REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Šibenik, 10. srpnja 2017.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Predmet: Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 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. 2017. 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:
09. siječnja 2017. - Župan Goran Pauk prisustvovao je komemoraciji šibenskog
književnog velikana Ive Brešana
10. siječnja 2017. – župan Goran Pauk sklopio je ugovore sa 20 lovačkih društava,
lovozakupnika zajedničkih lovišta Šibensko-kninske županije
01. ožujka 2017. – zamjenik župana Zoran Smolić prisustvovao je u Virovitici na
svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u
Republici Hrvatskoj, u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na kojoj je
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Šibensko-kninskoj županiji dodijeljena godišnja nagrada za posebne zasluge za
promicanje i razvoj sustava civilne zaštite na području RH za 2016. godinu
02. ožujka 2017. – župan Goran Pauk prisustvovao je svečanom otvorenju 12.
Znanstveno-stručnom savjetovanju hrvatskih voćara s međunarodnim djelovanjem, na
kojem je u ime Šibensko-kninske županije primio Povelju za poseban doprinos razvoju
voćarstva.
16. ožujka 2017. - Župan Goran Pauk sudjelovao je na tematskoj sjednici Odbora za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora o upravljanju
državnom imovinom.
17. ožujka 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao je na manifestaciji Poslovni uzlet
2017. Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika.
21. ožujka 2017. - ministra rada i mirovinskog sustava dr. sc. Tomislav Čorić boravio je
u službenom posjetu Šibensko-kninskoj županiji.
24. ožujka 2017. – župan Goran Pauk potpisao je nove Ugovore o zakupu prava lova za
razdoblje od 10 godina sa dosadašnjim lovoovlaštenicima zajedničkih lovišta na
području Šibensko - kninske županije
27. ožujka 2017. - zamjenik župana Zoran Smolić sudjelovao je u Dubrovniku na
konferenciji o provedbi Europske strategije za Jadransko – jonsku regiju.
28. ožujka 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao je u Strasbourgu na Kongresu lokalnih
i regionalnih vlasti Vijeća Europe.
29. ožujka 2017. - Zamjenik župana Zoran Smolić u Solarisu je prisustvovao svečanom
otvaranju 20. državnog natjecanje učenika srednjih strukovnih škola za obrazovni
sektor promet i logistika u organizaciji državne Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih i Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina.
29. ožujka 2017. - Zamjenik župana Tomislav Vrdoljak u Zagrebu je prisustvovao
Konferenciji o podršci razvoju Centara kompetencije (CEKOM) i dodjeli odluka o
financiranju u okviru poziva pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga
koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.
30. ožujka 2017. – Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković u
službenom posjetu Šibensko-kninskoj županiji
31. ožujka 2017. - Župan Goran Pauk s predstavnicima gradova Šibenika i Vodica te
općina Tribunj, Bilice, Pirovac, Tisno, Murter-Kornati i Primošten potpisao je
sporazume o zajedničkom financiranju na pomorskom dobru za 2017. godinu.
04. travnja 2017. - Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada
Murganić održala radni sastanak sa predstavnicima Županije i predstavnicima ustanova
socijalne skrbi sa područja Šibensko-kninske županije.
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04. travnja 2017. - Župan Goran Pauk održao sastanak s glavnim ravnateljem Hrvatske
radiotelevizije Kazimirom Bačićem i ravnateljem Poslovne jedinice Program Hrvatske
radiotelevizije Renatom Kunićem.
05. travnja 2017. - Župan Goran Pauk predao je ključeve novog sanitetskog vozila
ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije g. Tomislavu Jukiću.
07. trravnja 2017. – župan Goran Pauk prigodnim govorom otvorio jubilarni 10. Sajam
poslova
10. travnja 2017. – održana panel diskusija 20. godina Šibensko-kninske županije, četiri
župana za jednim stolom
