REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Šibenik, 10. listopada 2016.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Predmet: Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 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 obrađuje 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. 2016. 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:
20. siječnja 2016. - Župan Goran Pauk sudjelovao je na konferenciji "Small and Medium
Business Forum". Tema konferencije bila je Županije kao nosioci razvoja, te
decentralizacija kao nužni faktor regionalnog razvoja Republike Hrvatske.
26. veljače 2016. – Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak svečano otvorio novu
edukativno - interpretativnu stazu „Krčić“.
29. veljače 2016. - Župan Goran Pauk i korisnici subvencija kojima su odobrena
sredstva po Programu subvencija gospodarskim subjektima u 2016. godini potpisali su
Ugovor o dodjeli subvencija.
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4. ožujka 2016. - Zamjenik župana Zoran Smolić primio je u nastupni posjet
veleposlanika Indije Nj. E. Sandeep Kumara.
7. ožujka 2016. – Župan Goran Pauk primio je zlatne vodičke košarkašice, trostruke
državne prvakinje.
7. ožujka 2016. – Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak prisustvovao je svečanom
otvorenju „Tjedna EU fondova“, kojeg je otvorio ministar regionalnog razvoja i EU
fondova Tomislav Tolušić.
10. ožujka 2016. – Župan Goran Pauk primio je dobitnike priznanja „Stvaratelji za
stoljeća“.
15. ožujka 2016. – Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak u sklopu velikog europskog
projekta LADDER sudjelovao je na radionici o DEAR pristupu koja se održala u Šibeniku.
18. ožujka 2016. – Župan Goran Pauk održao radni sastanak sa ministrom pomorstva,
prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem i njegovim suradnicima.
22. ožujka 2016. – Župan Goran Pauk sudjeluje na 30. plenarnoj sjednici Kongresa
lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu.
25. ožujka 2016. – Održan Poslovni uzlet u Šibeniku, u sklopu kojega se održao Festival
poduzetništva, obrta i OPG-ova pod nazivom Moja poduzetna Hrvatska.
31. ožujka 2016. – Župan Goran Pauk primio je u radni posjet ministra znanosti,
obrazovanja i sporta Predraga Šustara.
5. travnja 2016. – Župan Goran Pauk održao radni sastanak sa ministrom regionalnog
razvoja i fondova EU Tomislavom Tolušićem.
19. travnja 2016. – Župan Goran Pauk i zamjenica župana Anja Šimpraga primili su u
nastupni posjet veleposlanicu Republike Srbije u Republici Hrvatskoj Miru Nikolić.
25. travnja 2016. – Zamjenik župana Zoran Smolić primio u nastupni posjet
veleposlanika Kanade Daniela Maksymiuka.
25. travnja 2016. – Zamjenik župana Zoran Smolić primio u nastupni posjet
veleposlanicu Australije Nj. E. Susan Cox.
30. travnja – 1. svibnja 2016. – U Skradinu održan 8. sajam agroturizma Šibenskokninske županije.
3. svibnja 2016. – Župan Goran Pauk kao predsjednik Hrvatske zajednice županija i
ostali hrvatski župani sa ministrom regionalnog razvoja i fondova EU Tomislavom
Tolušićem sudjeluju u radnom posjetu kod predsjednice RH Kolinde Grabar- Kitarović.
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5. svibnja 2016. – Župan Goran Pauk primio je u radni posjet ministra poljoprivrede
Davora Romića.
7. svibnja 2016. – Župan Goran Pauk zajedno sa suradnicima sudjeluje u kampanji o
podizanju svijesti važnosti decentralizacije i identiteta županijskog ustroja.
9. svibnja 2016. – Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak potpisao je Ugovor o
profesionalnom i jezičnom usavršavanju u okviru projekta Eurodyssee sa dvije mlade
stažistice iz Belgije i Italije.
11. svibnja 2016. - Zamjenik župana Zoran Smolić primio je u službeni posjet
veleposlanicu Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj Nj. E. Danielu Karagjozosku.
11. svibnja 2016. – Župan Goran Pauk kao predsjednik Hrvatske zajednice županija
sudjeluje na V. forumu hrvatskih i poljskih regija u Dubrovniku.
15. svibnja 2016. – Održana 10. smotra izvornog folklora Šibensko-kninske županije
„Šibeniče, ti si stina“.
16. svibnja 2016. – Obilježen Dan energetske učinkovitosti.
17. svibnja 2016. – Održana svečana sjednica Županijske skupštine povodom Dana
Šibensko-kninske županije.
18. svibnja 2016. – Župan Goran Pauk primio je delegaciju Odbora za regionalni razvoj
Europskog parlamenta.
30. svibnja 2016. – Župan Goran Pauk u okviru projekta Holistic sudjeluje na radionici o
prevenciji šumskih požara u DV „Šibenski tići“.
3. lipnja 2016. – Župan Goran Pauk kao predsjednik Hrvatske zajednice županija i ostali
predstavnici hrvatskih županija održali su sastanak sa ministricom uprave Dubravkom
Jurlina Alibegović.
3. lipnja 2016. – U sklopu europskog projekta „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP
Krka“ župan Goran Pauk sudjelovao je u svečanom otvorenju završenih projektnih
aktivnosti.
9. lipnja 2016. – župan Goran Pauk i korisnici potpora za subvencije potpisali su
Ugovore o dodjeli subvencija u poljoprivredi.
14. lipnja 2016. – Župan Goran Pauk nazočio je završnoj konferenciji EU projekta
„Uređenje i opremanje Razvojno – inovacijskog centra Alu Tech u Šibeniku“.
16. lipnja 2016. – Zamjenik župana Zoran Smolić u sklopu programa Eurodyssee
potpisao Ugovor o profesionalnom i jezičnom usavršavanju sa mladom prevoditeljicom
iz Španjolske.
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16. lipnja 2016. - najboljima učenicima na državnim i međunarodnim natjecanjima
župan Goran Pauk uručio je Oskare znanja.
20. lipnja 2016. – Svečano podignuta Bijela zastava na otoku Visovcu koju je dodijelila
Fondacija Princa Alberta II od Monaka.
29. lipnja 2016. – Zamjenik župana Zoran Smolić u sklopu programa Eurodyssee
potpisao je Ugovor o profesionalnom i jezičnom usavršavanju sa mladim
administratorom iz Švicarske.
29. lipnja 2016. – Župan Goran Pauk sa suradnicima sudjeluje na predstavljanju
Šibensko-kninske županije u Beču povodom 25. obljetnice hrvatske državnosti.


Radni odnosi

U razdoblju od 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine bila su 2 javna poziva i
primljene dvije osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
i trenutno u upravnim tijelima Županije ima 46 polaznika stručnog osposobljavanja.
U istom razdoblju raspisan je 1 oglas i primljeno 2 osobe na određeno vrijeme za
poslove legalizacije, te 2 natječaja gdje su primljene 2 osobe na neodređeno vrijeme.


Javna nabava

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine provedena su dva otvorena
postupka javne nabave, a dva postupka su pokrenuta u šestom mjesecu te u ovom
razdoblju nisu dovršeni. Vrijednost sklopljenih ugovora je 730.173,30 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2015.
- izrada konsolidiranog financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2015.
- izrada financijskog izvješća proračuna za razdoblje 01.01.-31.03.2016
- izrada I, II i III Izmjena i dopuna proračuna šibensko-kninske županije za 2016.
- izrada Godišnjeg financijskog obračuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2015.
- razvijanje sustava konsolidirane riznice proračuna sa izravnim plaćanjima, po izvorima
novčanih sredstava, svih proračunskih korisnika
- izrada planske dokumentacije u sustavu unutarnjih kontrola
- izrada dokumentacije za Izjavu fiskalne odgovornosti za 2015.godine
- izvršene su kontrole fiskalne odgovornosti proračunskih korisnika za 2015. godinu
- 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.-30.06.2016.godine
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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 2016. godinu u ukupnom
iznosu od 40.507.314, 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
15.152.389,00 kn
-za centre za socijalnu skrb
1.850.000,00 kn
-pomoći za ogrjev
3.000.100,00 kn
-domove za starije i nemoćne osobe
7.426.500,00
Donesene su Odluke Skupštine o analizi i prihvaćanju izvješća o radu za 2015. godinu
sedam zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija i dva županijska doma za starije i
nemoćne osobe (dva akta). Rezultatima po zaključnom računu za 2015. godinu
možemo biti uglavnom zadovoljni, sve ustanove osim jedne su iskazale pozitivan
financijski rezultat i imale solidne poslovne pokazatelje.
Za opće bolnice, koje su bile u postupku sanacije u nadležnosti Vlade RH, izvješće je
podneseno, ali bez usvajanja od strane Skupštine.
Skupština je donijela:
1. Odluku o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih
ustanova na području Šibensko-kninske županije za 2016. godinu
2. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u
zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2016. godinu
3. 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 2016. godinu
4. 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 2016. godinu
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i
nemoćne osobe za 2015. godinu.
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova Šibensko-kninske županije za 2015. godinu.
7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području
Šibensko-kninske županije
8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za hitnu
medicinu Šibensko-kninske županije
Odlukom Župana doneseni su slijedeći akti:
1. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti za područje Šibensko-kninske županije u 2016. godini
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2. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno
zdravstvo Šibensko-kninske županije o usvajanju prijedloga oročenja kratkoročnog
depozita u trajanju od jedne godine za iznos od 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna) za
potrebe izgradnje II. faze Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije
3. Ugovor o provođenju monitoringa vode za piće u javnoj vodoopskrbi Šibenskokninske županije za 2016. godinu
4. Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2016. godini
5. Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Opće i veteranske
bolnice „Hrvatski ponos“ Knin
6. Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Opće bolnice
Šibensko-kninske županije
7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Općoj bolnici Šibensko-kninske županije
za zaključivanje svih ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna za
predmete nabave iskazane u Planu nabave robe, radova i usluga za 2016. Godinu
Od značajnijih aktivnosti u području zdravstva i socijalne skrbi, za istaknuti je ponovni
prijenos osnivačkih prava županijskih bolnica sa Države na Županiju. Slijedom izmjena i
dopuna Zakona o sanaciji javnih ustanova prekinuti su postupci sanacije u Općoj bolnici
Šibensko-kninske županije, Šibenik i Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin,
kao i u drugim bolnicama u RH, uz ocjenu nadležnog ministarstva da navedeni postupci
nisu bili uspješni. Također, početkom lipnja izvršena ja izmjena Mreže hitne medicine
na područje RH. Za našu županiju uvedene su tri nove ispostave županijskog zavoda za
hitnu medicinu sa timovima T-1 u Drnišu, Primoštenu i Vodicama, što uz određena
nezadovoljstva razmještajem timova, predstavlja u cjelini unaprjeđenje sustava na
županijskoj razini.
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 Šibenskokninske županije za 2016. godinu – Razdjel 050 koji iznosi 42.316.346,00 kuna.
 Školstvo
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 2016.
godini, koje je donijela Vlada RH („NN“, broj 33/16), sredstva za materijalne rashode i
investicijsko održavanje školskih objekata i opreme te kapitalne projekte škola ostala
su na razini prethodne godine.
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Na 19. sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj 27. travnja
2016. godine donesene su slijedeće odluke i planovi:
1. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2016. godini,
2. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2016. godini,
3. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2016. godinu,
4. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2016. godinu,
5. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2016. godinu.
Prema aktima donesenim na gore navedenoj sjednici predstavničkog tijela osnivača i
utvrđenim kriterijima, mjerilima i načinu financiranja školskih ustanova za 2016.
godinu, za financiranje osnovnih škola (14) raspoređena je masa sredstava u
sveukupnom iznosu od 14.685.363,00 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
705.768,00 kn
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 1.593.000,00 kn
Za financiranje srednjih škola (12) raspoređena je masa sredstava u sveukupnom
iznosu od 9.296.601,00 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
537.566,00 kn
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 1.267.674,00 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).
Nadalje, u proračunu Šibensko-kninske županije za 2016. godinu kroz Program 1008
Visokoškolsko obrazovanje osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 620.000,00
kuna i to za:
- Sufinanciranje programa i aktivnosti visokoškolskih ustanova 210.000,00 kn
- Stipendiranje učenika i studenata 410.000,00 kn
Na temelju Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko – kninske
županije za 2016. godinu i zahtjeva visokoškolskih ustanova koje djeluju na području
županije, župan je donio Odluku o raspodjeli sredstava proračunskim korisnicima
namijenjenih poboljšanju i unapređenju standarda visokog obrazovanja i to:
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- Veleučilište u Šibeniku 90.000,00 kn
(nabava informatičke opreme, aktivnosti Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku)
- Veleučilište Marko Marulić u Kninu 60.000,00 kn (opremanje laboratorija za kemiju i
tehnologiju žitarica)
- Dislocirani sveučilišni preddiplomski studij Energetske učinkovitosti i obnovljivih
izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu 60.000,00 kn (opremanje Mobilnog
laboratorija).
 Kultura, šport i udruge civilnog društva
U 2016. godini za zadovoljavanje javnih potreba građana u području kulture, tehničke
kulture, športa i udruga civilnog društva županija je iz svojih izvornih prihoda osigurala
u proračunu ukupan iznos od 3.290.000,00 kuna i to kroz slijedeće programe:
- Program 1010 Promicanje kulture – visina sredstava 1.085.000,00 kuna za
sufinanciranje programa/projekata udruga i ustanova u kulturi
- Program 1011 Promicanje športa i rekreacije – visina sredstava 1.755.000,00 kuna za
sufinanciranje programa i aktivnosti športskih udruga i organizacija
- Program 1004 Razvoj civilnog društva - visina sredstava 450.000,00 kuna za
sufinanciranje programa/projekata udruga civilnog društva.
U siječnju 2016. godine preko nadležnog upravnog odjela raspisan je javni poziv za
financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi i javnih
potreba udruga civilnog društva ŠKŽ za 2016. godinu.
Isto tako preko županijske sportske zajednice raspisan je javni poziv za financiranje
programa/projekata i aktivnosti športskih udruga i organizacija.
Temeljem prijavljenih program/projekata i aktivnosti, utvrđenih kriterija, prijedloga
nadležnih tijela i raspoloživih sredstava u proračunu za 2016. godinu, župan je donio
odluke o korištenju sredstava proračuna za zadovoljavanje javnih potreba u području
kulture, tehničke kulture, športa i udruga civilnog društva za 2016.
Sa svim korisnicima proračunskih sredstava sklopljeni su ugovori o sufinanciranju
programa/projekata i aktivnosti u 2016. godini.
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport prati namjensko korištenje
odobrenih sredstava kroz programsko i financijsko izvješće za područje kulture i udruga
civilnog društva, a Zajednica sportova ŠKŽ temeljem odluke župana sklapa ugovore,
doznačava odobrena sredstva te prati namjensko korištenje sredstava za proračunske
korisnike iz područja športa.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine UO se bavio slijedećim
aktivnostima:
Malo gospodarstvo
Za realizaciju kreditnih projekta kod kojih Županija i ministarstva subvencioniraju
kamatu, u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Šibensko-kninske županije isplaćeno je
387.441,95 kuna.
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Sukladno Programu za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016. godini
(donesen od strane župana u siječnju 2016. godine) raspisan je Javni poziv za
podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija te su na osnovu pristiglih zahtjeva i
prijedloga Povjerenstva za provedbu Programa dodijeljena poticajna sredstava za
razvoj malog gospodarstva u iznosu od 256.120,00 kuna za 52 korisnika.
Poljoprivreda
U siječnju 2016. godine donesen je Program potpora poljoprivredi na području
Šibensko-kninske županije za razdoblje 2016.-2020. godine. Sukladno Programu, a
prema prijedlogu Povjerenstva i isplaćeno je subvencija u ukupnom iznosu od
909.975,50 kuna, za 88 korisnika.
Vezano za izgradnju poljoprivredne infrastrukture, zajedno s Hrvatskim vodama
nastavilo se s financiranjem izrade projektne dokumentaciju budućih sustava
navodnjavanja. Sukladno Ugovoru o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije,
potpisanim s Hrvatskim vodama (sredstva Ministarstva i Šibensko-kninske županije) za
sufinanciranje izrade projektne dokumentacije osigurano je 456.000,00 kuna. Nastavila
se koordinacija na izradi projektne dokumentacije budućeg sustava navodnjavanja
Donje polje-Jadrtovac i Petrovo polje. S Vodoprivredno-projektnim biroom d.d.
ugovorena je izrada Studije izvodljivosti sustava javnog navodnjavanja Donje poljeJadrtovac (ugovoreni iznos: 211.000,00 kuna). Vezano za trogodišnji Okvirni sporazum
s Agronomskim fakultetom Sveučilištem u Zagrebu, o izradi Pilot projekta
navodnjavanja drvenastih kultura na osvojenim krškim površinama na području Donje
polje – Jadrtovac završena je druga godina istraživanja te su se rezultati prezentirali
zainteresiranoj javnosti. Nastavno na Okvirni sporazum, u lipnju je ugovoreno
izvršavanje usluge na izradi Pilot projekta i u trećoj, završnoj godini (ugovoreni iznos:
326.250,00 kuna).
U tijeku je procjena utjecaja zahvata na okoliš za Akumulaciju Čikola.
Energetika
Sukladno Godišnjem planu energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za
2016. godinu, u izvještajnim razdoblju financirala se izrada energetskih certifikata:
Osnovnoj školi Jakova Gotovca Unešić, Osnovnoj školi Rogoznica i Osnovnoj glazbenoj
školi „Krsto Odak“ u Drnišu.
Zajedno s UNDP-om pripremljen je i dostavljen, u veljači Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost zahtjev za neposredno sufinanciranje projekta poticanja
obnovljivih izvora energije kućanstvima koje nemaju pristup elektroenergetskoj mreži.
Na temelju istog, Fond je u lipnju donio odluku o sufinanciranju postavljanja
samostalnih FN elektrana, benzinskih elektrogeneratora i kuhinjskih hladnjaka u 8
obiteljskih kuća koje nemaju pristup elektroenergetskoj mreži.
Turizam
Izrada Mastr plana turizma Šibensko-kninske županije ugovorena je u ožujku s
konzorcijem Urbanex d.o.o. (voditelj konzorcija) i Krutak d.o.o.
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Vezano za potrebu podizanja razine zadovoljstva posjetitelja i bolje promocije
turističkih potencijala Šibensko-kninske županije nastavilo se na izradi projektne
dokumentacije Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije. Završena je izrada
Elaborata zaštite okoliša, a koja je bila ugovorena s tvrtkom Eko-invest d.o.o. iz
Zagreba.
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 poduzetništva i
obrta i Hrvatske turističke zajednice.
Projekti
Nastavlja se i provedba projekta HERA „Sustainable tourism management of Adriatic
Heritage“, Nositelj projekta je Zadarska županija, a u projektu sudjeluje 19 projektnih
partnera iz Hrvatske, Italije, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i
Grčke. Šibensko-kninska županija jedan je od partnera na provedbi projekta. U
izvještajnom razdoblju ruta kulturnog turizma Voda – moćna stvarateljica povijesti je
evaluirana od strane Turističke zajednice Šibensko-kninske županije te promovirana na
sajmovima turizma u Madridu i Milanu.
Nastavljena je i provedba programa Eurodyssee (program razmjene mladih). Primljeno
je četvero mladih stažista na tromjesečno stažiranje: Heloise Meziani iz Belgije u Muzej
grada Šibenika, Monica Vitale iz Italije u NP Krka, Galla Garcia Girones iz Španjolske u
NP Krka i Michele Somazzi iz Švicarske u Gradsku knjižnicu Juraj Šižgorić. Poslano je
petero mladih stažista na šestomjesečno stažiranje u inozemstvo: Jere Junaković u
Lyon, Una Ivanić u Perugiu, Maja Milutin u Barcelonu, Dražena Pavlović Lučić u
Barcelonu i Jakov Zrnčević u Valenciju.
Vezano za Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za „Razminiranje poljoprivrednog
zemljišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
(Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001 Urbroj: 343-0100/01-16-053), u svibnju, pripremljen
je i dostavljen Zahtjev za potporu (procijenjeni iznos troškova: 6.992.636,26 kuna).
Projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje Hereditas, dizajniran je kao odgovor na
zapuštenu i slabo turistički valoriziranu suhozidnu gradnju i kulturna dobra u Šibenskokninskoj županiji s ciljem da doprinese održivom korištenju kulturne baštine kako bi se
osigurao razvoj turizma, ali i društveno-gospodarski razvitak, i to otvaranjem novih
radnih mjesta, stvaranjem novih proizvoda, povećanjem broja posjetitelja i
produženjem turističke sezone. Projekt je prijavljen u ožujku, na Javni poziv MRRFEU-a
„Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne
baštine“, referentni broj poziva KK.06.1.1.01. Grupa aktivnosti A) Priprema
dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi
kulturne baštine. Vrijednost projekta: 2.882.726,31 kuna.
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Za provedbu projekta „Uređenje i opremanje razvojno-inovacijskog centra (iNavis) u
Šibeniku Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije doznačen je
iznos o 100.000,00 kuna.
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Javna ustanova se bavila
slijedećim aktivnostima po kategorijama:
Regionalni razvoj
Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
(u daljnjem tekstu Agencija) je u razdoblju od siječnja do lipnja 2016.g. nastavila s
izradom Strategije razvoja Šibensko-kninske županije: izrađena je Analiza stanja i SWOT
analiza, započelo se s definiranjem razvojnih potreba i potencijala nastavlja se s radom
na definiranju vizije, ciljeva, prioriteta i mjera, te su se identificirali razvojni projekti na
razini Županije. Započet je i rad na Akcijskom planu kao integralnom dijelu Strategije
razvoja Šibensko-kninske županije te su u svrhu prikupljanja i identifikacije projekata
lokalne samouprave održani i zasebni sastanci s gradonačelnicima Vodica i Drniša, te
načelnicima općina Tribunj, Pirovac, Murter, Promina, Ružić i Unešić. Održano je i
nekoliko sastanaka članova radnih grupa za izradu Strategije te sastanak s
predstavnicima Ekonomskog fakulteta u Splitu.
Svojim aktivnostima na području klimatskih promjena, Agencija je doprinijela ulasku
Šibensko-kninske županiji u klub mediteranskih regija potpisnica Bolonjske povelje, te
promociji Plana upravljanja obalnim područjem kojeg je izradio UNEP PAP RAC u
Šibensko-kninskoj županiji i Europi (Plan je predstavljen u Rimu i Barceloni).
Od siječnja do lipnja 2016.g. djelatnici Agencije aktivno sudjeluju na pripremi i
provedbi Intervencijskog plana za Grad Knin u okviru kojeg će Grad Knin u
nadolazećem razdoblju provesti oko 50-ak razvojnih projekata.
Djelatnici agencije također su sudjelovali u izradi Strategije regionalnog razvoja RH te
su podrška gradovima i općinama u izradi lokalnih strategija razvoja.
Projekti
Agencija je pripremila i uspješno prijavila projekt „Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj
županiji“ čija je ukupna vrijednost 1.411.535,13 kn. Glavni cilj projekta je jačanje i
razvoj mreže podrške prijaviteljima i korisnicima Europskih strukturnih i investicijskih
fondova iz redova javnopravnih tijela na području Šibensko-kninske županije.
Ruralni razvoj i poljoprivreda
Sukladno programu Ruralnog razvoja RH, Razvojna agencija sve zainteresirane dionike
kontinuirano informira i savjetuje o mjerama i natječajima relevantnim za
poljoprivredu, ruralni razvoj ali i ribarstvo i marikulturu. U razdoblju od siječnja do
lipnja 2016.g. djelatnici Agencije pružili su savjetovanja za oko 60-ak poljoprivrednika,
te su organizirali niz radnih sastanaka na kojima su između ostalog prezentirane mjere
ruralnog razvoja: održani su sastanci s Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima, FLAGom), uzgajivačima školjaka, uzgajivačima ovaca i koza ŠKŽ, Savjetodavnom službom,
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Hrvatskom gospodarskom komorom, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi,
Poljoprivrednom agencijom, Udrugom senzornih analitičara Olea Šibenik, Udrugom
Traulik Vodice i drugima. Prezentacije o mjerama ruralnog razvoja održane su u
Pakovom selu, u Šibeniku, u Skradinu i u Vodicama.
Projekti
Unutar odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, prijavljena su dva projekta.
Projekt „Studija o razvoju marikulture u Šibensko-kninskoj županiji“ je uspješno
prijavljen na natječaj objavljen unutar norveškog EEA programa te je trenutno u fazi
provedbe.
Na natječaj unutar programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i
Hercegovine prijavljen je projekt transfera znanja i vještina u sektoru uzgoja smilja
„Dinarides are growing together – DIGROW“ za koji se očekuje pozitivno rješenje od
strane evaluacijskog tijela.
Djelatnici odjela su u proteklom razdoblju aktivno sudjelovali u radu udruga, klastera i
proizvođačkih organizacija. Pružena je i potpora za osnivanje Udruge uzgajivača ovaca
na županijskoj razini a kako bi se proveo projekt zaštite dalmatinske pramenke.
Djelatnici odjela su također sudjelovali u radu Klastera prehrambeno-prerađivačke
industrije. Agencija je i suorganizator manifestacije vina, manifestacije „Dani mladog
maslinovog ulja u Šibensko-kninskoj županiji“ te Sajma agroturizma Šibensko-kninske
županije u Skradinu.
Poduzetništvo
Razvojna agencija se u razdoblju od siječnja do lipnja kontinuirano bavila
informiranjem i savjetovanjem poduzetnika ali i svih zainteresiranih dionika o različitim
temama iz sektora gospodarstva i poduzetništva. Zainteresiranim poduzetnicima su
pružena savjetovanja o: kreditnim linijama (županijski krediti, HBOR, krediti poslovnih
banaka), jamstvenim fondovima (ŠKŽ, HAMAG-BICRO…), o europskim i nacionalnim
natječajima (E-impuls, kompetentnost MSP-a, konkurentnost turističkog gospodarstva i
sl.). U proteklih šest mjeseci djelatnici Agencije su savjetovali oko 250 potencijalnih i
postojećih poduzetnika. Pripremljena su i održana 4 povjerenstva vezana za županijske
kreditne linije; analizirano je 11 zahtjeva za kredite; 35 poduzetnika je dobilo
savjetovanje o županijskim kreditima, a čak 70 poduzetnika o ostalim kreditima
(HAMAG, HBOR, ostali). Djelatnici Agencije su u ovom razdoblju izradili 5 studija
gospodarske opravdanosti potrebnih za raspisivanje natječaja za koncesije na 2
uzgajališta školjaka i 3 sidrišta
Agencija je aktivno sudjelovala u organizaciji različitih događaja na kojima je
prezentirala prilike za poduzetnike i građanstvo: Sudjelovala je na Sajmu poslova
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bila je organizator susreta studenata sa Sveučilišta
Colorado USA sa STARTUP-ovima na području Šibensko-kninske županije.
Projekti
U okviru ovog odjela, proveden je projekt „Opremanje Razvojno inovacijskog centra
AluTech“ u okviru kojeg su: provedena 2 postupka javne nabave (nabava računalne
opreme, radioničkih strojeva i alata); održana 4 seminara u trajanju po 5 dana (Korozija
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i zaštita materijala, Zavarivanje, 3D modeliranje, Nerazorna ispitivanja i osiguravanje
kvalitete); organizirano je Studijsko putovanje u Austriju, Italija, Sloveniju; provedene
su završne aktivnosti akreditacije laboratorija; izrađen je promotivni film „AluTech“;
organizirani su B2B sastanci za poduzeća iz sektora metalne industrije itd. U okviru
projekta djelatnici su organizirali i obuku članova iz Društva inovatora „Faust Vrančić“
na strojevima u prototipnoj radionici.
Na natječaj iz programa prekogranične suradnje RH-BIH prijavljen je projekt iz sektora
aluminija i plastike „Enhancing the competitiveness of SME sin metal and plastic sector
through development of knowledge network and common business infrastructure“ za
koji trenutno očekujemo rezultate provjere kvalitete projekta.
Djelatnici odjela su u ovom razdoblju pripremali i projekt koji se prijavio na natječaj
unutar Operativnog programa za konkurentnost i koheziju za Centre kompetencija .
Kao priprema za prijavu projekta provedeno je istraživanje tržišta; pripremljena je
Strategija razvoja Centra kompetencija za aluminij; napravljene su pripremne
aktivnosti za osnivanje nove ustanove za istraživanje i širenje znanja koja je prihvatljiv
prijavitelj na ovaj natječaj.
Uz savjetovanje poduzetnika i rad na projektima djelatnici ovog odjela aktivno
sudjeluju u radu Hrvatskog klastera konkurentnosti (HKK) pomorske industrije, te
Klastera konkurentnosti automobilske industrije.
Kulturna baština i turizam
Djelatnici Agencije i u ovom području kontinuirano informiraju i savjetuju sve
zainteresirane dionike o natječajima relevantnim za sektor kulturne baštine i turizma.
Tijekom navedenog razdoblja organiziran je informativni događaj na kojem je održana
prezentacija natječaja unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija za
projekte koji osnažuju konkurentnost turističkog gospodarstva. Također, prezentirana
je mjera za izgradnju bazena a nakon čega su za poduzetnike iz ŠKŽ koji su sudjelovali
na edukaciji i kojima je pružena tehnička pomoć - odobrene 3 projektne prijave. U
okviru ove prezentacije savjetovano je oko 20-ak poduzetnika. Za 10-tak polaznika
održana je i radionica o pripremi projektnih prijedloga na natječaj Kulturne baštine
objavljen unutar Operativnog programa za konkurentnost i koheziju. Radionica je
održana ne konkretnom projekta „Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv.
Ante“.
Projekti
Djelatnici odjela su u proteklom šestomjesečnom razdoblju su za natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa
temeljenih na obnovi kulturne baštine“ pripremili i prijavili projekt „Turistička
valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante“. Vrijednost projekta je 2.645.814,42
kuna (bespovratna sredstva 2.090.193,38 kuna, sredstva prijavitelja i partnera
555.621,04 kuna) a kroz projekt će se izraditi dokumentacija potrebna za sanaciju,
rekonstrukciju i opremanje tvrđave Sv. Nikole. Projekt je trenutno u fazi evaluacije od
strane nadležnih tijela.
Djelatnici Agencije su unutar ovog šestomjesečnog perioda aktivno radili na provedbi
projekta „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka“ na kojem je uz nositelja
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projekta (Grad Drniš) Razvojna agencija provodila aktivnost uređenja oko 50-ak
kilometara biciklističke staze na području Trbounja i Miljevaca na Drniškom području.
U okviru projekta organizirano je i promotivno biciklističko natjecanje Duastlon
Miljevci-Trbounje.
Agencija je kao partner na projektu HERA čiji je nositelj Šibensko-kninska županija,
akoji se bavi razvojem turizma temeljenog na kulturnoj baštini provodila aktivnosti
vezane za arheološko nalazište „Velika Mrdakovica“. Djelatnici Agencije su u okviru
ovog projekta sudjelovali na sajmovima u Milanu i Madridu, organizirali su završnu
konferenciju projekta HERA te proveli ostale aktivnosti vezane za završetak projekta.

