
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/18-01/2 
URBROJ: 2198/1-02-18-1 
 
Zadar, 27. ožujka 2018. godine  
 
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
 
PREDMET: 6. 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 6. sjednicu 
Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 05. travnja (četvrtak) 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 odluke o dodjeli Nagrade Zadarske županije za životno djelo 
2. Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Zadarske županije 
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju Pisma namjere o uspostavljanju prijateljskih odnosa 

između provincije Hainan iz NR Kine i Zadarske županije 
4. Prijedlog programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2018. godinu 
5. Prijedlog programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2018. godinu 
6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2018. godinu 
7. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. godinu 
8. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2018. godini 
9. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2018. godini  



10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2018. 
godini 

11. Prijedlog 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 

12. Prijedlog odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2018. godini  
13. 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 

14. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za nefinancijsku imovinu Doma za starije i 
nemoćne osobe Zadar za 2018. godinu 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru 
za raspolaganje imovinom u svrhu nabave investicijskih radova rekonstrukcije drugog 
kata bolničke zgrade  

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 
raspolaganje imovinom za nabavu 3 medicinska vozila 

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

18. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Baštica I. faza“ za 2018. 
godinu 

19. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 
navodnjavanja „Baštica I. faza“ za 2018. godinu 

20. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja bijele morske ribe u uvali Vela Svežina, otok Iž, Grad Zadar 

21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja bijele morske ribe u akvatoriju sjeverno od otoka Žižanj, Općina Tkon 

22. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja bijele morske ribe i školjaka u akvatoriju uvale Dinjiška, otok Pag, Grad Pag 

23. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja školjki između mjesta Modrić i Seline (Velebitski kanal), Općina Starigrad 

24. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Artina, otok Vrgada, Općina Pakoštane 

25. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Brgulje, otok Molat, Grad Zadar 

26. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Južni porat, otok Silba, Grad Zadar 

27. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Krijal, otok Premuda, Grad Zadar 

28. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Lanđin, otok Pašman, Općina Tkon 

29. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Lokvina, otok Rava, Grad Zadar 

30. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Mljake, polje A i B, otok Ist, Grad Zadar 

31. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Slatinica, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar 

32. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Sv. Ante, otok Silba, Grad Zadar 



33. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Sv. Nikola, polje 1 i 2, otok Olib, Grad Zadar 

34. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Vodenjak, polje A i B, otok Iž, Grad Zadar 

35. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Zaklopica, otok Pašman, Općina Tkon 

36. Prijedlog odluke o neprihvaćanju pristigle ponude i poništenju postupka javnog 
prikupljanja ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 
luke posebne namjene – sidrišta Knež, otok Iž, Grad Zadar 

37. Prijedlog odluke o neprihvaćanju pristigle ponude i poništenju postupka javnog 
prikupljanja ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 
luke posebne namjene – sidrišta Poforča, otok Ugljan, Općina Kali 

38. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja  koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja za prihvat i tranzit riblje mlađi (predrasta), kod rta Zaglavić, u 
uvali Mala Lamjana, Općina Kali 

39. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za gospodarsko 
korištenje pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i korištenja vodenog 
tobogana na dijelu k.o. Biograd na Moru 

40. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Limbora d.o.o. za prijenos 
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje za uzgoj bijele ribe na području 
otoka Pašmana (Košara 1A) 

 
 
 
Molimo Vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o svom izostanku 
izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 023/350-412 ili e-mail: 
zupanija@zadarska-zupanija.hr  
 
 
 
          PREDSJEDNIK 
 
           Željko Lončar 

mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr

