
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/18-01/7 
URBROJ: 2198/1-02-18-1 
 
Zadar, 20. rujna 2018. 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) i članka 26. i 95. Poslovnika Županijske skupštine 
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18) sazivam 8. sjednicu 
Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 26. rujna (srijeda) 2018. godine u 10,00 sati 
 
 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića br. 8. 
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 2018. godine 
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. 

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

Zadarske županije za 2017. godinu 
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2017. godine i davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske 
uprave za ceste Zadarske županije za 2017. godinu 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 
Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

7. 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 
2018. godine 



8. Prijedlog odluke o osiguranju financijskih sredstava Zadarske županije za lokalno 
sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ 

9. Prijedlog odluke o dopuni djelatnosti Srednje škole Biograd na Moru 
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Javne 

ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Zavoda za javno zdravstvo Zadar 
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove Ljekarna Zadar 
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Zadarske županije 
14. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Zadarske 

županije  i njihovih zamjenika 
15. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Južni porat, otok Silba, Grad Zadar 
16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Knež i Dolinje, otok Iž, Grad Zadar 
17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Lučina 1, otok Molat, Grad Zadar 
18. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Muline, otok Ugljan, Općina Preko 
19. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Poforča, otok Ugljan, Općina Kali 
20. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Stržna, Dugi otok, Općina Sali 
21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Lučica, Dugi otok, Općina Sali 
22. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje 

pomorskog dobra, luke posebne namjene – sidrišta Kosirača, otok Ist, Grad Zadar 
23. Prijedlog odluke o neprihvaćanju pristigle ponude i poništenju postupka javnog 

prikupljanja ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 
luke posebne namjene – sidrišta Zapuntel,  otok Molat, Grad Zadar 

 
 
Molimo Vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o svom izostanku 
izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 023/350-316 ili e-mail 
zupanija@zadarska-zupanija.hr  
 
 
          PREDSJEDNIK 
 
           Željko Lončar 

mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr

