REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Šibenik, 7. travnja 2016..

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Predmet: Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 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. 7. – 31. 12. 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:
8. srpnja 2015. - Na poziv potpredsjednika Vlade RH i ministra regionalnog razvoja i
fondova EU Branka Grčića, župan Goran Pauk prisustvovao je 6. sjednici Povjerenstva
za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata koja se održala u Zagrebu u
prostorijama Vlade RH. Razlog tomu je rasprava o ocjeni prijedloga i donošenje odluke
o uvrštenju projekta „Frapa Resort Medine“ na listu strateških projekata Republike
Hrvatske, te donošenje odluke o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu
Projekta i imenovanje voditelja Operativne skupine.
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9. srpnja 2015. – upriličeno primanje za učenike osnovnih i srednjih škola s područja
Šibensko-kninske županije koji su postigli najbolje rezultate na regionalnim i državnim
natjecanjima u školskoj godini 2014./2015.
21. srpnja 2015. u Šibeniku svečano otvoren prvi prodajni prostor u Republici Hrvatskoj
u kojem će se prodavati proizvodi oznake kvalitete „Hrvatski otočni proizvod“.
22. srpnja 2015. - Župan Goran Pauk prisustvovao je sastanku Koordinacije župana
jadranske Hrvatske koji se održao u Zadru.
5. kolovoza 2015. - U Kninu svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i
Dan hrvatskih branitelja i 20. obljetnica VRO Oluja.
21. rujna 2015. - Župan Goran Pauk prisustvovao je okruglom stolu u okviru Javne
rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna programskih obveza Hrvatske radiotelevizije,
održanom u Šibeniku.
5. listopada 2015. - Povodom početka akademske godine, na novootvorenom
dislociranom preddiplomskom sveučilišnom Studiju energetske učinkovitosti i
obnovljivih izvora Sveučilišta u Zagrebu održan je svečani uvodni sat na kojem je župan
studentima poželio dobrodošlicu.
26. listopada 2015. - u povodu obilježavanja 25. listopada – Dana darivatelja krvi,
organizirana je svečanost na kojoj su uručena priznanja dobrovoljnim darivateljima .
29. listopada 2015. - Župan Goran Pauk kao predsjednik Hrvatske zajednice županija
sudjelovao je u Zagrebu na 3. okruglom stolu „HUP-ovih 16“ na temu Javna uprava i
teritorijalni ustroj.
2. studenog 2015. - Župan Goran Pauk primio ovogodišnje dobitnike oznake „Hrvatski
otočni proizvod“ iz Šibensko-kninske županije.
4. studenog 2015. - Župan Goran Pauk i ravnateljica Javne ustanove Razvojna agencija
Šibensko-kninske županije Mira Lepur, javnosti su predstavili završetak prve faze
projekta AluTech i otvorili vrata novih prostora u koje se Agencija preselila.
6. studenog 2015. - Župan Goran Pauk i gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić
javnosti predstavili Projekt izgradnje luke otvorene za javni promet Vrnaža.
12. studenog 2015. - Održan sastanak o perspektivi održivog razvoja obalne zone
Šibensko-kninske županije, s posebnim osvrtom na utjecaj klimatskih varijabilnosti i
promjena. Sastanku su, uz župana Gorana Pauka, sudjelovali i predstavnici jedinica
lokalne samouprave Šibensko-kninske županije.
16. studenog 2015. - Župan Goran Pauk primio je u nastupni posjet novoizabranog
Generalnog konzula Italije u Rijeci Paola Palminterija.
4. prosinca 2015. – u Zagrebu predstavljena fotomonografija „Skriveni biseri hrvatskih
županija“.
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8. prosinca 2015. - Župan Goran Pauk sudjelovao je na okruglom stolu na temu Online
informacije za građane i privatni sektor - Iskustva i dobra praksa u lokalnim i
regionalnim jedinicama koja se održala u Hrvatskom saboru.
12. prosinca 2015. - održana tradicionalna, peta po redu manifestacija „Dani mladog
maslinovog ulja u Dalmaciji“. Manifestaciju je otvorio zamjenik župana Zoran Smolić i
nagrade najboljim uljarima dodijelio je župan Goran Pauk.
18. prosinca 2015. - Povodom objave Provedbene uredbe Komisije EU o upisu naziva
"Drniški pršut" u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog
podrijetla u Službenom listu EU, župan Goran Pauk održao konferenciju za novinare,
čestitao pršutarima na dobivanju oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla te se
posjetio na dugu i tešku proceduru upisa u registar.
28. prosinca 2015. - Zamjenik župana Zoran Smolić i učenici odnosno studenti,
dobitnici stipendija Šibensko-kninske županije svečano su potpisali ugovore o
stipendiranju za školsku/akademsku godinu 2015./2016. Potpisana je 21 nova
stipendija i to 2 stipendije za učenike strukovnih škola upisanih u trogodišnje
obrazovne programe za deficitarna zanimanja i 19 studentskih stipendija.


Radni odnosi

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine u upravne odjele Županije
primljeno je 37 polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa te ih trenutno ima 47. Raspisana su dva oglasa i primljeno sedam osoba u
službu na neodređeno vrijeme zbog poslova legalizacije.


Javna nabava

U razdoblju do 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine provedena su tri otvorena
postupka javne nabave. Jedan postupak je bio podijeljen u 13 grupa što znači da je za
svaku grupu bilo potrebno izvršiti pregled i ocjenu ponuda te donijeti Odluku o
odabiru. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora je 5.905.981,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
-

-

Svakodnevne aktivnosti na poslovnoj suradnje i dogovorima sa Županom,
Zamjenicima župana, Pročelnika upravnih odjela i službi, proračunskih korisnika
o ostvarivanju i izvršavanju proračuna
Suradnja s Poreznom upravom o planiranim i ostvarenim županijskim
prihodima kao i mjerama naplate istih
Izrada raznih obrazaca za Ministarstvo financija
Izrada Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2015. godinu
(II)
Izrada Proračuna za 2016. godinu sa planom prihoda i izdataka za 2017. i 2018.
godinu
Izrada Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016.
godinu
Izrada Financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine
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-

-

-

-

-

-

Izrada Polugodišnjeg izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine
Izrada Konsolidiranog financijskog izvješća proračuna Šibensko-Kninske
Županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015.godine
Dostava Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije (II), Proračuna
Šibensko-kninske županije za 2016. godinu, svih financijskih, konsolidiranog i
polugodišnjeg izvješća Proračuna Županije
Izrada Financijskog izvješća proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 01.01. do 30. 09.2 015. 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 2014.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
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
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-

-

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, procedura

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
U periodu srpanj – prosinac 2015., doneseni su sljedeći akti Skupštine iz nadležnosti
Odjela:
- Odluka i kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u
zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u prvom
tromjesečju 2016. godine,
- Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih
ustanova na području Šibensko-kninske županije u prvom tromjesečju 2016.
godine,
- Odluka 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 prvo tromjesečje 2016. godine,
- Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
drva (ogrjev) i raspored sredstava za prvo tromjesečje 2016. godinu,
- Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Ljekarne Drniš (pročišćeni tekst).
Odlukom Župana doneseni su slijedeći akti:
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Šibenik o davanju u najam stana u Tisnom, smještenom u zgradi „Ambulanta
Tisno“, Istočna Gomilica 2,
- Zaključak o II. Izmjeni i dopuni dopisa prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije
u 2015. godini,
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik,
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Knin,
- Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u prvom
tromjesečju 2016. godine,

5

-

-

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje
ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga na području
Šibensko-kninske županije,
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe „Cvjetni dom“ Šibenik,
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Zavoda za
hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Ljekarne Drniš.