Zapošljavanje, socijalna uključenost, obrazovanje i zdravstvo
U okviru ovog odjela Agencija kontinuirano informira relevantne dionike o natječajima
i inicijativama unutar Europskog socijalnog fonda. Djelatnici odjela su u proteklom
razdoblju pružali i tehničku pomoć relevantnim dionicima u izradi i prilikom prijave
projektnih prijedloga na natječaje iz Europskog socijalnog fonda: ostvarena je suradnja
s Veleučilištem u Šibeniku na izradi projektne prijave za projekt „Oracle akademija“, s
Hrvatskom zajednicom županija na projektima izrađenim po tzv. „Dear pristupu“, te s
Domovima zdravlja, Šibenskom bolnicom i drugim koncesionarima na projektima iz
sektora zdravstva. Pružena je pomoć i vlastima u Gradu Livnu na osnivanju lokalnog
partnerstva za tržište rada u Bosni i Hercegovini.
Projekti
Djelatnici agencije uspješno su proveli drugu fazu projekta „Razvoj partnerskog vijeća
za tržište rada ŠKŽ“ unutar kojeg je osnovana i istoimena Udruga „Partnerskog vijeća
za tržište rada Šibensko-kninske županije“ (s oko 40-ak aktivnih članova) a koja je u
veljači ove godine započela s aktivnostima razvoja ljudskih potencijala na području
županije.
Pružena je pomoć Udruzi invalida „Bartolomej“ na pripremi i prijavi projekta na
natječaj iz Europskog socijalnog fonda a koji se tiče socijalnog poduzetništva kod
osoba s invaliditetom.
Energetika
Djelatnici u odjelu Energetike i Obnovljivih izora energije aktivno informiraju sve
zainteresirane dionike: građanstvo, poduzetnike i organizacije javnog sektora o
europskim, nacionalnim i županijskim mjerama energetske učinkovitosti i poticajima
relevantnim za obnovljive izvore energije u Šibensko-kninskoj županiji. U proteklom
razdoblju je u svrhu informiranja svih zainteresiranih dionika održan Dan energetske
učinkovitosti na kojem su od strane predstavnika relevantnih ministarstava i Fonda za
zaštitu okoliša prezentirani svi relevantni natječaji.
U proteklom razdoblju djelatnici su savjetovali i jedinice lokalne samouprave te su
pružili tehničku pomoć u izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu trima
školama na području Šibensko- kninske županije (Osnovna škola Kistanje, Srednja škola
Ivana Meštrovića, Srednja škola Lovre Montija).
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Uz informiranje i savjetovanje, djelatnici kontinuirano prikupljaju podatke i ažuriraju
baze podataka vezane za potrošnju energenata u Šibensko-kninskoj županiji, sudjeluju
u izradi Akcijskog i sastavljaju Godišnji plan energetske učinkovitosti za Šibenskokninsku županiju.
Projekti
Djelatnici su u proteklom razdoblju provodili aktivnosti projekta HOLISTIC čiji je nositelj
Šibensko-kninska županija a koji se bavi aktivnostima vezanim za unaprijeđenje sustava
zaštite od požara. U okviru ovog projekta djelatnici su organizirali niz edukativnih
događaja: edukacije civilne zaštite, edukativne radionice u Dječjem vrtiću „Šibenski
tići“; konferenciju povodom primopredaje tableta i GPS uređaja vatrogasnim tijelima;
manifestaciju projekta HOLISTIC u suradnji s JVP Šibenik.
U okviru projekta djelatnici su proveli nekoliko javnih nabava i to: sustava grijanja na
biomasu (građevinski radovi), terenskih tableta; GPS uređaja, sustava video nadzora, te
su ugovorili radove nadzornog inženjera i koordinatora zaštite na radu za radove u
Srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu. Izrađena su završna izvješća te su
distribuirani edukacijski materijali (bojanke, letci, brošure).

