
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 024-03/22-01/4 
URBROJ: 2198-02-22-1 
 
Zadar, 15. rujna 2022. godine   
            
         ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
PREDMET: 8. 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 
8. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 22. rujna (četvrtak) 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. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
2. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine 

Zadarske županije 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu upravnih tijela Zadarske županije za 

razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu 
5. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2022. godinu i projekcija za 

2023. i 2024. godinu 
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 



7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana 
Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Zadarske županije za 2022. godinu 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Narodnog muzeja 
Zadar za 2021. godinu 

10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o II. izmjenama i dopunama 
Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru  

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

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

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za raspolaganje 
imovinom u svrhu nabave prijevoza zaposlenika autobusom u dolasku i odlasku s posla na 
otocima Ugljanu i Pašman 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za raspolaganje 
imovinom u svrhu nabave usluge pranja i glačanja bolničkog rublja, radne i zaštitne odjeće 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti zdravstvenoj ustanovi Ljekarne Zadar za 
raspolaganje imovinom u svrhu izvođenja radova na adaptaciji i izvedbi interijera 
ljekarničke jedinice 

16. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Zadarske županije 
17. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu Vodovod d.o.o., Zadar, za 

posebnu upotrebu pomorskog dobra na području k.o. Diklo i dijelu mora, Grad Zadar 
18. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu HEP-Operator distribucijskog 

sustava d.o.o., Zagreb, za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 
podmorskog kabela Ist – Silba  

19. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu HEP-Operator distribucijskog 
sustava d.o.o., Zagreb, za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje 
podmorskog kabela Zadar – Preko 
 

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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