
 
ŽUPAN  
KLASA: 022-01/19-01/1 
URBROJ: 2198/1-01-19-1  
 
Zadar, 15. veljače 2019. godine  
 
 
PREDMET: 14. 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 14. javnu sjednicu Kolegija 
župana koja će se održati dana 18. veljače (ponedjeljak) 2019. 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. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu upravnih tijela 

Zadarske županije za 2018. godinu 
2. Nacrt prijedloga odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske 

županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 6/04., 2/05., 17/06., 3/10., 15/14. 
i 14/15.) 

3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Zadarske 
županije na Program rada i Financijski plan za 2019. godinu 

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka i 
Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2019. godinu 

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program rada za 2019. godinu i Financijski 
plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu Javnoj ustanovi Agenciji za ruralni 
razvoj Zadarske županije - AGRRA 

6. Nacrt prijedloga plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2019. godini               

7. Nacrt prijedloga plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola  u 2019. godini    

8. Nacrt prijedloga odluke o  kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava 
za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 
2019. godini 

9. 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 2019. godini 

10. Nacrt prijedloga odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini 



11. 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 2019. godinu 

12. Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju mrtvozornica 
13. Nacrt prijedloga programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Baštica I. faza“ za 

2019. godinu 
14. Nacrt prijedloga odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav 

javnog navodnjavanja „Baštica I. faza“ za 2019. godinu 
15. Prijedlog odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku 

županiju 
16. Nacrt prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Stanice Zadar za 2019. godinu 
17. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava-oprema za djelovanje Interventnog tima Društva 

Crvenog križa Zadarske županije 
18. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Zadar za prijenos prava 

vlasništva nekretnina položenih u k.o. Zadar Republici Hrvatskoj, bez naknade 
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA 

NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu projekta CHESTNUT 
20. Prijedlog programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate 

kredita u Zadarskoj županiji 
21. Prijedlog odluke o dodjeli potpore Udruzi poslovni klaster „Hrvatski otočni proizvod“   
22. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 

Zadarske županije za 2019. godinu 
23. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora događanjima 

u turizmu na području Zadarske županije za 2019. godinu 
24. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih 

na Javni poziv za prijave udruga – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada  
25. 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 

26. Prijedlog odluke o osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih 
na Javni poziv za prijavu udruga - dodjela financijske potpore u okviru raspoloživih 
sredstava Proračuna na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 
komunalne poslove 

27. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije za 
2019. godinu 

28. Informacije 
 
 

ŽUPAN 
         Božidar Longin, dipl. ing. 
 


