
    
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/21-01/6 
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Zadar, 15. listopada 2021. godine  
 

            
        ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
PREDMET: 3. 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 
3. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 22. listopada (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. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu upravnih tijela Zadarske županije za 

razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine 
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu  
4. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2021. godinu i projekcija za 

2022. i 2023. godinu 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 
godine 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Zadarske županije za 2021. godinu 

8. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije 
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za raspolaganje 

imovinom u svrhu nabave medicinskog nekemijskog potrošnog materijala i lijekova 



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

11. 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 Pašmanu 

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

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti na 
zahtjev Marka Špehara, dr. med. dent. 

14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Zadarske 
županije 

15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja kojim je osnovano Povjerenstvo u svrhu praćenja 
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama 

16. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova stalnih radnih tijela Županijske 
skupštine 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. 
 
 
 
    PREDSJEDNIK 
    
       Antonio Vučetić, mag. pol., v. r.  
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