
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/20-01/3 
URBROJ: 2198/1-02-20-1 
 
Zadar, 12. svibnja 2020. godine  
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
PREDMET: 18. izvanredna elektronska 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), a u skladu s 
uputom Ministarstva uprave Republike Hrvatske (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 
515-05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020.g., sazivam 18. izvanrednu elektronsku sjednicu 
Županijske skupštine Zadarske županije za  
 

dan  18. svibnja (ponedjeljak) 2020. godine u 10,00 sati 
 

Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Prijedlog odluke o raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina – 
zgrade i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 
raspolaganje imovinom za nabavu dva medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske 
službe 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 
raspolaganje imovinom za izvođenje radova na ambulanti hitne medicine unutar 
Poliklinike Opće bolnice Zadar 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi Biograd na Moru za kupnju 
nekretnine u k.o. Biograd na Moru 

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje Srednjoj školi Biograd na 
Moru za kupovinu, dovršetak radova i opremanje poslovne zgrade u zoni Bučine  

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje putem financijskog leasinga 
Strukovnoj školi Vice Vlatkovića za nabavu vozila 

 
  



Sjednica će se održati elektronskim putem na način da će u naznačeno vrijeme vijećnici/e, 
župan, zamjenici župana i pročelnici biti elektronski dostupni te će od predsjednice 
Županijske skupštine elektroničkom poštom putem e-maila dobivati jedinstvene poruke o 
utvrđivanju kvoruma, potvrđivanju zapisnika s prethodne sjednice, utvrđivanju dnevnog reda, 
provođenju rasprave o točkama dnevnog reda, glasovanju o točkama dnevnog reda te konačno 
o zaključivanju sjednice. Vijećnici će se u glasovanju pojedinačno izjašnjavati elektronskom 
poštom na način da će na e-mail predsjednica@zadarska-zupanija.hr predsjednici Županijske 
skupštine poslati svoj glas, a ova će se elektronska pošta pohraniti radi autentičnosti održane 
sjednice i donesenih akata. 
 
Nadalje, sukladno članku 89. stavak 3. Poslovnika Županijske skupštine, a zbog već 
navedenih razloga izvanrednog sazivanja ove sjednice i ograničenih tehničkih mogućnosti, 
iznimno se neće održati aktualni sat na 18. izvanrednoj elektronskoj sjednici Županijske 
skupštine.  
 
Također ukazujemo kako su u tijeku pripremne radnje za sazivanje redovne sjednice koja će 
se održati čim se steknu epidemiološki uvjeti za njezino održavanje.  
 
Molimo vas, odazovite se pozivu i sudjelujte u radu elektronske sjednice, a u slučaju 
opravdane spriječenosti o tome izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na 
broj tel. 023/350-316 ili e-mail zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
 
 
            PREDSJEDNICA 
 
                  Nevenka Marinović,  dipl. ing. agr. 
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