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 uglavnom uspješno završile 2015. godinu i svoje
usluge građanima pružale na zavidnoj razini.
Bolnice su još uvijek bile u postupku sanacije i izvan upravne nadležnosti Županije. I uz
određene disonantne tonove oko nove bolnice u Šibeniku, redovita suradnja je
održana. Iz decentraliziranih sredstava financirali smo u 2015. godini Šibensku bolnicu
sa 6.350.000, 00 kn, a Kninsku sa 3.130.000,00 kn.
Uz županijsku potporu i suglasnost opća bolnica u Kninu je dobila i status veteranske
bolnice i proširenje djelatnosti fizikalnom terapijom.
Također, naglašavamo uspješan dovršetak svih poslova na decentraliziranom
financiranju zdravstvenih i socijalnih funkcije u 2015. godini sa 99% - tnim
iskorištenjem bilanciranih prava i to za zdravstvo, investicijska sredstva i tekuće i
investicijsko održavanje u iznosu od 13.949.440,90 kn, domovi za starije i nemoćne
osobe, sufinanciranje ukupnih troškova djelatnosti u iznosu od 7.379.379,62 kn, centri
za socijalnu skrb, materijalni i financijski rashodi u iznosu od 1.634.325,92 kn.
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 2.665.700,00 kn, odnosno za 2.806 korisnika.
U drugom dijelu je donesena nova Mreža javne zdravstvene službe. Uspjeli smo
intervencijama prema Ministarstvu zdravlja u postupku donošenja zadržati optimalnu
strukturu djelatnosti primarne i sekundarne (specijalističko-konzilijarne zdravstvene
djelatnosti), dok su u dijelu bolničke zdravstvene zaštite donesena određena smanjenja
posteljnih kapaciteta.
U području socijalne skrbi u partnerstvu Županije, javnih institucija i udruga građana
provedeni su programi od kojih izdvajamo:
-

U organizaciji Šibensko-kninske županije u suradnji sa Hrvatskom udrugom za
ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) i Uredom UNICEF-a za Hrvatsku,
proveden je projekt „Izjednači“. U okviru projekta održana je edukativna
radionica na temu „Obitelji usmjeren pristup u ranoj intervenciji u djetinjstvu“,
za stručnjake raznih profila koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.
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-

Zajedno sa Organizacijom za građanske inicijative, Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje, Područnim uredom Šibenik, Udrugom „Žena“ iz Drniša
organiziran je i proveden projekt „Centar podrške za obitelji koje skrbe o
uzdržavanim članovima“ s ciljem organiziranja svakodnevne podrške za obitelji
koje skrbe o ovisnim članovima na području Šibensko-kninske županije te
poboljšanje ekonomske aktivnosti i zapošljavanje osoba koje skrbe o ovisnim
članovima obitelji.

-

Organizacija za građanske inicijative započela je 28. 09. 2015., u partnerstvu s
udrugom „Žena“ Drniš, Centrom za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez – Vrlika i
Šibensko-kninskom županijom, provedbu projekta pod nazivom „AHA – Ad hoc
Asistencija obiteljima“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda. U okviru Centra pružati će se besplatne usluge: njege starih i
nemoćnih, čuvanja djece, prijevoza osoba i pomoći u kući.

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 ovom upravnom tijelu poslove i zadaće iz nadležnosti odjela obavlja tri (3)
službenika, a jedno radno mjesto je već dulje vremena nepopunjeno.
 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 2015. godinu, donesenih na
sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, tijekom godine utrošena su
sredstva za financiranje osnovnih škola (14) u visini od 14.674.995,00 kune, te za
financiranje srednjih škola (12) u visini od 9.509.102,00 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 2015. godinu
donesenog na Županijskoj skupštini ŠKŽ 9. ožujka 2015. godine i Izmjenama Plana (I.)
od 07. prosinca 2015. godine, realizirali smo slijedeće kapitalne projekte školstva u koje
smo ukupno utrošili 2.946.280,00 kuna decentraliziranih sredstava:
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A. Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo
Izrada arhitektonskog snimka izvedenog
stanja školske zgrade u Kninu
OŠ dr. Franje Tuđmana,
1.
Sanacija dijela krovišta školske zgrade
Knin
Uređenje podova i bojanje učionica u
školskoj zgradi
Sanacija sanitarija u školskoj zgradi
OŠ Domovinske
2.
zahvalnosti,Knin
Nabava školskog namještaja

3.

4.

5.

OŠ A. M. Petropoljskog,
Drniš

OŠ Vodice

OŠ Skradin

Izrada arhitektonskog snimka izvedenog
stanja školske zgrade u Drnišu
Sanacija učionica u prizemlju školske
zgrade
Sanacija dijela stolarije u Područnoj
školi Drinovci
Energetski pregled i izrada energetskog
certifikata školske zgrade
Izrada i ugradnja platforme za osiguranje
pristupa osobama
s invaliditetom
Sanacija dijela krovišta školske zgrade
(iznad knjižnice i dijela stubišta)
Rekonstrukcija rasvjete u školskoj zgradi – II
faza
Sanacija sanitarnih čvorova u školskoj zgradi
u Skradinu – I faza
Opremanje informatičke učionice

Ukupno iznos ulaganja

110.125,00 kn
129.979,00 kn
135.001,00 kn
42.140,00 kn
96.242,00 kn
52.000,00 kn
106.647,00 kn
62.800,00 kn
28.750,00 kn
207.675,00 kn
125.834,00 kn
230.000,00 kn
211.833,00 kn
41.123,00 kn
1.580.149,00 kn

B. Kapitalna ulaganja u srednje školstvo
Zamjena stolarije na školskoj zgradi
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Gimnazija A. Vrančića,
Šibenik

169.625 kn
Nabava školskog namještaja

Nabava opreme za video nadzor
nabava opreme praktikum
Tehnička škola, Šibenik
elektrotehnike
Prometno - tehnička škola,
Opremanje informatičkog kabineta
Šibenik
Srednja strukovna škola,
Nabava opreme za stolarski praktikum
Šibenik
Industrijsko - obrtnička
Nabava opreme za sportsku dvoranu
škola, Šibenik
SŠ Lovre Montija, Knin

Sanacija krovišta školske zgrade – II faza

72.385 kn
30.988 kn
159.799 kn
74.750 kn
27.702 kn
83.000 kn
378.666 kn
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Izrada i ugradnja podizne platforme unutar
školske zgrade za osobe s invaliditetom
Opremanje praktikuma biologije i kemije
Turističko – ugostiteljska Energetski pregled i izrada energetskog
7.
škola, Šibenik
certifikata školske zgrade
Ukupno iznos ulaganja

324.650 kn
24.002 kn
20.564 kn
1.366.131 kn

Poslovanje školskih ustanova preko jedinstvenog računa riznice omogućuje nam 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 2015 i rujan-prosinac 2015.
godine koje je donijela Vlada RH (NN 1/15 i 96/15), učenicima srednjih škola
sufinancirani su troškovi međumjesnog javnog prijevoza (autobus i vlak) u visini 75%,
te iznimno za učenike koji su članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade
ili pomoći za uzdržavanje sufinancirani su troškovi prijevoza u 100% iznosu. Prema
kriterijima iz navedene odluke 1960 srednjoškolaca ostvarilo je pravo na subvenciju
troškova prijevoza, a utrošen je ukupan iznos od 11.317.071,37 kuna koji je doznačen
iz državnog proračuna u 2015. godini.
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 19.005,00 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. 2015./16. Dodijeljeno je 3
učeničkih i 18 studentskih stipendija. Uz ranije korisnike koji nastavljaju primati
stipendije za redovito školovanje, u ovoj školskoj odnosno akademskoj godini županija
stipendira ukupno 69 stipendista i to 9 učenika i 60 studenta. Mjesečna stipendija za
učenike iznosi 400 kuna, a za studente 600 kuna. Za ovu namjenu u proračunu je ove
godine utrošeno ukupno 407.200,00 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 210.000,00 kuna s ciljem poboljšanja i
unapređenja standarda visokog obrazovanja.
Kod razvoja visokog obrazovanja na našem području treba posebno istaknuti da je uz
potporu Grada Šibenika i Šibensko – kninske županije nakon nekoliko godina priprema,
u akademskoj godini 2015./2016. otpočeo sa radom Dislocirani sveučilišni
preddiplomski studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta
u Zagrebu gdje na prvoj godini nastavu pohađa 42 studenta.
U listopadu i studenom je proveden i postupak Javnog natječaja za dodjelu financijskih
poticaja ustanovama za obrazovanje odraslih, te je pučkim učilištima (4) sa sjedištem u
Šibensko-kninskoj županiji dodijeljeno 55.000,00 kuna za provođenje obrazovnih
programa za deficitarna zanimanja i nabavu opreme.
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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, sport i udruge civilnog društva
U 2015. godini za zadovoljavanje javnih potreba građana u području kulture, tehničke
kulture, sporta i udruga civilnog društva županija je iz svojih izvornih prihoda osigurala
ukupno iznos od 3.820.000,00 kuna. Kroz Program 1010 Promicanje kulture
sufinancirani su programi/projekti udruga i ustanova u kulturi u iznosu 1.430.000,00
kuna, kroz Program 1011 Promicanje sporta i rekreacije preko Zajednice sportova
Šibensko – kninske županije sufinancirani su programi i aktivnosti sportskih udruga i
organizacija u iznosu od 1.900.000,00 kuna, te kroz Program 1004 Razvoj civilnog
društva sufinancirani su programi i projekti udruga civilnog društva u iznosu
490.000,00 kuna. Sredstva namjenjena za zadovoljavanje javnih potreba građana
prenosila su se na žiro – račune korisnika županijskog proračuna temeljem sklopljenih
ugovora o sufinanciranju programa i projekata, ovisno o tijeku provođenja programa i
dinamici priliva sredstava u županijski proračun. Nadležni upravni odjel i sportska
zajednica prate namjensko korištenje proračunskih sredstava kroz programsko i
financijsko izvješća koja su u obvezi dostaviti korisnici sredstava.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Poljoprivreda
Sukladno mogućnostima realizacije Programa navodnjavanja Šibensko-kninske
županije za 2015. godinu usvojenom od Radne grupe za koordinaciju provedbe Plana
navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije s Hrvatskim vodama potpisan je
Prvi dodatak Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Šibenskokninske županije. Ugovoreni iznos za izradu projektne dokumentacije iznosi
1.477.091,89 kuna (od kojeg 78,33% sredstava osiguravaju Hrvatske vode, a ostatak
Šibensko-kninska županija). Ugovor je u cijelosti realiziran.
Idejni projekt za sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac (izrađen od strane
Vodoprivredno-projektnog biroa d.d.) predan je Gradu Šibensku, Upravnom odjelu za
provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju, za ishodovanje lokacijske
dozvole dana 18. studenog 2015. godine.
Malo gospodarstvo
Za realizaciju kreditnih projekta kod kojih Županija i ministarstva subvencioniraju
kamatnu stopu (Poduzetnik 2004., Malo gospodarstvo 2009., Mikrokreditiranje 2009. i
program Kreditom do uspjeha 2014. - Mjera 1), u izvještajnom razdoblju iz Proračuna
Šibensko-kninske županije isplaćeno je 201.786,47 kuna subvencionirane kamate za 34
kreditna zahtjeva.
Kreditna linija Program kreditiranja poduzetnika Šibensko-kninske županije uspješno se
nastavlja. U naznačenom periodu imenovano je novo povjerenstvo za provedbu
projekta te su održane 4 sjednice na kojima je razmotreno i odobreno 4 novih zahtjeva
za kreditom u ukupnom iznosu od 4.910.000,00 HRK.
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Sukladno Programu za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini
odobrena su poticajna sredstava za razvoj malog gospodarstva u iznosu od 325.000,00
kuna (za 76 korisnika).
Energetika
Sukladno Programa korištenja OIE u kućanstvima u 2014./2015., a temeljem uredno
dostavljene dokumentacije i provedene procedure utvrđivanja opravdanosti projekata,
Šibensko-kninska županija je, u 2015. godini, za 20 kućanstava u svrhu sufinanciranja
uvođenja sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora energije isplatila iznos od
497.033,88 kuna (sredstva Šibensko-kninske županije i Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost).
S Programom ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj potpisan je Sporazum
o provedbi projekta „Elektrifikacija ruralnih krajeva korištenjem obnovljivih izvora
energije“, a u cilju osiguranja pristupa električnoj energiji, instaliranjem otočnih
sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, za ona
kućanstva udaljena od elektroenergetske mreže. Sporazumom je definirana zajednička
priprema Projekta i podnošenje zahtjeva za sufinanciranje prema Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Turizam
Pokrenut je postupak javne nabave za izradu Master plana turizma Šibensko-kninske
županije za razdoblje do 2020. godine. Kao najbolji ponuditelj izabrana zajednica
ponuditelja: Urbanex d.o.o. i Krutak d.o.o. Ugovor nije potpisan jer je na navedenu
odluku Institut za turizam uložio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne
nabave. Vezano za izradu navedenog plana zatraženo je mišljenje od Ministarstva o
potrebi provedbe strateške procjene te je podnesen Zahtjev za provedbu postupka
prethodne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, a temeljem čega je Ministarstvo
zaštite okoliša i prirode dalo mišljene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja
na okoliš te donijelo Rješenje da je Master plan razvoja prihvatljiv za ekološku mrežu.
U izvještajnom razdoblju prikupljene su ponude za izradu Idejnog projekta za ishođenje
lokacijske dozvole Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije, a na osnovu kojih
je donesena Odluka o odabiru ponuditelja te je na temelju iste s Marinaprojektom
d.o.o. dana 27. listopada 2015. godine sklopljen Ugovor o izradi Idejnog projekta
Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije (cijena usluge: 235.000,00 kuna).
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 78/15) i Uredbi o
procijeni utjecaja na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14) zatražene su ponude za
izradu Elaborata zaštite okoliša za gore navedeni Centar. Izabrana je ponuda tvrtke Eko
invest d.o.o. iz Zagreba kao najpovoljnija te je s istom potpisan Ugovor o izradi
Elaborata (cijena usluge: 22.250,00 kuna).
Lovstvo
Pripremljen Program subvencioniranja projekata razvoja i unapređenja lovstva na
području Šibensko-kninske županije, a koji je 3. rujna 2015. godine donesen od strane
župana. Na temelju Programa objavljen je javni poziva te je na zahtjeve lovoovlaštenika
za razvoj i unapređenje lovstva odobren iznos od 367.400,00 kuna za 21 korisnika. Za
promidžbu lovstva u izvještajnom razdoblju utrošeno je 35.000,00 kuna. S danom 31.
prosinca 2015. godine nema duga po osnovu lovozakupnina/koncesija.
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Elementarne nepogode
U izvještajnom razdoblju, na zahtjeve općina i gradova župan je proglasio 2
elementarne nepogode (poplava i odron zemljišta), i to za: Grad Vodice, općina Tisno i
općina Tribunj – poplava te za Grad Skradin – odron zemljišta. Županijsko povjerenstvo
je kompletnu dokumentaciju proslijedilo na daljnje postupanje u Ministarstvo financija
(Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda), a koje po
svojoj nadležnosti Vladi RH priprema prijedlog o isplati šteta.
Projekti sufinancirani iz fondova Europske unije
Vezano za Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
„Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne
baštine“ od 06. prosinca 2015. godine, referentni broj poziva KK.06.1.1.01. započeli
smo s pripremom projektne prijave „Hereditas – projekt zaštite suhozidne tradicijske
gradnje“. Projekt valorizacije i promocije kulturno-povijesne baštine kroz zaštitu
suhozidne tradicijske gradnje. Dvije su osnovne komponente projekta: obnova Bunje
„Rašinov stan“ u Okitu kod Vodica (Kulturno dobro oznaka Z-3659) i izgradnja Centra za
posjetitelje Šibensko-kninske županije.
U tijeku završna evaluacija projekta „Adriatic Model Forest – AMF“ (sufinanciran kroz
IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013).
Projekt HERA „Sustainable tourism management of Adriatic Heritage“ se i dalje
uspješno provodi na području Šibensko-kninske županije. Projektni tim je sudjelovao
na međunarodnim sastancima u Ravenni (Italija) i Beogradu (Republika Srbija).
Organizirani su brojni radni sastanci te radionice i okrugli stolovi gdje je s dionicima i
vanjskim stručnjacima kreirana je ruta kulturnog turizma naziva „Voda – moćna
stvarateljica povijesti“ koja je uspješno prezentirana na međunarodnom sajmu turizma
WTM u Londonu. Za navedenu rutu osmišljena je i promotivna brošura koja je printana
u 1500 primjeraka na tri različita jezika; hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.
Ostalo:




Nastavljena je provedba programa Eurodyssee (program razmjene mladih). U
srpnju 2015. godine Sarah Yahiaoui i Nourdine Bougrara iz regije Rhone-Alpes
(Francuska) uspješno su završili svoja stažiranja u Nacionalnim parkovima Krka i
Kornati te su im uručeni Certifikati o uspješnom sudjelovanju u programu
Eurodyssee. U rujnu 2015. godine španjolska regija Valencija odabrala je kao
najbolju među prijavljenima, kandidatkinju iz Šibensko-kninske županije, Petru
Šimat, magistru geologije, za profesionalno i jezično usavršavanje u Valenciji. U
prosincu 2015. godine, francuska regija Rhone-Alpes odabrala je kao najboljeg
među prijavljenima, kandidata iz Šibensko-kninske županije, Jeru Junakovića,
sveučilišnog prvostupnika engleskog i francuskog jezika i književnosti, za
profesionalno i jezično usavršavanje u Lyonu. U prosincu 2015. godine na web
stranici „Eurodyssee“ objavljena su 4 nove ponude te smo započeli s
prikupljanjem ponuda za stažiranje u Šibensko-kninskoj županiji: dva mjesta u
Nacionalnom parku Krka, jedno mjesto u Gradskom muzeju Šibenik te jedno
mjesto u restoranu Gradska vijećnica.
Praćenje prihoda po osnovu novčane naknade za koncesiju za eksploataciju
mineralnih sirovina tvrtki koje obavljaju eksploataciju mineralnih sirovina na
području Šibensko-kninske županije. Ukupan potraživanja po osnovi navedene
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naknade, na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 67.182,74 kuna. 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 2015. iznose 117.511,54 kuna.
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).
Vezano za izradu Razvojne strategije Šibensko-kninske županije za razdoblje do
2020. godine zatraženo je mišljenje od Ministarstva o potrebi provedbe
strateške procjene te je podnesen Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti na ekološku
mrežu, a temeljem čega je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dalo mišljene o
potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te donijelo Rješenje o
obvezi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Na temelju
dobivenih informacija župan je donio Odluku o započinjanju postupka strateške
procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Šibensko-kninske županije (21.
prosinca 2015. godine) temeljem koje se Upravni odjel za gospodarstvo
zadužuje za provedbu postupka.

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Poduzetništvo i investicije
Edukacije:
 Edukacija “Osnove poduzetništva” u sklopu projekta Poslovna zona “Kosa”
(15-ak polaznika)
 Osnove poduzetništva u sklopu edukacije poduzetnika (20 polaznika)

Savjetovanje:
 Savjetovanje poduzetnika i potencijalnih poduzetnika (100 osoba)
 Savjetovanje za poticajne mjere ministarstava RH i poslovne planove HZZ-a
(50-ak osoba)
Projekti u provedbi:
Projekt “AluTech”
 Opremanje laboratorija za mehanička i elektro-kemijska ispitivanja
 Edukacija novozaposlenih na projektu (University of Manchester, FSB-Zagreb,
3D klaster - Zagreb)
 Preseljenje u Razvojno-inovacijski centar AluTech (Velimira Škorpika 6)
Projekti u pripremi:
Projekt “Centar kompetencija za Aluminij”
 Priprema projekta
 Objava poziva za iskaz interesa poduzetnicima za razvoj novih proizvoda
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Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
Edukacije:
 Seminar za korištenje Sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije
 Informativna radionica za Pozive 4c1.2. i 4c1.1. u Ministarstvu graditeljstva i
prostornog uređenja
 Radionica HAKOM-a i Ministarstva prometa pomorstva i veza za razvoj
širokopojasne infrastrukture
Savjetovanja:
 Savjetovanje građana i poduzetnika o energetskoj učinkovitosti (50-ak osoba)
Projekti u provedbi:
Projekt “Holistic”
 Izrada projektne dokumentacije i objava natječaja za postavljanje sustava
grijanja na biomasu u SŠ Ivana Meštrovića u Drnišu
 Nabava informatičke opreme
 Organizacija okruglog stola – ciljana skupina: vatrogasni zapovjednici s područja
ŠKŽ
 Organizacija radionice – HOLISTIC partneri iz RH
 Organizacija radionice za djecu školske dobi u Kistanjama s ciljem podizanja
svijesti o važnosti zaštite od požara
 Sudjelovanje na sastancima Upravljačkog odbora projekta, u zemlji i
inozemstvu
 Izrada promotivnih materijala
 Sudjelovanje u izradi specifikacija GPS uređaja za praćenje vatrogasnih vozila
 Tehnički izvještaj s definiranim lokacijama za postavljanje sustava videonadzora
šumskih požara
 Kapitalizacija najboljih praksi iz područja vatrogastva
 3 kvartalna narativna i financijska izvještaja o napretku projekta
 Prijava na Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
(odobreno cca 235.000 kn)
 Provođenje natječaja sufinanciranja ugradnje sustava koji koriste OIE (solarni
kolektori i kotlovi za biomasu) u Šibensko-kninskoj županiji i izrada završnog
izvješća za FZOEU
Projekt “Izrada dokumentacije za energetsku obnovu”
 Priprema projektne prijave – izrada dokumentacije za energetsku obnovu SŠ
Ivana Meštrovića u Drnišu
 Priprema projektne prijave – izrada dokumentacije za energetsku obnovu OŠ
Kistanje
 Priprema projektne prijave – izrada dokumentacije za energetsku obnovu SŠ
Lovre Montija u Kninu
Ostalo:
 Izrada Analize stanja Razvojne strategije Šibensko-kninske županije za područje
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energetike
Izrada Analize stanja Razvojne strategije Šibensko-kninske županije za područje
širkopojasna infrastruktura
Izrada godišnjeg plana energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za
2015. godinu
Izrada godišnjeg plana energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za
2016. godinu
Uređenje centra Obnovljivih izvora energije