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine UO bavio se slijedećim
aktivnostima:
I Izrađeni su prijedlozi granica pomorskog dobra u slijedećim katastarskim općinama:
1. K.O. PRVIĆ: Lučko područje LPN – športske luke u Prvić Luci
2. K.O. SKRADIN: Lučko područje LPN-pristanište turističkih broda u Skradinu
3. K.O. MURTER-BETINA: predio Jersani – Luke u naselju Murter
4. K.O. MURTER-BETINA: predio Luke (T.C.Konzum) u naselju Murter
5. K.O. DONJE POLJE: predio uvala Podsolarska
II. Izrađeni su geodetski elaborati parcelacije, u katastarskim općinama:
1. K. O. TISNO: za k.č.z. 1255/404
2. K. O. DONJE POLJE: za k.č.z. 2860/56, 2860/174, 3015/1 i ostale
3. K.O. JEZERA: za k.č.z. 5716/1 i ostale
4. K.O. MURTER-BETINA: 23621
5. K.O. DONJE POLJE: za k.č.z. 3639 i 3642
6. K.O. SRIMA: za k.č.z. 3197/1, 3392/2, 7417, 7425/3, 7731 i ostale
7. K.O. ŠIBENIK: za k.č.z. 4904
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 prvom dijelu 2016. godine,
utrošeno je, konkretno na području Grada Skradina 100.000,00 kuna za sanaciju
pristanišnog mula na sjevernoj obali Prukljanskog jezera.
IV. Donesene su odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru:
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1. Odluka 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,
2. Odluku o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu
izgradnje i korištenja luke posebne namjene pristanište turističkih brodova u
Skradinu,
3. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu
postavljanja podmorskog kabela 20 kV za TS MARTINSKA,
4. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i
postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma –
sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred kat. čest, 6117/11 k.o. Tisno na
području Općine Tisno,
5. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i
postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma –
sidrište u uvali Nozdra Velika na otoku Kaprije, Grad Šibenik,
6. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i
postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma –
sidrište u uvali Mirin, od uvale Kutlača do uvale Pišlčjivice u Grebaštici, Grad
Šibenik,
7. Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni
ušća rijeke Krka (polja Š1 iŠ2),
8. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni
ušća rijeke Krke (polja Š36 i Š37).
Kontinuirano se provode postupci davanja koncesija na pomorsko dobru a sve
sukladno Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.
V. 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).
VI. Sukladno izmjenama Županijskog prostornog plana i Zakonu o pomorskom dobru
zajedno sa Županijskom lučkom upravom proširuju se lučka područja za područje cijele
Županije.

