
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/20-01/6 
URBROJ: 2198/1-02-20-3 
 
Zadar, 14. listopada 2020. godine  
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 20. 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), članka 26. i 95. Poslovnika Županijske 
skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18), sazivam 20. 
sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan_21. listopada (srijeda) 2020. 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 zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu upravnih tijela Zadarske županije za 

razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine 
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. 

godinu 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 
5. 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 
2020. godine 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Narodnog muzeja 
Zadar za 2019. godinu 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Kazališta lutaka 
Zadar za 2019. godinu 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programskog i financijskog izvješća Športske zajednice 
Zadarske županije za 2019 . godinu 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Zajednice tehničke 
kulture Zadarske županije za 2019. godinu 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Zadarske županije  



11. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Zadarske županije 
za razdoblje 2020.-2022. godine 

12. Prijedlog odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju kojim se objavljuje 
prijateljstvo i suradnja između Plovdivske regije i Zadarske županije  

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kazališta lutaka Zadar 
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi kneza Branimira Benkovac za 

provedbu projekta „Dobar posao u Benkovcu“ 
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar o 

davanju u zakup poslovnih prostora u zgradi Poliklinike, Zavodu za javno zdravstvo 
Zadar 

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti 
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za raspolaganje 

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

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

imovinom u svrhu nabave usluge pranja i glačanja bolničkog rublja, radne i zaštitne 
odjeće 

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 
raspolaganje imovinom u svrhu nabave izvođenja radova  

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika 

22. Prijedlog rješenja o imenovanju  mrtvozornika 
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova 

Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije  
24. Prijedlog rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru 
25. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova stalnih radnih tijela Županijske 

skupštine Zadarske županije 
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „Hrvatske ceste“ d.o.o. za 

raspolaganje poslovnim udjelom u trgovačkom društvu „Ceste zadarske županije“ d.o.o. 
27. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu HEP-Operator distribucijskog 

sustava d.o.o., Zagreb, za posebnu upotrebu pomorskog dobra na području k.o. Veli Rat, 
Općina Sali 

28. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja tuna na lokaciji sjeveroistočno od otoka 
Gira, K.O. Vrgada, Općina Pakoštane 

29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja tuna, kod otoka Gira, Općina Pakoštane 

30. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za uzgoj bijele morske ribe 
kod otočića Glurović, otok Iž 

31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za uzgoj bijele morske ribe u 
akvatoriju jugoistočne obale otoka Glurović, otok Iž 

32. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene -  luke nautičkog 
turizma Marina Pašman, otok Pašman, Općina Pašman 

33. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Široka, polje 1 i 2, otok 
Ist, Grad Zadar 

34. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu uzgoja bijele morske ribe na lokaciji kod otoka Žižnja – polje B, k.o. Tkon, 
Općina Tkon  



35. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu uzgoja školjaka u Novigradskom moru, na lokaciji Košćinica, Općina 
Novigrad 

36. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu uzgoja školjaka na području Selina, Velebitski kanal, Općina Starigrad 

37. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjaka i 
izgradnje manipulativnog prostora jugoistočno od mjesta Seline, Općina Starigrad  

38. Prijedlog odluke o neprihvaćanju pristigle ponude i poništenju postupka javnog 
prikupljanja ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 
u svrhu uzgoja školjaka u Novigradskom moru, istočno od Novigrada i zapadno od uvale 
Prdelj, Grad Obrovac 

 
Sjednica će se održati uz pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo (aktualne mjere dostupne na https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-
zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/). 
 
Iznimno, zbog održavanja sjednice na izdvojenoj lokaciji, 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. 023/350-412 ili e-mail 
zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
 
              PREDSJEDNICA 
                      Nevenka Marinović, dipl. ing. agr. 
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