
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/18-01/8 
URBROJ: 2198/1-02-18-1 
 
Zadar,  4. prosinca 2018. 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) i članka 26. i 95. Poslovnika Županijske skupštine 
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18) sazivam 9. sjednicu 
Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 10. prosinca (ponedjeljak) 2018. 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. Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2019. godinu s prijedlogom projekcija za 2020. 
i 2021. godinu 

2. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu 
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju razvojnih projekata Zadarske županije za 2019. godinu 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada upravnih tijela Zadarske 

županije za 2019. godinu 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcija za 

2019. i 2020. godinu 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu  
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 
8. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini  
9. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini 



10. Prijedlog odluke o izmjenama 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 

11. Prijedlog programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2019. godinu 
12. Prijedlog programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2019. godinu 
13. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2019. godinu 
14. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2019. godinu    
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Zadarske županije za 

razdoblje od 2013. do 2016. godine 
16. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Zadarske županije 

2017.-2019. 
17. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnje analize sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji 

i Plana razvoja sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji s financijskim učincima za 
razdoblje od 2019. do 2021. godine 

18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke 
županijskog i lokalnog značaja 

19. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 
2019. godinu 

20. Prijedlog odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama 
21. Prijedlog odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno 

korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije 
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin za stjecanje 

prava vlasništva nad darovanim nekretninama 
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Kazališta lutaka 

Zadar za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine 
24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodnog muzeja Zadar 
25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove Specijalne 

bolnice za ortopediju Biograd na Moru 
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Zadar za davanje u zakup poslovnih 

prostora u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 5910/3 k.o. Zadar, naziva Poliklinika Opće bolnice 
Zadar 

27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Zadar za raspolaganje imovinom za 
rušenje postojeće zgrade i izgradnju Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i 
dermatologiju, te adaptaciju dnevne bolnice Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar 

28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 
raspolaganje imovinom za gradnju zgrade Ispostave Zavoda u Ninu   

29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 
raspolaganje imovinom u svrhu nabave motornog benzina i dizel goriva   

30. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za raspolaganje 
imovinom u svrhu nabave prehrambenih namirnica 

31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za raspolaganje 
imovinom u svrhu nabave medicinskog nekemijskog potrošnog materijala i lijekova 

32. Prijedlog odluke  o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima 
Zadarske županije 

33. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu uzgoja bijele morske ribe i školjaka u akvatoriju uvale Dinjiška, otok Pag, Grad 
Pag 

34. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru trgovačkom 
društvu „Kali tuna“ d.o.o., Kali 



35. Prijedlog odluke o potvrdi koncesije i stupanja sljednika pravne osobe na mjesto 
ovlaštenika koncesije po Ugovoru o koncesiji broj 135-GU/07 

36. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja sidrišta Lučina 1, Brbinj, Općina Sali 

37. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja sidrišta Zlatna luka 2, Sukošan, Općina Sukošan 

38. Prijedlog zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta 
mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika i dostava izvješća o provjeri formalnih 
uvjeta za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika 

 
 

 
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

