
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPAN  

KLASA: 022-01/18-01/2 

URBROJ: 2198/1-01-18-1  

 

Zadar, 6. ožujka 2018. godine  

 

 

PREDMET: 7. KOLEGIJ ŽUPANA, javna sjednica 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 13. Pravilnika o radu župana i kolegija župana 

(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 18/09) sazivam 7. javnu sjednicu Kolegija župana 

koja će se održati dana 8. ožujka (četvrtak) 2018. godine u 9,30 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 2017. godinu 

2. Nacrt prijedloga odluke o prihvaćanju Pisma namjere o uspostavljanju prijateljskih odnosa 

između provincije Hainan iz NR Kine i Zadarske županije 

3. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Programskog i financijskog izvješća Športske 

zajednice Zadarske županije za 2017. godinu 

4. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Zajednice 

tehničke kulture Zadarske županije za 2017. godinu 

5. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2018. godinu 

6. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2018. godinu 

7. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2018. godinu 

8. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. 

godinu 

9. Nacrt prijedloga plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2018. godini 

10. Nacrt prijedloga plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2018. godini  

11. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

12. Prijedlog izvješća o realizaciji Plana upravljanja pomorskim dobrom na području 

Zadarske županije za 2017. godinu 

13. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava 

za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 

2018. godini 



14. 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 2018. godini 

15. Nacrt prijedloga odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2018. godini  

16. Nacrt prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i 

financijskih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, Doma za starije i 

nemoćne osobe Zadar u 2018. godinu 

17. Nacrt prijedloga odluke o rasporedu sredstava za nefinancijsku imovinu Doma za starije i 

nemoćne osobe Zadar za 2018. godinu 

18. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd 

na Moru za raspolaganje imovinom u svrhu nabave investicijskih radova rekonstrukcije 

drugog kata bolničke zgrade  

19. Prijedlog odluke o odobravanju potpora za projekte/programe udruga za 2018. godinu na 

poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje 

zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada 

20. Prijedlog odluke o odobravanju potpora za projekte/programe udruga za 2018. godinu na 

poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade - područje 

promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, građanskih inicijativa, 

Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda 

21. Prijedlog izmjena i dopuna Programa potpora ruralnom razvoju na području Zadarske 

županije (2016.-2020. godina) 

22. Prijedlog odluke o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja za područje 

Zadarske županije 

23. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu 

propisa iz područja zaštite životinja na području Zadarske županije 

24. Informacije 

 

 

         ŽUPAN 

 

             Božidar Longin, dipl. ing. 

 


