
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 024-03/23-01/1 
URBROJ: 2198-02-23-1 
 
Zadar, 16. veljače 2023. godine     
 
         ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 11. 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, 26/22) 
(dalje u tekstu: Poslovnik), sazivam 11. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 
 

dan 23. veljače (četvrtak) 2023. 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. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2023. 
godini 

2. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih 
rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija Doma za starije i nemoćne osobe Zadar 
za 2023. godinu 

3. Prijedlog odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2023. godini 

4. Prijedlog odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2023. godini 

5. Prijedlog programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2023. godinu 
6. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2023. godinu 
7. Prijedlog programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2023. godinu 



8. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2023. godinu 
9. Prijedlog odluke o dopuni djelatnosti Prirodoslovno-grafičke škole Zadar 
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Prirodoslovno-

grafičke škole Zadar 
11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o 

izmjeni i dopuni Statuta Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar 
12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o 

dopunama Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića Zadar 
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o 

izmjeni i dopuni Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar 
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Biograd na Moru 
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskoj školi za raspolaganje imovinom u svrhu 

izvođenju radova na energetskoj obnovi škole 
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Zadarske županije 

u području prirodnih nepogoda za 2022.godinu 
17. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju 
18. Prijedlog odluke o donošenju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Baštica 

I faza za 2023. godinu 
19. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 

navodnjavanja Baštica I faza za 2023. godinu 
20. Prijedlog odluke o donošenju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Baštica 

II faza - Smilčić za 2023. godinu 
21. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 

navodnjavanja Baštica II faza - Smilčić za 2023. godinu 
22. Prijedlog odluke o donošenju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Donja 

Baštica za 2023. godinu  
23. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 

navodnjavanja Donja Baštica za 2023. godinu 
24. Prijedlog odluke o donošenju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Lišansko 

polje za 2023. godinu  
25. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 

navodnjavanja Lišansko polje za 2023. godinu 
26. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Županijske 

skupštine Zadarske županije 
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 
28. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika 
29. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika 
30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za 

prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije 
31. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 
 
 
 



Napomene: 
 
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 
                   dr. sc. Zoran Šikić, v.r. 
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