatska poštanska banka d.d.; Raiffeisenbank Austrija
d.d. i Erste&Steiermärkische Bank d.d.) U proceduri je potpisivanje Ugovora s OTP
bankom.
Sukladno Programu za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini
dodijeljena su poticajna sredstava za razvoj malog gospodarstva u iznosu od
297.500,00 kuna (sufinancirano 67 korisnika.


Energetika

Temeljem Ugovora iz 2014. godine potpisanog između Županije i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost o zajedničkom financiranju Programa korištenja OIE u
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kućanstvima u 2014./2015., prema kojem Fond sudjeluje u sufinanciranju opravdanih
troškova s 60% a Županija s 5%, u 2015. godini objavljeno je 2 kruga (treći i četvrti)
Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata iz
Programa. U izvještajnim razdoblju zaprimljeno 15 zahtjeva fizičkih osoba za 19 sustava
(13 solarnih i 6 kotlovskih ) od čega je 17 sustava udovoljilo uvjetima. Temeljem
uredno dostavljene dokumentacije i provedene procedure utvrđivanja opravdanosti
projekata, Županija je isplatila svoj dio obveza sufinanciranja za 11 korisnika-13 sustava
u iznosu od 18.971,51 kuna, a za iste bio je upućen zahtjev prema Fondu na iznos od
227.658,17 kuna.
Na Dan planete zemlja, 22. travnja organiziran je Dan energetske održivosti Šibenskokninske županije.
Nastavljena provedba programa „Odgovorno s energijom odgovorno s okolišem“,
(izrađeni su promotivni materijala, održana edukacija za nastavnike, organizirana
predavanja na temu energetske učinkovitosti…); za istaknuti izradu modela solarnih
pločastih kolektora dimenzija 1x0,5m, njihovo spajanje u jednostavan solarni sustav i
prezentaciju njihove efikasnosti, a u čemu su sudjelovali nastavnici i učenici osnovnih
škola Šibensko-kninske županije te nastavnici i učenici Industrijsko-obrtničke škole i
Strukovne škole iz Šibenika.
Energetski institut Hrvoje Požar izradio je Akcijski plan energetske učinkovitosti
Šibensko-kninske županije, a koji je prihvaćen na 14. sjednici Županijske skupštine.


Turizam

Vezano za potrebu definiranja strateških i marketinških smjernica turističkog razvoja
Šibensko-kninske županije, a u cilju unapređenja razvoja turizma, smanjivanja
sezonalnosti i bolje tržišne pozicije zajedno s Turističkom zajednicom Šibensko-kninske
županije prošle godine pripremljena je prijava na Javni poziv za kandidiranje projekata
za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa – Fond za razvoj turizma u
2014. godini, a na temelju koje je Ministarstvo turizma odobrilo dodjelu bespovratnih
sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu Master plana razvoja turizma
Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020. godine.
Vezano za organizaciju Sajma agroturizma Šibensko-kninske županije, a koji se i ove
godine održao u Skradinu 30. travnja i 1.svibnja s razdjela Upravnog odjela za
gospodarstvo utrošeno je 94.493,75 kuna. Radi mogućnosti sufinanciranja dijela
troškova navedenog Sajma prijavili smo se na javne pozive Ministarstva poljoprivrede,
Ministarstva poduzetništva i obrta i Hrvatske turističke zajednice.


