
 
ŽUPAN 
KLASA: 022-01/21-01/7 
URBROJ: 2198/1-01-21-2 
 
Zadar, 16. studenoga 2021. godine  
 
 
PREDMET: 5. 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 5. sjednicu Kolegija župana koja  
će se održati dana 17. studenoga (srijeda) 2021. godine u 11,00 sati u Maloj vijećnici 
Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića 8. 
 
 

D N E V N I   R E D: 
 
 
1. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada upravnih tijela 

Zadarske županije za 2022. godinu 
2. Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 

godinu 
3. Nacrt prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu 
4. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za 

ceste Zadarske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 
5. Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske 

županije za 2022. godinu 
6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Doma zdravlja Zadarske županije 
7. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske 

županije za raspolaganje imovinom u svrhu nabave jednokratnog medicinskog potrošnog 
materijala 

8. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti zdravstvenoj ustanovi LJEKARNA Zadar 
za raspolaganje imovinom u svrhu sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora 

9. Nacrt prijedloga odluke o prihvaćanju Godišnje analize sustava civilne zaštite na području 
Zadarske županije 2020/2021. i Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Zadarske županije s financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. 
godine 

10. Nacrt prijedloga odluke o donošenju Plana djelovanja Zadarske županije u području 
prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 
 



11. Nacrt prijedloga odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Zadarske županije 

12. Nacrt prijedloga programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske 
gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2022. godinu 

13. Informacije 
 
 
 

   ŽUPAN 
         Božidar Longin, dipl. ing. 