Ruralni razvoj i poljoprivreda
Edukacije:
 Sudjelovanje na prezentacijama MRR u Zagrebu i Splitu
 Sudjelovanje na završnoj radionici projekta „Planiranje cjelovitog razvoja
ruralnog područja Grada Šibenika – naselje Jadrtovac“
Savjetovanja:
 Savjetovanje poduzetnika za mjere EAFRD
 Savjetovanje poduzetnika EMFF
Ostalo
 Sudjelovanje u organizaciju Izbora najboljeg OPG u Hrvatskoj u 2015. godini pod
nazivom "Zlata vrijedan 2015. Organizirano u ŠKŽ Miljevci
 Organizirana V. Međunarodna manifestacija “ Dani mladog maslinovog ulja”
 Kontakt i pomoć investitoru: Bioenergan u Podima
 Prikupljanje podataka za ŽRS, i sastanci radne skupine za analizu stanja i SWOT.
 Tehnička pomoć u pripremi županijske kreditne linije za poduzetništvo
 Sudjelovanje u izradi pravilnika MO4 mjere RR ispred ŠKŽ, član povjerenstva
 Sudjelovanje u radu Klastera za prehrambenu industriju RH
 Tehnička pomoć vezana za Jamstveni fond-Badis d.o.o.
 Tehnička pomoć LAG-ovima
Turizam i kulturna baština
Projekti u provedbi:
Projekt “HERA”
 Izvještaj broj 9 (7.mj.,8. mj, 9 mj.), izvještaj broj 10 (10. mj., 11. mj, 12. mj.)
 Prisustvo na turističkim sajmovima i partnerskim sastancima u zemlji i
inozemstvu.
Projekt “Turizam na rubnim područjima NP Krka”
 Objavljen i proveden otvoreni postupak javne nabave za projektnu aktivnost;
uređenje biciklističke staze miljevci i uređenje biciklističke staze na rubnom
području NP Krka,
 Proveden pregovarački postupak bez prethodne objave za navedenu aktivnost
 Napisani i sklopljen osnovni ugovor s izvođačem radova, napisana i sklopljena 4
dodatka ugovora
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Koorespodencija za navedenu aktivnost

Projekti u pripremi
 Održani sastanci za projekt “Centar kompentencija u turizmu - CapTure”
Ljudski potencijali i politike zapošljavanja
Edukacije:
 Edukacije organizacija za europski socijalni fond (10 -ak organizacija)
Savjetovanja:
 Savjetovanje organizacija za EU fondove vezane za ljudske resurse
(10-ak organizacija)
Projekti u provedbi
 PVTR I faza - Rad na aktivnostima u sklopu završnog izvješća projekta
 PVTR II faza - Prezentacija projekta; Upravljanje projektom; Trening članova
PVTR-a;
Profesionalizacija tehničkog tajništva; Evaluacija strategije razvoja ljudskih potencijala i
akcijskoga plana; Implementacija akcijskog plana strategije razvoja ljudskih potencijala
Projekti u pripremi:
 Izrada 10-ak projektnih prijedloga u svrhu pripreme za nadolazeće natječaje
ESF-a
Ostalo:
 Sudjelovanje na okruglom stolu „Primjeri dobre prakse i razmjena iskustava
između regionalnih Lokalnih partnerstva za zapošljavanje“
 Sudjelovanje na aktivnostima u sklopu projekta “Preparation of project pipeline
and support for ESF beneficiaries”
 Vođenje baze projekata u sklopu akcijskog plana Strategije razvoja ljudskih
potencijala
 Provođenje mjera iz Strategije razvoja ljudskih potencijala
Regionalni razvoj
Projekti u provedbi:
 Strategija razvoja ŠKŽ - izrada analize stanja i SWOT analize (rad stručnih grupa i
izrada dokumenata)
 Provođenje projekta "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije"
- provođenje edukacija kao glavna aktivnost projekta - sudjelovalo cca. 150
polaznika
 Uspostavljanje baze projekata regionalnog razvoja i prikupljanje projektnih
projedloga od strane JSL-ova
 Usklađivanje projektnih projedloga JLS-ovima s ciljevima i mjerama iz
operativnih programa
 Pomoć u izradi strategije razvoja grada Knina
 Sudjelovanje u izradi intervencijskog plana grada Knina u sklopu projekta
depriviranih područja
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Sudjelovanje u aktivnostima vezanim za izradu Akcijskog plana integralnog
upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije

Računovodstvo i financije
Tekuće aktivnosti
 Izvršavanje tekućih obveza (plaća, obrada i slanje računa na plaćanje, obračun i
knjiženje blagajne, preknjižavanje, usklađivanje sa tekućim projektima u
provedbi, priprema dokumentacije za tekuće projekte i ostale aktivnosti po
potrebi)
Financijska i druga izvješća
 Priprema za sastavljanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2015.g. do
30.09.2015.g.
 Priprema i sastavljanje II. izmjena Financijskog plana za 2015. g.
 Priprema i sastavljanje Financijskog plana za 2016. g.

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
I Izrađeni su prijedlozi granica pomorskog dobra u slijedećim katastarskim općinama:
1. K.O. ŽIRJE: uv.Mikavica na otoku Žirje
2. K.O. ŽIRJE: uv.Koromašna na otoku Žirje
3. K.O. ŽIRJE: uv.Stupica Vela na otoku Žirje
4. K.O. ŽIRJE: uv.Stupica Mala na otoku Žirje
5. K.O. ŽIRJE: uv.Zmorašnji Medoš na otoku Kaprije
6. K.O. ŽIRJE: predio Luka – Mrtovac na otoku Kaprije
7. K.O. ŽIRJE: Južna uvala na otoku Kaprije
8. K.O. ŽIRJE: uv.Nozdra Velika na otoku Kaprije
9. K.O. ŽIRJE: uv.Nozdra Mala na otoku Kaprije
10. K.O. JADRTOVAC: na predjelu naselja Jadrtovac
11. K.O. DONJE POLJE: na predjelu Luša
12. K.O. ZATON-RASLINA: na predjelu naselj Zaton
13. K.O. ZATON-RASLINA: na predjelu Lutnoge – Šarina uvala
14. K.O. PIROVAC: na predjelu Vrilo – Makirina
15. K.O. GREBAŠTICA: zapadni dio uvale Galešnica
16. K.O. TISNO: uv Makirina
17. K.O. TISNO: na predjelu Rastovac – Komanjica
18. K.O. TISNO: na predjelu Komanjica – Obinuš Mali
19. K.O. DONJE POLJE: na predjelu Koludričevo – Plaža Solaris
II. Izrađeni su geodetski elaborati parcelacije, u katastarskim općinama:
1. K.O. ŠIBENIK: za k.č.z. 4503/5
2. K.O. PRIMOŠTEN: za k.č.z. 15696/30, 15696/33, 15696/60
3. K.O. PRIMOŠTEN: za k.č.z. 15696/95, 14944/52, 14913
4. K.O. DONJE POLJE: za k.č.z. 5418, 3015/1, 5414/3
5. K.O. SKRADIN: za k.č.z. 3216/1
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III. Na sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja, za
lokacije utvrđene Odlukom o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednih događaja na
temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina, u drugom dijelu 2015. godine,
utrošeno je 1.225.214 kuna, konkretno na:
1. Općina Primošten, sa 200.000 kuna sanacija obale-šetnice duž poluotoka Velika i
Mala Raduča,
2. Grad Vodice, sa 400.000 kuna sanacija gradske plaže ispred apartmanskog naselja
„Ville Matilde“,
3. Općina Tisno, sa 85.438 kuna sanacija pristanišnog gata
4. Grad Skkradin, sa 200.000 kuna sanacija „velikog“ mula na Prokljanu uz uklanjanje
urušenog „malog“ mula,
5. Grad Šibenik, sa 189.776 kuna za sanaciju obale u Zlarinu i platoa kupališta u
Jadriji,
6. Općina Murter, sa 150.000 kuna za sanaciju na predjelu Podvrške.
IV. Donesene su odluke o davanju koncesije na pomorskog dobru:
1. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu
postavljanja i održavanja pomorskog kabela 20 kV Jadrija – Školjić,
2. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu
izgradnje priključnog kabelskog 10(20)kV voda i 0,4 kV mreže za TS 10(20)/0,42 kV
ŠKOLJIĆ, K.O. Donje Polje,
3. Odluku o davanju koncesije na pomroskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
plaže ispred kampa Plitka vala k.o. Murter-Betin na području Općine Tisno,
4. Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
postojećeg priveziša uz ugostiteljsko turističku zonu u Betini na području Općine
Tisno
5. Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
sportsko-rekreacijskog centra mandalina na lokaciji kat.čest. 5998 k.o. Mandalina
na području Grada Šibenika,
6. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu
izgradnje i korištenja luke posebne namjene – pristaniše turističkih brodova u
Skradinu.
Kontinuirano se provode postupci davanja koncesija na pomorskom dobru a sve
sukladno Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.
V. Sufinancirana je Lučka uprava Šibensko-kninske županije i to izgradnja luke
otvorene za javni promet Bilice- Stubalj sa 499.686 kuna.
VI. Kontinuriano se prati naplata potraživanja od naknada za upotrebu pomorskog
dobra (naknada za koncesije te naknada za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju
vlasnici brodica i jahti temeljem izdanih Rješenja, a po prethodno ažuriranim
podacima).
VII. Sukladno izmjenama Županijskog prostornog plana i nacrta novog Zakona o
pomorskom dobru zajedno sa Županijskom lučkom upravom proširuju se lučka
područja za područje cijele Županije.

18

VIII. POTICANJE I PROMICANJE AKTIVNOSTI NA OTOCIMA:
Sufinancirano je uređenje poslovnog prostora UPK “Hrvatski otočni proizvod” u
Šibeniku sa 77.006,47 kuna.
U kolovoz 2015. godine na otoku Zlarinu organiziran je i održan Festival Hrvatskog
otočnog proizvoda otočnih proizvođača Šibensko-kninske županije.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. 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 2015. godini („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 5/15) proveden je „Program praćenja kakvoće
mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije za 2015.
godinu“. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći mora za kupanje u 2015. godini“;
2. Izrađeno je „Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Šibenskokninskoj županiji za razdoblje 2007. – 2015. godine“;
3. 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“;
4. U tijeku je izrada „Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja
klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje
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,
provodio je postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata (SUO Luka
otvorena za javni promet lokalnog značaja Vrnaža), 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;
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
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

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 Upravni odjel je bio organizator i suorganizator
slijedećih aktivnosti:
 6th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites;
 7. sastanka Nacionalnog odbora za izradu i provedbu Strategije
upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem;
 Radionice za Smjernice za pripremu lokalnih planova gospodarenja
otpadom i provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš;
U navedenom razdoblju Upravni odjel je aktivno sudjelovao u radu
Savjetodavnog vijeća za okoliš Šibensko-kninske županije.
U navedenom razdoblju Upravni odjel je aktivno sudjelovao u Twinning light
projektu „Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih
ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (CRO ENIA)“ koji
provode Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode i Austrijska agencija za
zaštitu okoliša.
U okviru projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u
integralno upravljanje obalnim područjima" izrađen je nacrt Plana 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. Ovim planom želimo omogućiti da
se u razne projekte ugrade elementi klimatskih promjena, te se time nadamo
povećati mogućnost financiranja iz sredstava Europske unije. 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.
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:
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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.
9. U navedenom razdoblju Upravni odjel je aktivno sudjelovao kao član
projektnog tima u projektu „URBECO - Intermodalni urbani ekološki sustav
javnog prijevoza autobusima i brodovima“ (Operativni program Promet 20072013, nositelj projekta: Grad Šibenik);
10. U suradnji s Ministarstvom branitelja i Javnom ustanovom Priroda Šibenskokninske županije pripremljena je projektna dokumentacija i izgrađena je
invalidska rampa za ulaz u more u uvali Minerska, u Kanalu sv. Ante. Radovi su
obuhvaćali zemljane radove, betonske i armirano betonske radove, nabavu,
dopremu i ugradnju zaštitnog rukohvata te dobavu i ugradnju znaka
pristupačnosti.
11. U suradnji s Javnom ustanovom Priroda Šibensko-kninske županije pripremljena
je dokumentacija i razrađen menadžment plan kao sastavni dio nominacijske
dokumentacije koja je predana UNESCO-u, u svrhu upisa tvrđave sv. Nikole na
UNESCO-vu listu kulturnih dobara materijalne baštine. Baština na koju se
odnosi nominacijska dokumentacija uključuje venecijanske utvrde od 15.-17.
stoljeća na prostoru nekadašnje Mletačke Republike. Nominirane utvrde nalaze
se u tri države: Italiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.
12. U suradnji s Javnom ustanovom Priroda Šibensko-kninske županije nastavljeni
su radovi i istraživanja na tvrđavi sv. Nikole u Kanalu sv. Ante. U svrhu
pronalaska vrata, odnosno kopnenog ulaza u tvrđavu izvršeno je termovizijsko
snimanje kliješta tvrđave.
13. Izrađena je sva potrebna dokumentacija i ishodovane sve suglasnosti
Ministarstva kulture za projekt pripremnih radova na tvrđavi sv. Nikole.
Pripremni radovi na obnovi tvrđave sv. Nikole odnosili su se na uklanjanje onih
dijelova na i u tvrđavi, koji su nekontrolirano nastali tijekom vremena (kroz
povijest i recentno). Radilo se o:
• uklanjanju deponiranog materijala (nasipa) na južnoj strani uz kliješta
tvrđave,
• rušenju i uklanjanju građevine u kliještima tvrđave,
• rušenju i uklanjanju pregrada unutar tvrđave.
Radovi su izvršeni u planiranom roku, a obuhvaćali su iskop, rušenje, uklanjanje
i odvoz deponiranog materijala i građevinskog otpada koji je predan ovlaštenoj
tvrtki.
14. U cilju kvalitetnijeg i spremnijeg odgovora u slučaju iznenadnog onečišćenja
mora nabavljen je i postavljen u Zablaću specijalan ormar za opremu potrebnu
u slučaju akcidenta. Izvršena je nabava dodatnih pumpi i agregata za potrebe
civilne zaštite.
15. U skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu ovaj Upravni odjel je rješavao
u drugom stupnju žalbe izjavljene protiv rješenja jedinica lokalne samouprave, i

21

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;
16. 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 započeo
je postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena i
dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije;
17. Upravni odjel kao nositelj izrade organizirao je javnu raspravu za Prostorni plan
posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine;
18. U navedenom razdoblju Upravni odjel je pripremao suglasnosti Župana na
prostorne planove lokalne razine;
19. Upravni odjel je u navedenom razdoblju pratio i koordinirao rad ustanova
kojima je osnivač Županija: JU Priroda Šibensko-kninske županije i JU Zavod za
prostorno uređenje Šibensko-kninske županije;
20. 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, Radnoj skupini za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i
prostorno uređenje Hrvatske zajednice županije.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
U razdoblju od 01. srpnja do 31.prosinca 2015. g. Zavod je provodio slijedeće
aktivnosti:
1. Izmjene i dopune PPŽ VI:
Cijeli postupak je prolongiran radi izrade Strateške procjene utjecaja
na okoliš (prvi takav postupak), tako da je od strane Zavoda izrađen
Nacrt ID PP ŠKŽ VI, a koji je korišten za potrebe izrade Studije.
Koncem godine je Studija dostavljena, tako da će se početkom 2016.
godine krenuti u proceduru javne rasprave PP ŠKŽ i SPUO.
2. Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine:
u tijeku 2015. godine održane su dvije prethodne rasprave, utvrđen
je Prijedlog plana za javnu raspravu te je javna rasprava započela u
prosincu 2015. g., tako da se u 2016. g. postupak nastavlja sa
namjerom da se plan usvoji.
3. Sudjelovanju u pripremi izrade PP NP „Krka“.
U odnosu na potpisani ugovoru sa NP „Krka“, te konsultacijama sa
Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj izrađivao se prvi dio
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analitičkog materijala (građevinska područja i dr.), te se posao
nastavlja u 2016. godini.
4. Sudjelovanju u pripremi izrade PP NP „Kornati“.
koncem godine je sklopljen ugovor između Hrvatskog zavoda za
prostorni razvoj i Zavoda na pripremi analitičke dokumentacije za
izradu izmjena i dopuna (ili novog plana) PP NP „Kornati“ a koji posao
se mora obaviti u 2016. g.
5. Izdana mišljenja:
















13. 07. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja naselja Vodice i Srima
06. 08. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog VII (ciljanih) Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika
12. 08. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog dopuna dijela Prostornog plana
uređenja Općine Murter-Kornati
28. 08. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog II Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Tisno
09. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Ciljanih Izmjena i dopune II
Prostornog plana uređenja Grada Skradina
11. 09. 2015. - Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog II Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Tisno
14. 09. 2015. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Ciljanih Izmjena i
dopune II Prostornog plana uređenja Grada Skradina
09. 10. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna V Prostornog
plana uređenja Grada Drniša
22. 10. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna IV Prostornog
plana uređenja Općine Rogoznica
28. 10. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja
Općine
Tribunj
29. 10. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna II Prostornog
plana uređenja Općine Biskupija
11. 2015. – Mišljenje na Konačni prijedlog III Izmjena i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Vodica
09. 11. 2015. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Izmjena i dopuna V
Prostornog plana uređenja Grada Drniša
08. 12. 2015. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog VII (ciljanih) Izmjena i
dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika
29. 10. 2015. – Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog Izmjena i dopuna II
Prostornog plana uređenja Općine Biskupija2

6. Sudjelovanje u pripremi programskih dokumenata za kanal sv. Ante u Šibeniku.
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Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA
U razdoblju od 01. srpnja do 31.prosinca 2015. g. Javna ustanova je provodila slijedeće
aktivnosti:
1. ZAŠTITA i OČUVANJE PRIRODNIH I KULTURNIH VRIJEDNOSTI

















2.

Prikupljeni podatci sa smjernicama za buduće praćenje stanja jadranske
kozonoške
sukladno projektu „Monitoring jadranske kozonoške
(Himantoglossum adriaticum Baumann) na području Šibensko-kninske
županije“.
Odrađeno praćenje stanja vidre temeljem Ugovora „Praćenja stanja vidre (Lutra
lutra L.) na području Šibensko-kninske županije“ u suradnji s Udrugom za
prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.
Izrađeno Završno izvješće za 2015. godinu za projekt „Praćenje stanja rijetkih i
ugroženih vrsta ptica značajnih za staništa Natura 2000 na području Šibenskokninske županije“. Istraživanje ornitofaune provedeno je na rijeci Guduči,
Prokljanskom jezeru i rijeci Čikoli.
Izrađeno privremeno izvješće istraživanja podzemne faune beskralježnjaka
Šibensko kninske županije u svrhu razvoja metodologije praćenja stanja
(monitoring) za ciljne svojte.
Provedeno čišćenje i održavanje Spomenika prirode Stara straža u svrhu
sprečavanja erozije.
Odrađeni radovi na uklanjanju borovog četnjaka u ZK Kanal –Luka Šibenik.
Rad na uspostavljanju kvalitetnijeg sustava kontrole zaštićenih područja i
praćenja posjetitelja- postavljena kamera u ZK Kanal –Luka.
Provedeno praćenje stanja (monitoring) Lindenia tetraphylla – jezerski regoč.
Nastavljeno redovito praćenje stanja kvalitete mora u ZK Kanal –Luka u
Šibeniku i analiziranje postojećih podataka.
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.
Kao nastavak Projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku“ koji je
proglašen trećim najuspješnijim lokalnim EU projektom u Hrvatskoj u razdoblju
od 2012. – 2014. godine, u suradnji sa Šibensko kninskom županijom intenzivno
se radilo na pripremi projektne dokumentacije za 2. fazu turističke valorizacije
Kanala sv. Ante u Šibeniku (uređenje posjetiteljskog centra i tvrđave sv. Nikole).
U suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Šibensko kninske županije pripremljena je dokumentacija i razrađen
menadžment plan kao sastavni dio nominacijske dokumentacije koja je predana
UNESCO-u , u svrhu upisa tvrđave sv. Nikole na UNESCO-vu listu kulturnih
dobara materijalne baštine.
EDUKACIJA I INTERPRETACIJA
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3.

Nastavili smo suradnju s Međunarodnim dječjim festivalom u Šibeniku kroz
Dječju geološku radionicu.
Izrađena je zajednička brošura Javne ustanove Priroda, NP Krka i NP Kornati
pod nazivom „Expirience the Nature“ pod koordinacijom TZ Šibensko-kninske
županije.
U suradnji sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Split ostvarena je
suradnja izrade planinarskog-turističkog zemljovida Dinara.
Ostvarena je suradnja sa dječjim vrtićem „Vjeverica“ u cilju edukacije djece o
važnosti očuvanja prirode.
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.

ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE












4.

U sklopu redovitog održavanja male postojeće posjetiteljske infrastrukture
Javne ustanove obnovljen je stari most na rijeci Krčić.
Izrađena je maritimna studija u svrhu uređenja muringa za prihvat plovila u
uvali Minerska u ZK Kanal Luka u Šibeniku.
Kontinuirano smo vršili nadzor i održavanje zaštićenih prirodnih područja,
Angažiran je tim stručnih osoba za visinske i nepristupačne radove na tvrđavi
sv. Nikole u kanalu sv. Ante u cilju omogućavanja daljnjih radova na sanaciji
tvrđave.
U svrhu razvoja kapaciteta i omogućavanje rada Javne ustanove Priroda
zaposlena su dva nova radnika i to: u službu nadzora i službu stručnih poslova
za provedbu projekata.
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“ zaposlili smo 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 mjeru
sufinancira sa 50% (3 radnika) ili 100% (1 radnik) sredstava. Cilj mjere je
integracija mladih osoba na tržište rada putem društveno korisnog rada.
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.
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.
SURADNJA I PROJEKTI



Nastavljena suradnja temeljem potpisanog petogodišnjeg Sporazuma o suradnji
s Javnom ustanovom Nacionalni park Kornati na provedbi Strategije razvoja
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održivog turizma šireg područja Nacionalnog parka Kornati u okviru Europske
povelje za održivi turizam (European Charter for Sustainable Tourism).
Potpisan je Ugovor o zajedničkoj suradnji u projektu Eko knjižnica igračaka sa
Ekološkom udrugom Krka Knin.
U sklopu projekta „Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka
Krka“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima EU u kojem Javna ustanova
sudjeluje kao partner, ostvareni su slijedeći rezultati: 51 penjački smjer za
slobodno penjanje opremljen sa sigurnosnom opremom, 10 km kanjoning rute
u kanjonu Čikole, uređena je šetnica u duljini od 2.600 m s vidikovcima,
odmorištima i parkiralištem, ZIP LINE konstrukcija u završnoj fazi postavljanja.
U sklopu projekta „Priroda Dalmacije“ koji se sufinancira bespovratnim
sredstvima EU, u kojem Javna ustanova sudjeluje kao partner realizirane su
radionice za izradu programa aktivnog turizma u Splitu i Kninu te radionice 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.