Projekti

Dovršena je provedba projekta „Adriatic Model Forest – AMF“ (sufinanciran kroz IPA
ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013). Projektni tim iz Šibensko-kninske županije
organizirao je tri radionice u Drnišu namijenjene dionicima projekta te lokalnom
stanovništvu kako bi ih se educiralo o gospodarenju šumskim područjem, ljekovitom
bilju te šumskim proizvodima i šumskom turizmu. Završena je izrada strateškog plana
Modelne šume u Dalmaciji kao jedan od važnijih projektnih ciljeva te je dovršen
posljednji projektni izvještaj – Progress Report br.12. Također projektni tim sudjelovao
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je na završnoj konferenciji koja se održala u Splitu u ožujku 2015. godine. Iako je
projekt službeno završio u ožujku ove godine, projektni tim i dalje aktivno radi na
osnivanju udruge Modelna šuma u Dalmaciji.
Nastavlja se i provedba projekta HERA „Sustainable tourism management of Adriatic
Heritage“, koja se također aktivno prati u Upravnom odjelu za gospodarstvo (Šibenskokninska županija jedan je od partnera na provedbi projekta). Uspješno su završeni
arheološki i pripremni radovi na lokalitetu Velika Mrdakovica. Angažirano je Otvoreno
pučko učilište Vodice kao član HERA Trademark Board tima. Objavljen je natječaj te
odabran KREATOR kao vanjski stručnjak u turizmu koji aktivno radi za osmišljavanju
kulturne rute na području Šibensko-kninske županije. Projektni tim je aktivno
sudjelovao na radnim sastancima u Zadru, Riminiju i Dubrovniku.
Nastavljena je i provedba programa Eurodyssee (program razmjene mladih). U siječnju
2015. godine, Višnja Čičin-Šain otputovala je u Perugiu (Italija) na za 6-mjesečno
stručno i jezično usavršavanje u osnovnu školu „G. Carducci“. U ožujku 2015. godine
španjolska regija Katalonija odabrala je kao najbolju među prijavljenima, kandidatkinju
iz Šibensko-kninske županije, šibenčanku Jelenu Babić za šestomjesečno stažiranje u
sklopu arhitektonskog ureda LUIS CORBELLA u Barceloni. U travnju 2015. godine,
započela je realizacija primanja Sarah Yahiaoui iz regije Rhone-Alpes na tromjesečno
stažiranje u NP Kornati, a u lipnju 2015. godine primili smo i mladog francuza Nourdine
Bougrara na tromjesečno stažiranje u NP Krka. Uspješno se nastavlja koordinacija
njihovih kulturnih aktivnosti te tečaja jezika u okviru programa Eurodyssee. Objavljena
su dva Javna poziva za iskaz interesa mladih za sudjelovanjem u programu Eurodyssee,
a aktivno se radi i na primanju još dvoje mladih u Šibensko-kninsku županiju.
Šibensko-kninska županija kao nositelj projekta „EKO-BIZ“ – Pristup tržištu rada
mladima kroz samozapošljavanje u održivom turizmu, aplicirala je na natječaj
Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih
potencijala“. Nakon administrativne provjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
projektna prijava Šibensko-kninske županije ušla je u treću fazu evaluacije koju će
provesti Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije


POSLOVI I RADNI ZADACI RRA

Za period siječanj-lipanj 2015. god. u JU Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije
provođene su sljedeće aktivnosti:
1.
-

Provođenje Zakona o regionalnom razvoju
Izvršene pripreme za početak izrade ŽRS
održane konzultacije sa svim JLS
konstituirano Partnersko vijeće i imenovane radne grupe
odabran evaluator
Nastavljeno ažuriranje baze razvojnih projekata

12

2.
-

3.
-

-

4.
-

5.
-

Stručna pomoć regionalnoj i lokalnoj upravi
Pružanje stručne pomoći na provedbi projekta Grada Drniša „Razvoj turizma na
rubnim područjima NP Krka“.
Korištenje sredstava domaći i EU fondova
Informiranje JLS i ostale potencijalne korisnike o aktualnim EU natječajima s
regionalnog i nacionalnog nivoa.
Provedba projekta „Izgradnja i opremanje razvojno inovacijskog centra iNAVIS
Započeta provedba druge faze Projekta „Razvoj partnerskog vijeća za tržište
rada ŠI-KN županije“ za što su osigurana sredstva iz fondova EU
U provedbi 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.
U pripremi izrada dokumentacije za projekt „Cap Ture-Turističko-ugostiteljska
škola Šibenik (ugovorena izrada studije predizvodljivosti)
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) .
Provođenje Zakona o učinkovitom korištenju energije
Sudjelovanje u provedbi programa Poticanja energetske efikasnosti.

