
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 024-03/22-01/6 
URBROJ: 2198-02-22-1 
 
Zadar, 22. studenog 2022. godine     
            
         ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 10. 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 10. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 29. studenog (utorak) 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 zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada upravnih tijela Zadarske 
županije za 2023. godinu 

2. Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2023. godinu s prijedlogom projekcija za 2024. i 
2025. godinu 

3. Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu 
4. Prijedlog odluke o prihvaćanju razvojnih projekata Zadarske županije za 2023. godinu  
5. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Zadarske županije za financiranje kapitalnih 

projekata 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste Zadarske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštine Zadarske županije za 2023. 
godinu 

8. Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnje analize sustava civilne zaštite na području 
Zadarske županije 2021/2022. i Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Zadarske županije s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2025. godine 



9. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Zadarske županije u području prirodnih 
nepogoda za 2023. godinu 

10. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Zadar za 2023. godinu 

11. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 
2023. godinu 

12. Prijedlog odluke o organizaciji i radu mrtvozorničke službe na području Zadarske županije  
13. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice Zadar 
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 

raspolaganje imovinom za nabavu šest vozila za sanitetski prijevoz i šest vozila za potrebe 
izvanbolničke hitne medicine 

15. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2024. godinu za općine i gradove na 
području Zadarske županije 
 
 

Napomene: 
 
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, v.r. 
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