
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPAN  

KLASA: 022-01/18-01/3 

URBROJ: 2198/1-01-18-1  

 

Zadar, 08. svibnja 2018. godine  

 

 

PREDMET: 8. KOLEGIJ ŽUPANA, javna sjednica 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 13. Pravilnika o radu župana i kolegija župana 

(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 18/09) sazivam 8. javnu sjednicu Kolegija župana 

koja će se održati dana 09. svibnja (srijeda) 2018. godine u 10,00 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 programskog i financijskog izvješća Narodnog 

muzeja Zadar za 2017. godinu 

2. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Kazališta 

lutaka Zadar za 2017. godinu 

3. Nacrt prijedloga zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Opće bolnice Zadar za 2017. godinu 

4. Nacrt prijedloga zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Psihijatrijske bolnice Ugljan za 2017. godinu 

5. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Zavoda za javno zdravstvo Zadar za 2017. godinu 

6. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za 2017. godinu 

7. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 

za starije i nemoćne osobe Zadar za 2017. godinu 

8. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2017. godinu 

9. Nacrt prijedloga 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 

10. Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2017. 

godinu 

11. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoškolskom đačkom domu Zadar za 

raspolaganje imovinom za investicijske radove – uređenja soba sa sanitarnim čvorovima 



13. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje prijava fizičkih osoba za 

sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 

2018. godini 

14. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za 

prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih 

kuća na području Zadarske županije u 2018. godini 

15. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog 

natječaja za kreditiranje obiteljskog smještaja „Welcome“ na području Zadarske županije 

16. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Općini Galovac 

17. Prijedlog odluke o dodjeli potpore - Međunarodni dan kulturne raznolikosti 

18. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava osnovnim i srednjim školama 

19. Informacije 

 

          

 

ŽUPAN 

 

             Božidar Longin, dipl. ing. 

 