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
I. Izrađeno je 7 prijedloga granica pomorskog dobra, za slijedeće:
1. K. O. ZATON – SRIMA: Lovetovo-Vrulje-Suha Punta (izmjene i dopune)
2. K. O. TISNO: plaža ispred autokampa Jazine (izmjene i dopune)
3. K. O. TRIBUNJ: brodogradilište u uvali Sovlje (izmjene i dopune)
4. K.O. ŠIBENIK: obala Palih omladinaca-obala Prvoboraca (izmjene i dopune)
5. K.O. DONJE POLJE: Nasip na predjelu ex Rezalište
6. K. O. ŠIBENIK: uvala Vrnaža – lučko područje
7. K. O. ŽIRJE: Kaprije – lučko područje
II. Izrađeno je 6 geodetskih elaborata parcelacije, za slijedeće:
1. K. O. ŠIBENIK: za k.č.z. 4503/1, 4503/3 i 6005
2. K. O. DONJE POLJE: za k.č.z. 453, 3091/1 i ostale
3. K.O. VODICE: 7060/5, 1107, 7107/1, 7121/1 i ostale
4. K.O. ZATON-RASLINA: 7750 (upis čest.zgr.)
5. K.O. JEZERA: 5716/1
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6. K.O. PIROVAC: 13327, 13294/12, 13294/13, 13326
III. Na sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja a za
lokacije utvrđene Odlukom o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja za
2015. godinu, na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina, utrošeno je
350.000,00 kuna, konkretno na:
1. Općina Pirovac, sanacija kamenog dijela Stare rive u Pirovcu, 150.000,00 kuna;
2. Općina Tribunj,sanacija dijela rive od marine do mosta u Tribunju, 100.000,00 kuna
te sanacija plaže Zamalin i Bristak u Tribunju, 100.000,00 kuna.
IV. Donesena je odluka o davanju koncesija na pomorskom dobru:
- Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina
Rogoznica
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,
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.
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine Upravni odjel za zaštitu
okoliša i komunalne poslove bavio se slijedećim aktivnostima:
Planski dokumenti
1. Izrađen je „Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama
Šibensko-kninske županije za 2015. godinu“. Provođenje Programa započelo je
15. svibnja 2015. godine.
2. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći zraka za 2014. godinu“.
3. Izrađen je „Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama
Šibensko-kninske županije“.
4. Izrađena „Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Šibenskokninske županije“.
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5. U tijeku je revizija „Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća“.
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
Izmjena zahvata Županijskog centra za gospodarenje otpadom Šibenskokninske županije (ŽCGO) „Bikarac“ i SUO „Južna obilaznica grada Knina").
Sudjelovao je u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš, gdje posebice
treba izdvojiti postupak strateške procjene o vjerojatno značajnom utjecaju na
okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na
Jadranu i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i
programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu. Također, Upravni
odjel sudjelovao je u 9 postupaka 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 okoliša u postupcima izdavanja lokacijske dozvole za građenje i
izvođenje radova i zahvata za pojedine zahvate na području regionalnog parka,
značajnog krajobraza, park-šume, spomenika parkovne arhitekture, te izvan
granica građevinskog područja, donosio je dopuštenja za određene aktivnosti u
zaštićenim područjima;
2. 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;
3. U navedenom razdoblju kontinuirano je vršeno ispitivanje kakvoće zraka na šest
postaja u gradu Šibeniku i jednoj postaji u gradu Drnišu;
4. U navedenom razdoblju u suradnji s tvrtkom Bikarac d.o.o. 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- ishodovane lokacijske dozvole uključujući pristupni put,
 završen 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 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 i
ishodovana lokacijska dozvola,
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5.

6.

7.