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 2015. g. do 31. prosinca 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 01.07. – 31.12.2015.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

401
234
116
88

118
8
29
27

283
226
87
61

UKUPNO

839

182

657

I.2. ( zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2015.g., a riješeni od 01.07.31.12.2015.g.)
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PODRUČJE

RIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

259
31
78
70

UKUPNO

438

I.1. + I.2.
UKUPNO RIJEŠENI
PODRUČJE

(U VREMENU OD 01.07. - 31.12.2015.

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

377
39
107
97

UKUPNO

620

U vremenu od 01.07. - 31.12.2015. g., ukupno je riješeno 620 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, izdavanje uporabne dozvole, izdavanje uvjerenja
o vremenu građenja građevine, izdavanje rješenja o uvjetima građenja, produženje
važenja rješenja o uvjetima građenja, izdavanje građevinske dozvole.
II.

URUDŽBENI ZAPISNIK – neupravni predmeti

II.1. ( zaprimljeni i riješeni od 01.07. – 31.12.2015.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

714
75
118
180

553
60
97
159

161
15
21
21

UKUPNO

1087

869

218

II.2. (zaprimljeni od 01.01.1990. do 30.06.2015.g., a riješeni od 01.07.– 31.12.2015.g.)
PODRUČJE
RIJEŠENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

279
12
41
42

UKUPNO

374
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II.1. + II.2.
PODRUČJE

UKUPNO RIJEŠENI
(U VREMENU OD 01.07.-31.12.2015.)

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

832
72
138
201

UKUPNO

1243

U vremenu od 01.07.-31.12.2015. godine, ukupno je riješeno 1243 neupravna
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, izdavanje rješenja o etažiranju nekretnine, te drugi poslovi.
III.

STANJE PREDMETA OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

PODRUČJE

ZAPRIMLJENI

RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK

13549

4267

9282 - 3800 (Agencija)=5482

KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

2365
3706
2632

601
1108
902

1764 - 1000 (Agencija)=764
2598 – 1300 (Agencija)=1298
1730 – 500 (Agencija)=1230

UKUPNO

22252

6878

15374 - 6600 (Agencija)=8774

Zaključno, na dan 31.12.2015.godine riješeno je 6878 predmeta tzv
legalizacije, što iznosi 31,00%, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, odnosno
13478 predmeta, kada broju riješenih predmeta pribrojimo predmete koje je
Agencija, već, preuzela, što iznosi 61% od ukupnog broja zaprimljenih predmeta.
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 i to na dan 31. prosinca 2015. Agencija rješava 25% predmeta od
ukupno preostalih neriješenih predmeta ovog Upravnog odjela.
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S obzirom da je u ovom Upravnom odjelu, na dan 31. prosinca 2015.god., ostalo
neriješeno 8774 predmeta Agencija bi trebala preuzeti, na rješavanje 2193 predmeta
( što čini 25% od neriješenih predmeta), na način:
1. od Ureda u Šibeniku 1370 predmeta,
2. od Ispostave Drniš u Drnišu 324 predmeta,
3. od Ispostave Rogoznica u Rogoznici 307 predmeta,
4. od Ispostave Knin u Kninu 192 predmet.
Zaključno, na dan 01. siječnja 2016. godine, ovom Upravnom odjelu ostaje na
rješavanje 6581 predmet, na način:
1. u Uredu u Šibeniku 4112 predmeta,
2. u Ispostavi Drniš u Drnišu 974 predmeta,
3. u Ispostavi Rogoznica u Rogoznici 923 predmeta,
4. u Ispostavi Knin u Kninu 572 predmeta.
IV. NERIJEŠENI PREDMETI NA DAN 31.12.2015.g
PODRUČJE

UPRAVNI

NEUPRAVNI

UKUPNO

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

7092
1157
1654
1709

636
58
152
95

7728
1215
1806
1804

UKUPNO
11612
941
12553
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, stalno zaposlenih u uredu, uz obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 18 službenika, koji su primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi
rješavanja predmeta legalizacije u vremenu do 30. rujna 2015.god.
c) 7 službenika, koji su primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi
rješavanja predmeta legalizacije u vremenu od 01.10. 2015.g do 12.12.2015.g.
d) 6 službenika, koji su primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi
rješavanja predmeta legalizacije u vremenu od 13.12.2015.g do 31.12.2015.g.
e) 14 djelatnika, koji su primljeni na rad kroz program poticajnih mjera zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog
odnosa;
U Ispostavi Knin, u promatranom vremenu, na poslovima tzv. legalizacije,
radilo je:
a) 3 službenika, stalno zaposlenih u Ispostavi uz obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 3 djelatnika, koji su primljeni na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa.
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U Ispostavi Drniš, u promatranom vremenu, na poslovima tzv. legalizacije,
radilo je:
a) 3 službenika, stalno zaposlenih
u Ispostavi, uz obavljanje svojih redovnih
poslova;
d) 3 djelatnika, 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) 3 službenika, stalno zaposlenih u Ispostavi, uz obavljanje svojih redovnih poslova;
b) 1 službenik koji je primljen u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi rješavanja
predmeta legalizacije;
c) 3 djelatnika, koji su primljeni na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa.
Na dan 01. Siječnja 2016.g., u Upravnom odjelu, zaposlena su 54 službenika i
djelatnika ( 22 službenika na neodređeno vrijeme, 7 službenika na određeno vrijeme,
na poslovima tzv. legalizacije i 25 izvršitelja na stručnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa ).
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Provođenje unutarnjih revizija kod proračunskih korisnika Šibensko–kninske županije u
zdravstvenim ustanovama Šibensko-kninske županije, te provođenje unutarnje revizije
postupka dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz proračuna
Šibensko-kninske županije.
Usuglašavanje donesenih revizorskih preporuka temeljem provedenih revizija u
izvještajnom razdoblju 2015. godine; te provođenje radnji za praćenje provedbe
preporuka iz izvješća ranijih godina
Priprema izrade Strateškog plana rada Jedinice za unutarnju reviziju za razdoblje 2016.
– 2018. g. i Godišnjeg plana rada Jedinice za unutarnju reviziju za 2016. g.
Priprema i izrada Izvješća o kontinuiranom stručnom usavršavanju za 2015. godinu,
temeljem Naputka o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u
javnom sektoru Ministarstva financija; priprema Mišljenja unutarnje revizije za Izjavu o
fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu;
Izvješćivanje nadležnih institucija i državnih tijela: priprema izrada Godišnjeg izvješća o
radu Jedinice za unutarnju reviziju Šibensko-kninske županije za 2015. godinu –
Ministarstvo financija – Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske
kontrole; priprema za dostavljanje dokumentacije Državnom uredu za reviziju za 2015.
g. o radu i aktivnostima unutarnje revizije Šibensko-kninske županije
Sudjelovanja na stučnim seminarima i edukacijama za unutarnje revizore, kao što su
seminari o planiranju proračuna JLP(R)S, izradi financijskih planova i privremenom
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financiranju u 2016.g., te drugim specijaliziranim radionicama za općine, gradove i
županije; sudjelovanje na godišnjem seminaru unutarnjih revizora u organizaciji
Ministarstva financija, Središnja harmonizacijska jedinica; „Mjerljiv doprinos unutarnje
revizije u razvoju sustava unutarnjih kontrola”; i drugim 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.

SLUŽBA TAJNIŠTVA
U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine održane su tri sjednice
Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, s ukupno obrađene 32 točke dnevnog
reda, a na kojima je ukupno doneseno 44 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, 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 zadnjih šest mjeseci 2015. godine iz tiska je izišlo sedam brojeva „Službenog
vjesnika Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 788 stranica teksta.
Također je objavljen i Registar pravnih propisa i drugih akata objavljenih u
„Službenom vjesniku Šibenske-kninske županije“ u 2015. godini (1-17) s ukupno 32
stranice.

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec.
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