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 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 2016. godinu“. Provođenje Programa započelo je
15. svibnja 2016. godine.
2. Izrađeno je „Izvješće o kakvoći zraka za 2015. godinu“.
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3. Izrađen je „Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske
županije“.
4. Izrađena je revizija „Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Šibensko-kninske županije“.
5. Izrađeno je „Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2015. godinu i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske
županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine“.
6. Izrađeno je Izvješće za 2015. godinu o provedbi „Plana gospodarenja otpadom
u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007. – 2015.“
Aktivnosti
1. U navedenom razdoblju u djelatnosti zaštite okoliša i prirode ovaj Upravni odjel
obavljao je upravne i stručne poslove iz područja zaštite okoliša i prirode,
provodio je postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata (SUO
Eksploatacija mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju arhitektonskograđevnog kamena „Kršine“). Sudjelovao je u postupcima strateške procjene
utjecaja na okoliš kako na lokalnoj tako i na državnoj razini, te u postupcima
ishođenja okolišne dozvole. Također, Upravni odjel sudjelovao je u 6 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. Upravni odjel u navedenom razdoblju provodio je očevide za izdavanje potvrde
o ispunjavanju standarda zaštite okoliša EU-a za projekte financirane iz IPARD
programa;
3. Upravni odjel u okviru aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom sudjelovao
je u postupcima javne nabave za radove i nadzor radova za pretovarne stanice
Pirovac i Biskupija te u inspekcijskom nadzoru nesaniranih odlagališta otpada
na području Šibensko-kninske županije. Rješavao je zahtjeve za izdavanje
dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom;
4. 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);
5. U navedenom razdoblju kontinuirano je vršeno ispitivanje kakvoće zraka na šest
postaja u gradu Šibeniku i jednoj postaji u gradu Drnišu;
6. U okviru projekta „Integracija učinaka klimatske varijabilnosti i promjena u
integralno upravljanje obalnim područjima" izrađen je i usvojen „Plan
integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije“ koji je
proizišao iz međunarodnog Protokola o integralnom upravljanju obalnim
područjem Mediterana. Plan integralnog upravljanja obalnim područjem
Šibensko-kninske županije jedan je od prvih planova takve vrste koji je izrađen
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po zahtjevima Protokola, a poseban je i po tome što se bavi prilagodbom na
klimatsku varijabilnost i promjene u obalnom području.
7. U navedenom razdoblju nastavilo se s provedbom strateškog projekta
HOLISTIC. Projekt HOLISTIC (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) - Holistički
je model integralne zaštite od šumskih požara. Ukupna vrijednost projekta je
9.363.801,29 €, od kojih će se iz EU sredstva za aktivnosti Šibensko-kninske
županije izdvojiti 440.478,11 €. U navedenom periodu od projektnih aktivnosti
istakli bi izradu projektne dokumentacije za postavljanje sustava za video
nadzor šuma, izbor lokacija za postavljanje kamera i warning panela, izradu
Glavnog i izvedbenog projekta za ugradnju uređaja na biomasu, instalirani su
GPS uređaji za praćenje vatrogasnih vozila te tableti za mapiranje opožarenih
površina i šumskih putova. U okviru projekta u suradnji s Vatrogasnom
zajednicom Šibensko-kninske županije održana je edukacija za djecu osnovne
škole Kistanje i dječjeg vrtića „Šibenski tići“. Izrađena je bojanka prigodnog
naziva „Zeleno srce“ za djecu predškolskog uzrasta.
8. U okviru preventivnog projekta „Zdrav za 5“ Upravni odjel je održao radionicu u
Osnovnoj školi u Kninu, 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.
9. U suradnji s udrugom GUWAA - Global Underwater Awareness Association na
otoku Visovcu izvršeno je čišćenje podmorja i podignut je simbol ekološke
čistoće podmorja Bijela zastava. Bijela zastava ekološki je simbol čistih vodenih
površina - mora, rijeka i jezera koji se zauzima za zaštitu, očuvanje i čistoću
vodenih površina.
10. 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);
11. 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.
12. 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;
13. 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 strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije;

18

14. Upravni odjel kao nositelj izrade organizirao je javnu raspravu u općini MurterKornati za Prostorni plan posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne
skupine;
15. U navedenom razdoblju Upravni odjel je pripremao suglasnosti Župana na
prostorne planove lokalne razine;
16. Upravni odjel je u navedenom razdoblju pratio i koordinirao rad ustanova
kojima je osnivač Županija: JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim
zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA i JU Zavod
za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije;
17. Djelatnici Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove bili su
angažirani u više stručnih tijela koji reguliraju problematiku pomorskog dobra
(koncesije i koncesijska odobrenja, ocjena ponuda za zahvate na pomorskom
dobru i dr.)., povjerenstvima Ministarstva odnosno postupcima strateške
procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš, te radnim
tijelima Hrvatske zajednice županija.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Javna ustanova se bavila
slijedećim aktivnostima:
1. Izmjene i dopune PPŽ VI:
Postupak je prolongiran radi izrade Strateške procjene utjecaja na
okoliš (prvi takav postupak), tako da je do konca lipnja 2016. od
strane Zavoda izrađen Nacrt ID PP ŠKŽ VI za javnu raspravu.
2. Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske skupine otočne skupine:
u siječnju 2016. godine dovršena je javna rasprava, te je izrađeno
izvješće javnoj raspravi. Nažalost i kroz samu javnu raspravu su ostala
problematična pitanja primarno vezana uz zakonodavstvo iz područja
pomorstva, te je održano više sastanaka u dva ministarstva kako bi se
ove dileme razriješile.
3. Sudjelovanju u pripremi izrade PP NP „Krka“.
U odnosu na potpisani ugovor sa NP „Krka“, te konsultacijama sa
Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj izrađivao se drugi dio
analitičkog materijala, te se posao nastavlja u drugoj polovici 2016.
godini sa ciljem dovršenja.
4. Sudjelovanju u pripremi izrade PP NP „Kornati“.
Temeljem sklopljenog ugovora između Hrvatskog zavoda za prostorni
razvoj i Zavoda na pripremi analitičke dokumentacije za izradu
izmjena i dopuna (ili novog plana) PP NP „Kornati“ obavljen je veći
dio posla na izradi sociološke studije, te druge pripreme u smislu
prostorne dokumentacije. Posao se nastavlja u narednom periodu.
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5. Ravnatelj i zaposlenici Zavoda pripremali su prostorne planove jedinica lokalne
samouprave u Županiji u digitalne oblike potrebne za objavu na Geoportalu
prostornih podataka RH.
6. 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.
7. Zaposlenici Zavoda su (kao ovlašteni arhitekti) nazočili na više skupova, a što je
obveza prema propisima o stručnom usavršavanju djelatnika.
8. U smislu Zakonom i Statutom propisanih djelatnosti izvršen je i niz drugih radnji,
sastanaka, dogovora, konsultacija i sl.
9. Izdana mišljenja:










18. 01. 2016. - Očitovanje o mogućnosti namjeravanih zahvata unutar
obuhvata ugostiteljsko- turističke zone Prisliga–Jazine, Općina Tisno
24. 02. 2016. - Mišljenje na Konačni prijedlog VI Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Primošten
04. 04. 2016. - Mišljenje na Konačni prijedlog usklađenja Prostornog plana
uređenja Općine Ružić
26. 04. 2016. - Mišljenje na Konačni prijedlog izmjena i dopuna IV Prostornog
plana uređenja Općine Rogoznica
28. 04. 2016. - Mišljenje na Konačni prijedlog III izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Tisno
13. 05. 2016. - Mišljenje o Urbanističkom planu uređenja ugostiteljsko
turističke zone Miran, Općina Pirovac
19. 05. 2016. - Mišljenje na Nacrt konačnog prijedlog Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja stambene zone na dijelu čest. zemlje 417/1 k.o.
Čista, Grad Vodice
20. 06. 2016. - Mišljenje na korigirani Konačni prijedlog III izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Tisno
23. 06. 2016. - Mišljenje na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Unešić

10. 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. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Javna ustanova se bavila
slijedećim aktivnostima po kategorijama:
1. ZAŠTITA, OČUVANJE, PROMICANJE I EDUKACIJA











Potpisan je Ugovor za izvođenje projekta „Praćenje kolonija šišmiša na području
Šibensko-kninske županije (travanj 2016. – veljača 2017.).
Potpisan je Ugovor za izvođenje projekta „Kartiranje staništa i istraživanje
naselja morskih cvjetnica (Posidonia oceanica) na lokalitetima ekološke mreže
Natura 2000 u akvatoriju Šibensko-kninske županije.
Započeli smo projekt Praćenja stanja rijetkih i ugroženih vrsta ptica značajnih za
Natura 2000 u kanjonu rijeke Čikole i na ušću Guduće na području Šibenskokninske županije s edukacijom zaposlenika Javne ustanove .
Izrađeno je 2. Privremeno izvješće istraživanja podzemne faune beskralježnjaka
Šibensko-kninske županije u svrhu razvoja metodologije praćenja stanja
(monitoring) za ciljne svojte.
U suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Kornati i Najada Diving d.o.o.,
u svibnju smo organizirali akciju čišćenja podmorja Kornatskog otočja. Lokacije
čišćenja su bile uvale Opat (NP Kornati) i Sabuni (otok Žut – ZK Sitsko-Žutska
skupina otoka). U akciji je sudjelovalo 30-tak ronioca iz suradničkih klubova i
centara te djelatnici Policijske postaje pomorske policije Šibenik.
Redovitom objavom članaka na internet stranici www.zpv-sibenik.hr i
društvenim mrežama informirali smo javnost o zaštićenim područjima Županije
i aktivnostima koje provodi Javna ustanova.
U cilju povezivanja djece s prirodom od najranije dobi u suradnji s dječjim
vrtićem Vjeverica organizirali smo edukativnu radionicu i detaljnije ih upoznali
s zaštićenim krajobrazom Gvozdenovo-Kamenar.
Nastavili smo suradnju s Međunarodnim dječjim festivalom u Šibeniku kroz
radionicu Mala škola brodogradnje koja se odvijala u Murteru u sklopu Pratećeg
programa 56. Međunarodnog dječjeg festivala.
Sudjelovali smo na tri bloka radionica „Voditelj izrade i provedbe projekata
financiranih iz EU fondova“ financiranih od strane Ministarstva zaštite okoliša i
prirode kroz projekt integracije u EU Natura 2000 – NIP.

2. ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE



Kontinuirano smo vršili nadzor zaštićenih prirodnih područja.
U sklopu programa Javne ustanove pod nazivom „Nadziranje, održavanje,
čišćenje i unaprjeđenje stanja zaštićenih područja i lokaliteta na području
Šibensko-kninske županije u 2016. godini“ inicirali smo zapošljavanje 4 radnika
na održavanju u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“, vrsta intervencije
„Javni rad“ u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji ove mjeru
sufinancira sa 50% (3 radnika) ili 100% (1 radnik) sredstava. Cilj mjere je
poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti te motivacija
nezaposlenih na traženje posla.
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Izdano je 6 koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti u zaštićenim
područjima kojima upravlja Javna ustanova.
Započeli smo postupak Javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesijskog
odobrenja u značajnom krajobrazu „Vodeni tok i kanjon rijeke Čikole „ za
obavljanje djelatnosti gospodarskog iskorištavanja Zip line poligona u svrhu
pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne
aktivnosti.
Zajedno s inspekcijom zaštite prirode redovito sudjelujemo na poslovima
nadzora zaštićenih prirodnih područja Županije.

3. SURADNJA I PROJEKTI








U sklopu projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode
u Dalmaciji - Priroda Dalmacije“
o otvorena poučno-interpretativna staza „Krčić“
o dovršena je brošura i film „Budi prirodan – Budi aktivan“ koji
promoviraju aktivni turizam u zaštićenim i Natura 2000 područjima.
o održan je završni seminar pod nazivom “Aktivni turizam i zaštita
prirode” u Dubrovniku čime je uspješno završen projekt.
U lipnju je uspješno završen projekt „Razvoj turizma na rubnim područjima NP
Krka“ povodom čega je u Drnišu održana manifestacija Dani otvorenih vrata s
ciljem predstavljanja svi rezultata projekta.
Redovito smo sudjelovali smo na sjednicama Partnerskog vijeća Jadranske
Hrvatske.
Sudjelovali smo na sastanku vezanom uz sudjelovanje na projektu „Uspostava
okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.
Sudjelovali smo na konzultacijskim radionicama vezanim za „Izradu projektne
dokumentacije za projekt kartiranja morskih staništa na području Jadranskog
mora u nadležnosti Republike Hrvatske“.
Prijavili smo projekt „ Valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante“ kroz
postupak dodjele bespovratnih sredstava KK.06.1.1.01. „Priprema i provedba
Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u
vrijednosti od 2.645.814,42 kn.

