
 
ŽUPAN  
KLASA: 022-01/17-01/10 
URBROJ: 2198/1-01-17-1  
 
Zadar, 28. studenoga 2017. godine  
 
PREDMET: 5. KOLEGIJ ŽUPANA, javna sjednica 
 
Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 13. Pravilnika o radu župana i kolegija župana 
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 18/09) sazivam 5. javnu sjednicu Kolegija župana 
koja će se održati dana 30. studenoga (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati u Maloj vijećnici 
Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića 8. 
 

D N E V N I   R E D: 
 
1. Nacrt prijedloga drugih izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2017. godinu i 

projekcija za 2018. i 2019. godinu  
2. Nacrt prijedloga odluke o prihvaćanju razvojnih projekata Zadarske županije za 2018. godinu 

i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
3. Nacrt prijedloga odluke o prijenosu poslova na Poreznu upravu  
4. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada upravnih tijela Zadarske 

županije za 2018. godinu  
5. Nacrt prijedloga 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 2018. do 2020. godine 

6. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA 
NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu projekta IRENE 

7. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2018. 
godinu 

8. Nacrt prijedloga srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 
Zadarske županije za razdoblje 2018. do 2020. godine 

9. Nacrt prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije 
za 2018. godinu 

10. Nacrt prijedloga odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom 
dobru Zadarske županije 

11. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Županijskoj lučkoj upravi 
12. Prijedlog odluke o odobrenju potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu 
13. Prijedlog odluke o dodjeli potpora udrugama za aktivnosti u prioritetnom području 

poljoprivrede i ruralnog razvoja 
14. Prijedlog odluke o dodjeli potpore Udruzi pčelara Dalmacije za provedbu znanstvenog 

istraživačkog projekta „Dalmatinski med“ 
15. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava OPG-u Sandra Babac 
16. Informacije 
               ŽUPAN 
             Božidar Longin, dipl. ing. 


