
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 024-03/22-01/5 
URBROJ: 2198-02-22-1 
 
Zadar, 7. studenog 2022. godine   
 
            
         ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 9. 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, 5/21), članka 26. i 95. Poslovnika Županijske 
skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21, 26/22) 
(dalje u tekstu: Poslovnik), sazivam 9. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 14. studenog (ponedjeljak) 2022. godine u 10,00 sati 
 

Sjednica će se održati u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku, Grabi 26. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2022. godinu i projekcija za 
2023. i 2024. godinu  

2. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite od požara Zadarske županije 
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje Strukovnoj školi Vice 

Vlatkovića za gradnju i nabavu opreme 
4. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu HEP-Operator distribucijskog 

sustava d.o.o., Zagreb, za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje objekta 
infrastrukturne namjene energetskog sustava – srednjenaponski kabel otok Babac, k.o. 
Turanj, Općina Sv. Filip i Jakov 

5. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave 
zadarske   

6. Prijedlog rješenja o razrješenju sutkinja porotnica za mladež Općinskog suda u Zadru 
7. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornice 

 



 
Napomene: 
Sukladno članku 83. stavak 2. Poslovnika, utvrđivanjem predloženog Dnevnog reda  9. sjednice 
Županijske skupštine s uvrštenom točkom Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zadarske 
županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, Županijska skupština odrediti će 
kako župan kao ovlašteni predlagatelj može Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zadarske 
županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, ponovo podnijeti na raspravu 
Županijskoj skupštini i prije isteka tri mjeseca od dana kada je prijedlog odbijen. 
 
Iznimno, zbog održavanja sjednice izvan sjedišta Županije, prijave za „aktualni sat“ bit će 
moguće uoči samog početka sjednice upisivanjem u listu kod ulaza u dvoranu u Centru za 
razvoj i edukaciju u Poličniku.  
 
Molimo Vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o svom izostanku 
izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 023/350-325, 350-316 ili e-
mail zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
 
 
         PREDSJEDNIK 
                   dr. sc. Zoran Šikić 
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