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 2016. g. do 30. lipnja 2016.g., Upravni odjel je
zaprimio i riješio predmete upravnog i neupravnog postupka, na način kako slijedi:
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I. UPISNIK PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA ( Up/I ) – upravni predmeti

I.1. ( zaprimljeni i riješeni od 01.01. – 30.06.2016.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

506
160
145
135

99
14
17
63

407
146
128
72

UKUPNO

946

193

753

I.2. ( zaprimljeni od 01.01.1990. do 31.12.2015.g., a riješeni od 01.01.30.06.2016.g.)
PODRUČJE

RIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

188
43
77
71

UKUPNO

379

I.1. + I.2.
UKUPNO RIJEŠENI
PODRUČJE

(U VREMENU OD 01.01. - 30.06.2016.

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

287
57
94
134

UKUPNO

572

U vremenu od 01.01. - 30.06.2016. g., ukupno je riješeno 572 upravna
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.
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II.

URUDŽBENI ZAPISNIK – neupravni predmeti

II.1. ( zaprimljeni i riješeni od 01.01. – 30.06.2016.g. )
PODRUČJE
ZAPRIMLJENI
RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

709
83
120
178

516
73
96
152

193
10
24
26

UKUPNO

1090

837

253

II.2. (zaprimljeni od 01.01.1990. do 31.12.2015.g., a riješeni od 01.01.– 30.06.2016.g.)
PODRUČJE
RIJEŠENI
ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

159
22
38
82

UKUPNO

301

II.1. + II.2.
PODRUČJE

UKUPNO RIJEŠENI
(U VREMENU OD 01.01.-30.06.2016.)

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

675
95
134
234

UKUPNO

1138

U vremenu od 01.01.-30.06.2016. godine, ukupno je riješeno 1138 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.
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III.

STANJE PREDMETA OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

PODRUČJE

ZAPRIMLJENI

RIJEŠENI

NERIJEŠENI

ŠIBENIK

13549

4852

8697 - 3800 (Agencija)=4897

KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

2365
3706
2632

683
1268
1020

1682 - 1000 (Agencija)= 682
2438 - 1300 (Agencija)=1138
1612 – 500 (Agencija)=1112

UKUPNO

22252

7823

14429 - 6600 (Agencija)=7829

Zaključno, na dan 30.06.2016.godine riješeno je 7823 predmeta tzv.
legalizacije, što iznosi 35,2%, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, odnosno
14423 predmeta, kada broju riješenih predmeta pribrojimo predmete koje je
Agencija, već, preuzela, što iznosi 64,8% 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, nisu mogle, u razumnom roku,
riješiti sve predmete i to na dan 31. prosinca 2015. Agencija je trebala riješiti 25%
predmeta od ukupno preostalih neriješenih predmeta, ovog Upravnog odjela.
S obzirom da je u ovom Upravnom odjelu, na dan 31.12.2015.god., ostalo neriješeno
8774 predmeta, Agencija je trebala preuzeti, na rješavanje 2193 predmeta ( što čini
25% od neriješenih predmeta), po prethodno donesenoj odluci ministra graditeljstva i
prostornog uređenja.Međutim, do dana izrade ovog izvješća, ministar graditeljstva i
prostornog uređenja nije donio odluku o preuzimanju ovih predmeta, te je, ovom
Upravnom odjelu, ostalo na rješavanje 7829 predmeta, na dan 01.srpnja 2016.godine.

IV. NERIJEŠENI PREDMETI NA DAN 30.06.2016.g
PODRUČJE

UPRAVNI

NEUPRAVNI

UKUPNO

ŠIBENIK
KNIN
DRNIŠ
ROGOZNICA

6726
1178
1545
1592

670
46
138
39

7396
1224
1683
1631

UKUPNO

11041

893

11934

IV.

UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG ODJELA
- struktura službenika i djelatnika, u obavljanju redovnih poslova
i poslova tzv. legalizacije
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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) 3 službenika, stalno zaposlena, uz obavljanje svojih redovnih poslova,
b) 4 službenika, koji su primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi
rješavanja predmeta legalizacije, u vremenu do 12. 12. 2016. god.,
c) 2 službenika, koji su primljeni u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi
rješavanja predmeta legalizacije, u vremenu do 28. 02. 2017. god. i
d) 7 djelatnika, 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) 1 službenik, stalno zaposlen, uz obavljanje svojih redovnih poslova i
b) 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 Drniš, u promatranom vremenu, na poslovima tzv. legalizacije,
radilo je:
a) 1 službenik, stalno zaposlen, uz obavljanje svojih redovnih poslova i
b) 5 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) 1 službenik, stalno zaposlen, uz obavljanje svojih redovnih poslova,
b) 1 službenik koji je primljen u službu, na određeno vrijeme, isključivo radi rješavanja
predmeta legalizacije, do 31.01.2016.god. i
c) 3 djelatnika, koji su primljeni na rad, kroz program poticajnih mjera zapošljavanja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa, do 31.05.2016.god..
Na dan 01. srpnja 2016.g., u Upravnom odjelu, zaposlena su 54 službenika i
djelatnika (22 službenika na neodređeno vrijeme, 6 službenika na određeno vrijeme,
na poslovima tzv. legalizacije i 18 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 2015. godinu, Ministarstvo financija –
Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole; priprema i izrada
Mišljenja unutarnje revizije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu;
priprema i dostavljanje dokumentacije Ministarstvu financija, Upravi za financijsko
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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 zdravstva i socijalne skrbi, kojima je osnivač Šibensko-kninska županija:
Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik i Dom za starije i nemoćne
osobe Knin.
Ostvarena su sudjelovanja na redovitim sastancima i konzultacijama voditelja jedinica
za unutarnju reviziju u Ministarstvu financija, Središnja harmonizacijska jedinica.
Edukacije iz područja: Financijsko upravljanje i unutarnja revizija u kontekstu davanja
Izjave o fiskalnoj odgovornosti; Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i financijski
izvještaji u funkciji unutarnje revizije; Sustav upravljanja rizicima i uloga unutarnje
revizije u upravljanju rizicima.
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 2016. godine održane su dvije radne
sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije s ukupno obrađene 53 točke
dnevnog reda, a na kojima je ukupno doneseno 69 akata.
Povodom Dana Županije održana je svečana sjednica Županijske skupštine na
kojoj su nagrađenima dodijeljene nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije za
2016. godinu.
Akti Županijske skupštine Šibensko-kninske županije uredno se objavljuju u
službenom glasilu „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Pored akata Županijske skupštine i župana Šibensko-kninske županije u
županijskom službenom glasilu se objavljuju i akti općina i gradova s područja
Šibensko-kninske županije, osim akata Grada Šibenika, Grada Knina, Grada Drniša,
Grada Vodica, te Općine Primošten, Općine Tisno, Općine Kijevo, Općine Tribunj i
Općine Bilice, - od 1. travnja 2016. godine, koji imaju svoje vlastito glasilo.
U prvih šest mjeseci ove godine iz tiska je izišlo osam brojeva „Službenog
vjesnika Šibensko-kninske županije“ s ukupno objavljenih 720 stranica teksta.

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec.
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