
 
ŽUPAN  
KLASA: 022-01/20-01/1 
URBROJ: 2198/1-01-20-2  
 
Zadar, 23. siječnja 2020. godine  
 
PREDMET: 21. KOLEGIJ ŽUPANA, javna sjednica 
 
Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 11. Pravilnika o radu župana i kolegija župana 
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 18/09) sazivam 21. javnu sjednicu Kolegija 
župana koja će se održati dana 28. siječnja (utorak) 2020. godine u 10,00 sati u Maloj 
vijećnici Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića 8. 

 
D N E V N I   R E D: 

 
1. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Zadarske županije 
2. Nacrt prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja Zadarske županije 
3. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 

decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2020. 
godini 

4. Nacrt prijedloga odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva  
korisnicima koji se griju na drva  u 2020. godini 

5. Nacrt prijedloga odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva  u  2020. godini 
6. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i 

financijskih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, Doma za starije i nemoćne 
osobe Zadar u 2020. godinu 

7. Nacrt prijedloga programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja, Stanice Zadar za 2020. godinu 

8. Nacrt prijedloga odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Biljane Donje i 
k.o. Suhovare, bez naknade 

9. Prijedlog  odluke  o  rasporedu  sredstava  za  vijeća  i predstavnike nacionalnih manjina 
Zadarske županije za 2020. godinu 

10. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na 
Javni poziv za prijave udruga – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada 

11. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na 
Javni poziv za prijave udruga – područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i 
antifašističke borbe, građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih 
sloboda 

12. Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju mrtvozornika 
13. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora događanjima u 

turizmu na području Zadarske županije za 2020. godinu 
14. Informacije 

 
 

ŽUPAN 
         Božidar Longin, dipl. ing. 


