
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/19-01/ 
URBROJ: 2198/1-02-19-1 
 
Zadar,  14. lipnja 2019. godine  
 
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 12. 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) i članka 26. i 95. Poslovnika Županijske skupštine 
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18) sazivam 12. sjednicu 
Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 24. lipnja (ponedjeljak) 2019. godine u 10,00 sati 
 
 
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića br. 8. 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 

 
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2018. godinu 
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2018. godine 

5. Prijedlog odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju kojim se objavljuje 
prijateljstvo i suradnja između regije Veneto i Zadarske županije 

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

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na statute osnovnih škola kojima je osnivač 
Zadarska županije 

8. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini    

9. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini 



10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu 
Zadarske županije  

11. Prijedlog odluke o usklađivanju i promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar 
12. Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Zadarske županije 
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o I. izmjenama i 

dopunama Statuta Opće bolnice Zadar 
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku  o I. izmjenama i 

dopunama Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru 
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o I. izmjenama i 

dopunama Statuta Psihijatrijske bolnice Ugljan 
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o I. izmjenama Statuta 

Doma za starije i nemoćne osobe Zadar 
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zadarske županije  
18. Prijedlog odluke o broju ordinacija u Domu zdravlja Zadarske županije 
19. Prijedlog odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma 

zdravlja Zadarske županije 
20. Prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja 

obavljanja djelatnosti hitne medicine 
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 

raspolaganje imovinom za nabavu dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske 
službe 

22. Prijedlog odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretninama označenima kao kat.čest.br. 
3686/4 i kat.čest.br. 3686/6, obje k.o. Zadar, bez naknade 

23. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini oznake kat.čest.br. 4846/3, k.o. 
Zadar, u korist Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, bez naknade 

24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Zadar za pokretanje 
postupka prodaje nekretnina oznaka kat.čest.br. 5941/1, 5941/2 i 5941/3, sve k.o. Zadar 
putem javnog natječaja                                                                      

25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Narodnog muzeja Zadar 

26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i 
specijalizacija Zadarske županije INOVAcija za raspolaganje imovinom u sklopu projekta 
„Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator“   

27. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog 
suda u Zadarskoj županiji 

28. Prijedlog odluke o pristupanju Zadarske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti žena 
i muškaraca na lokalnoj razini  
(ovlašteni predlagatelj Klub vijećnika SDP-a i DSU-a)  

29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja bijele ribe kod otoka Golac, Općina Kali 

30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja bijele ribe kod otoka Veli Školj, Općina 
Kali 

31. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja bijele ribe kod otoka Veli Školj, Općina 
Kukljica 

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



33. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Mandre, Općina Kolan  

34. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Soline, Grad Biograd na Moru 

35. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu gospodarskog korištenja prirodne plaže Čista 1, otok Pag, Općina Kolan  

36. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu gospodarskog korištenja prirodne plaže Čista 2, otok Pag, Općina Kolan 

37. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže Starigrad, Općina Starigrad 

38. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu uzgoja školjaka u uvali Prdelj, Kruševo, Grad Obrovac 

39. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu uzgoja školjaka u uvali Zališće, Općina Jasenice  

40. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Pakoštane 1, Općina Pakoštane 

41. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom 
društvu Otok Ugljan d.o.o., Preko u svrhu izgradnje i korištenja dijela sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda u projektu aglomeracije Preko-Kali 

42. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za korištenje plaže „Borik“, Grad 
Zadar 
 

 
Molimo Vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o svom izostanku 
izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 023/350-316 ili e-mail 
zupanija@zadarska-zupanija.hr  
 
 
 
          PREDSJEDNIK 
 
           Željko Lončar 

mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr

