
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/21-01/1 
URBROJ: 2198/1-02-21-1 
 
Zadar, 15. veljače 2021. godine  
 
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 22. sjednica Županijske skupštine 
                      -  p o z i v,  dostavlja se 
 
Na temelju članka 16. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 
15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20), članka 26. i 95. Poslovnika Županijske 
skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18), a u skladu s 
člankom 37. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 
98/19, 144/20) sazivam 22. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 22. veljače (ponedjeljak) 2021. godine u 10,00 sati 
 

Sjednica će se održati elektroničkim putem preko aplikacije Zoom. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

 
D N E V N I   R E D: 

 
1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zadarske županije 
2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

statuta srednjoškolskih ustanova kojima je osnivač Zadarska županija 
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na statute i statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama statuta osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija 
4. Prijedlog odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2021. godini 
5. Prijedlog odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola  u 2021. godini 
6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Zadarske 

županije 
7. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 

decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2021. 
godini 

8. Prijedlog 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 2021. godini 

9. Prijedlog odluke o visini pomoći za podmirenje  troškova ogrjeva u 2021. godini 



10. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i  mjerilima za 
decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Zadar u 2021. godini 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Zadarske županije za pokretanje 
postupka prodaje nekretnina u k.o. Nin - Zaton 

12. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 
Zadarskoj županiji 

13. Prijedlog odluke o ustanovljenju  zajedničkog otvorenog lovišta  broj: XIII/115 „Blatski 
Gaj“ 

14. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj: XIII/118 „Nin“ 
15. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 

svrhu uzgoja bijele ribe na lokaciji kod otoka Žižnja – polje B, k.o. Tkon, Općina Tkon 
16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i 

gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Drage, 
Općina Pakoštane 

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja školjaka u akvatoriju Maunskog kanala, Grad Pag 

18. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja školjaka na području Selina, Velebitski kanal, Općina Starigrad 

19. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja školjaka na području Selina, sjeverozapadno od mjesta Modrič, Općina 
Starigrad 

20. Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu 
obavljanja ugostiteljske djelatnosti i gospodarskog korištenja vodenog tobogana na dijelu 
k.č.zem. 3801/1 k.o. Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru 

21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene-sidrište Stržna  

22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje ski lifta, k.o. Kolan, Općina Kolan 

23. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže Borik, k.o. Zadar, Grad 
Zadar  

24. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Guduće, otok Ugljan, 
Općina Preko  

25. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Jaz, polje 1 i 2, otok 
Molat, Grad Zadar 

26. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Kobiljak, otok Ugljan, 
Općina Preko  

27. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Silba Mul, otok Silba, 
Grad Zadar 

28. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Sv. Ante, otok Pašman, 
Općina Pašman 

29. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Triluke, otok Pašman, 
Općina Tkon 

30. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka u Novigradskom moru, uvala Košćinica, 
Općina Novigrad 



31. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru iz Ugovora o koncesiji na 
pomorskom dobru broj 275-GU/18 

32. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru iz Ugovora o koncesiji na 
pomorskom dobru broj 247-GU/15 

33. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Kazališta lutaka Zadar 
 
 

Prijave za „aktualni sat“ primati će se na e-mail zupanija@zadarska-zupanija.hr na dan 
održavanja sjednice, prije početka sjednice. 
 
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije sjednica će se održati elektroničkim putem na način 
da će u naznačeno vrijeme vijećnici/e, župan, zamjenik župana i pročelnici biti elektronički 
dostupni putem aplikacije Zoom. Pozivnica s pristupnim podacima će se dostaviti 
sudionicima dva sata prije početka sjednice elektroničkom poštom s e-maila 
predsjednica@zadarska-zupanija.hr. 
 
Molimo vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o nemogućnosti 
sudjelovanja na sjednici izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 
023/350-316 ili e-mail zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
Vijećnici/e koji žele testirati svoje uređaje i rad u aplikaciji Zoom mogu se obratiti do petka, 
19. veljače 2021. godine, Upravnom odjel za pravne i zajedničke poslove na mob. 099/275-
16-91, mob. 099/274-62-57 ili tel. 023/350-316.  
 
 
 
 
              PREDSJEDNICA 

     Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.  
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