
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/21-01/7 
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Zadar, 26. studenoga 2021. godine  
 

            
        ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
PREDMET: 4. 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), sazivam 
4. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 3. prosinca (petak) 2021. 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 odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine 
(predlagatelj: Klub vijećnika HDZ-a, HSP-a, SU-a i REFORMISTA; materijal će biti 
dostavljen vijećnicima nakon održane sjednice Kluba) 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada upravnih tijela Zadarske 
županije za 2022. godinu 

3. Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s prijedlogom projekcija za 2023. i 
2024. godinu  

4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu 
5. Prijedlog odluke o prihvaćanju razvojnih projekata Zadarske županije za 2022. godinu  
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 
7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Zadarske županije 
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 

raspolaganje imovinom u svrhu nabave jednokratnog medicinskog potrošnog materijala 



9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti zdravstvenoj ustanovi LJEKARNA ZADAR za 
raspolaganje imovinom u svrhu sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora 

10. Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnje analize sustava civilne zaštite na području 
Zadarske županije 2020/2021. i Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Zadarske županije s financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. godine 

11. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Zadarske županije u području prirodnih 
nepogoda za 2022. godinu 

12. Prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 
Zadarske županije 

13. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Zadar za 2022. godinu 

14. Prijedlog odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 
2020. godine 

15. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za općine i gradove na 
području Zadarske županije 

16. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 
2022. godinu 

17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju predstavnika Zadarske županije u 
Skupštini Hrvatske zajednice županija 

18. Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Zadarske županije 
 
  

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. 
 
Napomena: 
Sukladno točki V. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja 
dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, 
službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika 
trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21) sudjelovanje sudionika na 
sjednici  moguće je uz  predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg 
dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. 
 
 
 
     PREDSJEDNIK 
    
                dr. sc. Zoran Šikić  
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