
 
ŽUPAN  
KLASA: 022-01/20-01/2 
URBROJ: 2198/1-01-20-1  
 
Zadar, 24. veljače 2020. godine  
 
 
PREDMET: 22. KOLEGIJ ŽUPANA, javna sjednica 
 
 
Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 11. Pravilnika o radu župana i kolegija župana 
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 18/09) sazivam 22. javnu sjednicu Kolegija 
župana koja će se održati dana 26. veljače (srijeda) 2020. godine u 9,00 sati u Maloj 
vijećnici Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića 8. 

 
 

D N E V N I   R E D: 
 
 

1. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu upravnih tijela 
Zadarske županije za 2019. godinu 

2. Nacrt prijedloga odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju za prijateljstvo i 
suradnju između regije Veneto i Zadarske županije  

3. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa i 
Izvješća o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu NATURA-JADERA javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije 

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program rada za 2020. godinu i Financijski 
plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu Javnoj ustanovi Agenciji za ruralni 
razvoj Zadarske županije-AGRRA  

5. Prijedlog programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države na području Zadarske  županije za 2020. godinu   

6. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Agencija za 
razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 

7. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija 
i specijalizacija Zadarske županije INOVAciji za raspolaganje imovinom u postupku 
nabave opreme u okviru projekta „Centar za kreativne industrije“ 

8. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Partnerskog vijeća Zadarske županije 
9. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Zadar za pojedinačna 

raspolaganja imovinom Opće bolnice Zadar veća od 1.000.000,00 kuna sklapanjem 
Ugovora o sufinanciranju za projekt Improving Laboratory and Diagnosis Operational 
System (LAB-OP) 

 
 
 



10. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za 
preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Zadarske županije u 
razdoblju od 2020. do 2035. godine za investicijsko ulaganje u energetsku obnovu 
a) zgrade Odjela socijalnog smještaja i psihijatrije 
b) zgrade Odjela za alkoholizam 
c) zgrade Centra za socijalnu psihijatriju i rehabilitaciju 
d) zgrade Odjela 7 
e) Upravne zgrade 

11. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju  mrtvozornice 
12. Informacije 
 
 
 

  ŽUPAN 
         Božidar Longin, dipl. ing. 
 