8.

potpisan Operativni aneks Glavnog sporazuma o regionalnom-županijskom
centru za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije sa svim
jedinicama lokalne samouprave;
 izrađena i prijavljena projektna aplikacija za EU sufinanciranje.
U okviru projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u
integralno upravljanje obalnim područjima" održana je četvrta radionica s
ciljem procjene šteta od podizanja razine mora i procjene mogućih troškova od
klimatskih promjena za Šibensko-kninsku županiju. 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.
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. U projektu sudjeluje 20 institucija/organizacija iz 8 država.
U navedenom periodu od projektnih aktivnosti istakli bi izradu projektne
dokumentacije za postavljanje sustava za video nadzor šuma, izbor lokacija za
postavljanje kamera, izradu Studije izvodljivosti za ugradnju uređaja za
korištenje biomase u Srednjoj školi „Ivana Meštrovića“ u Drnišu, te izradu
Glavnog i izvedbenog projekta za ugradnju uređaja na biomasu. U okviru
projekta u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Šibensko-kninske županije
održana je edukacija za djecu Katoličke škole s ciljem podizanja svijesti o
važnosti zaštite od požara.
U okviru preventivnog projekta „Zdrav za 5“ Upravni odjel je održao radionicu u
Osnovnoj školi u Skradinu, 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.
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;
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9. 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 u
navedenom periodu proveo je postupak utvrđivanja sadržaja Strateške studije
procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibenskokninske županije, te proveo javnu raspravu o istom;
10. Upravni odjel kao nositelj izrade organizirao je prethodnu javnu raspravu u
općini Murter-Kornati za Prostorni plan posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine
otočne skupine;
11. U navedenom razdoblju Upravni odjel je pripremao suglasnosti Župana na
prostorne planove lokalne razine;
12. 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;
13. 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. siječnja do 30. lipnja 2015. godine izrađeni su slijedeći akti
Županijske skupštine:
 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama
Šibensko-kninske županije u 2014. godini;
 Odluka o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim
plažama Šibensko-kninske županije u 2015. godini;
 Zaključak o provedbi Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim
plažama Šibensko-kninske županije;
 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2014.
godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Šibensko-kninske županije za 2015. godinu;
 Zaključak o neprihvaćanju istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnim
poljima 8, 10 i 11 Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije
ugljikovodika na Jadranu;
 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području
Šibensko-kninske županije u 2014. godini;
 Zaključak o prihvaćanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za
2015. godinu;
 Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od
požara Šibensko-kninske županije.
U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine odlukom Župana doneseni su
slijedeći akti:
 Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i
dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije;
 Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i
dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije.
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Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Šibensko-kninske županije
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine Javna ustanova se bavila
slijedećim aktivnostima po kategorijama:
ZAŠTITA, OČUVANJE, PROMICANJE I EDUKACIJA












Potpisan je Ugovor za izvođenje projekta „Monitoring jadranske kozonoške
(Himantoglossum adriaticum Baumann) na području Šibensko-kninske
županije“.
Započeli smo projekt „Praćenja stanja vidre (Lutra lutra L.) na području
Šibensko-kninske županije“ u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi
razvoj Sunce.
Izrađeno je Privremeno izvješće za 2015. godinu za projekt „Praćenje stanja
rijetkih i ugroženih vrsta ptica značajnih za staništa Natura 2000 na području
Šibensko-kninske županije“. Istraživanje ornitofaune provodi se na rijeci
Guduči, Prokljanskom jezeru i rijeci Čikoli.
Za ovogodišnje obilježavanje NATURA 2000 dana (21. svibnja) te Dana zaštite
prirode u RH i Međunarodnog dana biološke raznolikosti (22. svibnja)
organizirali smo u suradnji s Turističkom zajednicom grada Šibenika, Gradom
Šibenikom, Šibensko – kninskom županijom, Gradskom Čistoćom i Ronilačkim
klubom "Submania" akciju čišćenja podmorja u uvali Minerska koja se nalazi
unutar ZK Kanal - luka u Šibeniku i Natura 2000 područja HR3000171 UŠĆE
KRKE.
U cilju povezivanja djece s prirodom od najranije dobi sudjelovali smo u eco
akciji „Zelena čistka – jedan dan za čišći okoliš“ sa dječjim vrtićem „Šibenski
tići“.
Redovitom objavom članaka na internet stranici www.zasticenapodrucja.com i
društvenim mrežama informirali smo javnost o zaštićenim područjima Županije
i aktivnostima koje provodi Javna ustanova.
Nastavili smo suradnju s Međunarodnim dječjim festivalom u Šibeniku kroz
Dječju geološku radionicu.
Sudjelovali smo na radionici za izradu Plana upravljanja s akcijskim planovima
za zaštitu kitova i morskih kornjača u Hrvatskoj.
Sudjelovali smo na radionicama projekta „Planiranje cjelovitog razvoja ruralnog
područja Grada Šibenika – naselje Jadrtovac“ u organizaciji UNDP-a.

1. 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 2015. godini“ inicirali smo zapošljavanje 4 radnika
na period od 5 mjeseci na održavanju u okviru mjere „Javni radovi“ i mjere
„Mladi za zajednicu“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji ove
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mjeru sufinancira sa 50% (3 radnika) ili 100% (1 radnik) sredstava. Cilj mjere je
integracija mladih osoba na tržište rada putem društveno korisnog rada.
Izdana su 3 koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti u zaštićenim
područjima kojima upravlja Javna ustanova.
Zajedno s inspekcijom zaštite prirode redovito sudjelujemo na poslovima
nadzora zaštićenih prirodnih područja Županije.
U postupku izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana područja posebnih
obilježja Žutsko-sitske otočne skupine sudjelovali smo na nekoliko prethodnih
rasprava u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja
interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima
značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog
plana područja posebnih obilježja.

2. SURADNJA I PROJEKTI










Potpisan je petogodišnji Sporazum o suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni
park Kornati na provedbi Strategije razvoja održivog turizma šireg područja
Nacionalnog parka Kornati u okviru Europske povelje za održivi turizam
(European Charter for Sustainable Tourism).
U sklopu projekta „Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka
Krka“ uspješno su provedeni postupci nabave za:
1. opremu za uređenje penjačkih smjerova u kanjonu rijeke Čikole
2. opremu za uređenje kanjoning staze u kanjonu rijeke Čikole
Uspješno je proveden postupak javne nabave i potpisan Ugovor o javnim
radovima – uređenja pješačke staze i vidikovca, parkinga i pristupnog puta u
kanjonu Čikole.
Potpisan je Ugovor za nadzor građevinskih radova uređenja pješačke staze i
vidikovca, parkinga i pristupnog puta u kanjonu Čikole.
U sklopu projekta „Priroda Dalmacije“ sudjelovali smo na radionicama za izradu
programa aktivnog turizma u Splitu i Kninu te radionici za razvoj turističkog info
portala u Kninu. U svrhu poboljšavanja komunikacije sektora zaštite prirode i
sektora aktivnog turizma potpisali smo Sporazume o suradnji sa tri turističke
agencije koje djeluju na području naše županije.
Otvorena je Poučna staza uz podmorsku stazu na području ekološke mreže otok
Murter od Jezera do Tisnog. Uređena staza duga je 1037m. Uz stazu su uređena
i odmorišta s klupicama te postavljeno 5 informativnih tabli o NATURA 2000
područjima Murter i Murterski kanal te zaštićenim vrstama. Vrijednost radova u
iznosu od 972.067,82 kn u potpunosti je financirana zajmom Svjetske banke /
Međunarodne banke za obnovu i razvoj kroz projekt Integracije u EU Natura
2000 (NIP).
Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) dodijelilo nam je prestižnu nagradu ARTUR za
projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku“. Svrha programa
ARTUR (arhitektura u turizmu) je identificiranje najboljih praksi, održivih i dobro
planiranih, integriranih arhitektonskih realizacija. Posebna pažnja usmjerena je
na projekte koji uključuju lokalnu zajednicu, građane, turističke zajednice i
druge organizacije, te podržavaju multidisciplinarni pristup.
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Projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku“ proglašen je trećim
najuspješnijim lokalnim EU projektom u Hrvatskoj u razdoblju od 2012. – 2014.
godine. Ovo prestižno priznanje dodjeljuje 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:







14. 01.2015. Mišljenje na Konačni prijedlog DPU Brodarica –Gominjak
10. 03. 2015.- Prijedlozi i primjedbe Prijedloga izmjena i dopuna (VII) GUP
Grada Šibenika
27. 03. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna II PPPUO
Biskupija;
23. 04. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna PPUG
Knina;
18. 06. 2015. – Mišljenje na konačni prijedlog Izmjena i dopuna UPU naselja
Vodice i Srima
29. 06. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUG Šibenika
(IV).

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 Zavoda je sudjelovao na na sastanku jadranskih županijskih Zavoda za
prostorno uređenje u Rijeci, 07. svibnja 2015.
5. Prostorni plan posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine:
- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku izrade Nacrta prijedloga, 09.
veljače 2015.
6. Izmjene i dopune PPŽ VI:
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,
18. ožujka 2015.
rasprava o sadržaju Strateške studije Izmjena i dopuna (VI)
Prostornog plana Šibensko-kninske županije, 20. travnja 2015.
7. Zaposlenici Zavoda su (kao ovlašeni arhitekti) nazočili na više skupova, a što je
obveza prema propisima o stručnom usavršavanju djelatnika.
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8. U smislu Zakonom i Statutom propisanih 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 2015. g. do 30. lipnja 2015.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. – 30.06.2015.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

345
82
147
81

172
22
53
26

173
60
94
55

UKUPNO

655

273

382

I.2. ( zaprimljeni od 01.01.1990. do 31.12.2014.g., a riješeni od 01.01. 30.06.2015.g.)
PODRUČJE

RIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

188
34
61
55

UKUPNO

338

I.1. + I.2.
UKUPNO RIJEŠENI
PODRUČJE

(U VREMENU OD 01.01. - 30.06.2015.

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

360
56
114
81

UKUPNO

611

21

U vremenu od 01.01. - 30.06.2015. g., ukupno je riješeno 611 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 01.01. – 30.06.2015.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

684
102
124
204

610
80
104
185

74
22
20
19

UKUPNO

1114

979

135

II.2. (zaprimljeni od 01.01.1990. do 31.12.2014.g., a riješeni od 01.01.– 30.06.2015.g.)
PODRUČJE
RIJEŠENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

225
26
43
24

UKUPNO

318

PODRUČJE

UKUPNO RIJEŠENI

II.1. + II.2.
(U VREMENU OD 01.01.-30.06.2015.)

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

835
106
147
209

UKUPNO

1297

U vremenu od 01.01.-30.06.2015. godine, ukupno je riješeno 1297
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
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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

13549

3646

9903 - 2600 (Agencija)=7303

KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

2365
3706
2632

479
897
768

1886 - 800 (Agencija)=1086
2809 – 1000 (Agencija)=1809
1864 – 200 (Agencija)=1664

UKUPNO

22252

5790

16462 - 4600 (Agencija)=11862

Zaključno, na dan 30.06.2015.godine riješeno je 5790 predmeta tzv
legalizacije, što iznosi 26,02%, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, odnosno
46,7%, kada broju riješenih predmeta pribrojimo predmete koje je Agencija, već,
preuzela.
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 30.06.2015.g., riješiti 65% od ukupnog broja
zaprimljenih predmeta.
Kako je ovaj Upravni odjel zaprimio 22252 predmeta, u obvezi je bio riješiti 14463
predmeta, do 30.06.2015.g., a riješio je 5790 predmeta, odnosno 26,02 %, od ukupnog
broja zaprimljenih predmeta.
Razliku, do propisane kvote, u visini od 4073 predmeta, trebala bi riješiti
Agencija.
Naime, kada broju 5790 riješenih predmeta pribrojimo 4600 predmeta koje je
Agencija, već ranije preuzela, zaključujemo da smo u obvezi Agenciji predati 4073
predmeta.

IV. NERIJEŠENI PREDMETI NA DAN 30.06.2015.g
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PODRUČJE

UPRAVNI

NEUPRAVNI

UKUPNO

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

9290
1284
2156
2152

754
55
172
121

10044
1339
2328
2273

UKUPNO

14882

1102

15984

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) 5 službenika ( 3 službenika VŠS i 2 službenika SSS), stalno zaposlenih u uredu, uz
obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 18 službenika ( 17 službenika VSS i 1 službenik VŠS ), koji su primljeni u službu, na
određeno vrijeme, isključivo radi rješavanja predmeta legalizacije;
d) 14 djelatnika ( 1 djelatnika VSS, 9 djelatnika VŠS i 4 djelatnika SSS ), koji su primljeni
na rad, 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.
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;
d) 3 djelatnika ( 1 djelatnik 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.
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) 2 službenika ( 1 službenik VSS, 1 službenik SSS – zamjena za porodiljski ) koji su
primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi rješavanja predmeta
legalizacije;
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c) 4 djelatnika ( 2 djelatnik 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.
U ovom trenutku, u Upravnom odjelu, zaposleno je 66 službenika i djelatnika ( 22
službenika na neodređeno vrijeme, 20 službenika na određeno vrijeme, na poslovima
tzv. legalizacije i 24 izvršitelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog
odnosa ).

JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Izvješćivanje nadležnih institucija i državnih tijela: priprema i izrada Godišnjeg izvješća
o radu Jedinice za unutarnju reviziju ŠKŽ za 2014. godinu, Ministarstvo financija –
Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole; priprema i izrada
Mišljenja unutarnje revizije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu;
priprema i dostavljanje dokumentacije Ministarstvu financija, Upravi za financijsko
upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor Sektoru za harmonizaciju unutarnje revizije i
financijske kontrole u svezi obavljanja povremene provjere kvalitete aktivnosti
unutarnje revizije u Šibensko-kninskoj županiji.
Provođenje unutarnjih revizija kod proračunskih korisnika Šibensko – kninske županije
iz područja zdravstvenih djelatnosti, kojima je osnivač Šibensko-kninska županija:
Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ i Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ.
Ostvarena su sudjelovanja na redovitim sastancima i konzultacijama voditelja jedinica
za unutarnju reviziju u Ministarstvu financija, Središnja harmonizacijska jedinica.
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.

SLUŽBA TAJNIŠTVA
U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine održane su tri radne sjednice
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije s ukupno obrađenih 59 točaka
dnevnog reda, a na kojima je ukupno doneseno 67 akata.
Povodom Dana Županije održana je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj su
nagrađenima dodijeljene nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije za 2015.
godinu.
Akti Županijske skupštine Šibensko-kninske županije uredno se objavljuju u službenom
glasilu „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
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Pored akata Županijske skupštine i župana Šibensko-kninske županije u županijskom
službenom glasilu se objavljuju i akti općina i gradova s područja Šibensko-kninske
županije, osim akata Grada Šibenika, Grada Knina, Grada Drniša - od 1. veljače 2015.
godine i Grada Vodica - od 1. travnja 2015. godine, te Općine Primošten, Općine
Tisno, Općine Kijevo - od 1. lipnja 2015. godine i Općine Tribunj - od 1. lipnja 2015.
godine, koji imaju svoje vlastito glasilo.
U prvih šest mjeseci ove godine iz tiska je izišlo devet brojeva „Službenog vjesnika
Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 869 stranica teksta.

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec.
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