11. travnja 2017. - Župan Goran Pauk je u pratnji gradonačelnika Grada Drniša Josipa
Begonje i načelnika Općine Promina Tihomira Budanka obišao završetak radova na
cesti Bogatići-Promina
18. travnja 2017. – župan Goran Pauk kao domaćin sudjelovao na konferenciji
povodom održavanja manifestacije „Dani Hrvatskog pršuta“
19. travnja 2017. - Župan Goran Pauk je u pratnji gradonačelnika Grada Drniša Josipa
Begonje i načelnika PU Šibensko-kninske Ivice Kostanića obišao radove na izgradnji
kružnog raskrižja na križanju dviju županijskih cesta ŽC 6078 i ŽC 6077 na lokaciji Ključ
(Miljevačka brina).
20. travnja 2017. - Župan Goran Pauk je u Gradskoj vijećnici prisustvovao konferenciji
pod nazivom „Održiva marikultura - temelj plavog rasta i gospodarskog razvoja
Šibensko-kninske županije“.
21. travnja 2017. – župan Goran Pauk prigodnim govorom otvorio treće „Dane
Hrvatskog pršuta“ u hotelu D-Resort u Šibeniku
24. travnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na panel konferenciji „Otvoreno o
Otvorenom proračunu“
26. travnja 2017. - Župan Goran Pauk primio je maturanta Prometno-tehničke škole u
Šibeniku Mateja Crnjaka koji je osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju pomorskih
i prometnih škola Republike Hrvatske u kategoriji pomorski nautičar u školskoj godini
2016./2017.
27. travnja 2017. - župan Goran Pauk zajedno sa Dariom Frangenom, prof. učilišta
„Apis“ iz Velike Gorice je u gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku dodijelio
diplome članovima pčelarske udruge „Pčela“ koji su uspješno položili završni ispit za
pčelara.
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28. travnja 2017. - Župan Goran Pauk je uoči održavanja 9. sajma agroturizma primio
sedam dobitnika nagrada „Suncokret ruralnog turizma“ iz Šibensko-kninske županije i
uručio im zahvalnice
30. travnja 2017. – svečano otvoren 9. sajma agroturizma u Skradinu.
03. svibnja 2017. - Župan Goran Pauk je potpisao Ugovore o dodjeli subvencija za
ulaganje u marketinške aktivnosti, te stručno osposobljavanje i usavršavanje
poduzetnicima s područja Šibensko-kninske županije
03. svibnja 2017. - Župan Goran Pauk obišao je vinograde u Petrovom polju na kojima
je nastala velika šteta prouzročena mrazom i niskim temperaturama.
04. svibnja 2017. - Župan Goran Pauk prisustvovao je svečanom potpisivanju ugovora o
sufinanciranju Opće i veteranske bolnice"Hrvatski ponos" Knin.
05. svibnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na svečanom otvorenju XXI.
Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu u Solarisu
08. svibnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na konferenciji za javnost pod
nazivom „Dani otvorenih vrata EU projekata u Šibensko-kninskoj županiji“
09. svibnja 2017. – župan Goran Pauk uz ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i
ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije Zdravka Baraća sudjelovao je na Doručku s
hrvatskih farmi održanoj na Kninskoj tvrđavi, te u obilasku županije s ministrom
Tolušićem od Knina-Rogoznice
10. svibnja 2017. – župan Goran Pauk na proslavi 70. Rođendana Medicinske škole u
Šibeniku
12. svibnja 2017. – župan Goran Pauk ugostio je učenike strukovne škole Berufskolleg
iz Beckuma u Njemačkoj koji su trotjednu stručnu praksu obavljali u šibenskim firmama
i obrtima
12. svibnja 2017. - Župan Goran Pauk potpisao je Ugovore o dodjeli subvencija u
poljoprivredi poljoprivrednicima sa područja Šibensko-kninske županije kojima su
odobrena sredstva po Programu potpora poljoprivredi u periodu od 2016. do 2020.
godine
12. svibnja 2017. - župan Goran Pauk potpisao je Sporazum o podršci i partnerstvu na
provedbi projekta „Šibensko-kninska županija – prijatelj djece“ između Saveza društava
Naša djeca Hrvatske i Šibensko – kninske županije kao partnera u realizaciji ovog
projekta.
12. svibnja 2017. – Župan Goran Pauk prisustvovao proslavi 50. obljetnice djelovanja
Centra za odgoj i obrazovanje "Šubićevac"
13. svibnja 2017. - Održana 11. smotra izvornog folklora „Šibeniče, ti si stina“

4

17. svibnja 2017. - Svečanom akademijom u Šibenskom kazalištu obilježen je Dan
Šibensko-kninske županije, na kojoj su uručene nagrade i priznanja zaslužnim
pojedincima i udrugama u Šibensko-kninskoj županiji.
19. svibnja 2017. – župan Goran Pauk sudjelovao na državna svečanost dodijele Plave
zastave za plaže i marine održanoj u Šibeniku
25. svibnja 2017. - Župan Goran Pauk i Ivan Mravak, predsjednik Udruge pčelara
Dalmacije potpisali su Ugovor o sufinanciranju projekta „Zaštita Dalmatinskog meda“.
26. svibnja 2017. – župan Goran Pauk prisustvovao Međužupanijskoj smotri učeničkih
zadruga Zadarske i Šibensko-kninske županije
29. svibnja 2017. – predstavljen Arheološki vodič po Šibensko-kninskoj županiji
30. svibnja 2017. - Zamjenik župana Zoran Smolić prisustvovao je u Gradskoj knjižnici
Juraj Šižgorić otvaranju izložbe likovnih radova djece predškolskog i školskog uzrasta te
djece s posebnim obrazovnim potrebama na temu "Katastrofe i snage sustava civilne
zaštite".
30. svibnja 2017. - Državni tajnik u ministarstvu zdravstva Željko Plazonić i pomoćnica
ministra zdravstva Ružica Palić Kramarić u Općoj bolnici Šibenik održali su radni
sastanak sa županom Goranom Paukom i ravnateljicom šibenske bolnice Sanjom
Jakelić i njihovim suradnicima.
31. svibnja 2017. - Župan Goran Pauk obišao je mladog poljoprivrednika Antu Sladića u
njegovoj budućoj kušaonici vina u Plastovu.
31. svibnja 2017. - Župan Goran Pauk u pratnji gradonačelnika Grada Šibenika Željka
Burića i Joška Jurića, ravnatelja Doma zdravlja Šibenik obišao je prostor novouređene
ambulante u Brodarici.
01. lipnja 2017. – Župan Goran Pauk potpisao nove ugovore o dodjeli subvencija u
poljoprivredi
02. lipnja 2017. - Župan Goran Pauk je u Skradinu prisustvovao predstavljanju projekta
održivog upravljanja i odgovornog raspoređivanja broja posjetitelja s naglaskom na
sigurnost i ograničenje broja posjetitelja na Skradinskom buku.
07. lipnja 2017. – Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća obilježena je 24. godišnjica
smrti najvećeg šibenskog sportaša svih vremena, Dražena Petrovića
09. lipnja 2017. - Župan Goran Pauk sudjelovao na javnoj tribini o programskim
obvezama HRT-a
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19. lipnja 2017. - Župan Goran Pauk kao izaslanik predsjednice Republike Hrvatske
Kolinde Grabar Kitarović sudjelovao je u protokolu obilježavanja 26. obljetnice osnutka
113. Šibenske brigade

29. lipnja 2017. - Župan Goran Pauk u svojstvu predsjednika Hrvatske zajednice
županija, uz ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranku Žarkvić-Pečenković i
pomoćnika ministrice znanosti i obrazovanja Momira Karina uručio je Oskar znanja
učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima.
29. lipnja 2017. – Predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan
Goran Pauk na prvom sastanku župana nakon lokalnih izbora


Radni odnosi

U razdoblju od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. 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 2017. godine su započeta tri otvorena postupka
javne nabave, a jedan je dovršen. Vrijednost sklopljenog ugovora je 262.500,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
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Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima
prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SLUŽBA TAJNIŠTVA

ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec.
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