
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/20-01/1 
URBROJ: 2198/1-02-20-1 
 
Zadar, 26. veljače 2020. godine  
 
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
PREDMET: 16. 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), članka 26., 28. i 95. Poslovnika Županijske 
skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18) i Odluke 
KLASA: 021-04/20-01/1, URBROJ: 2198/1-02-20-1 od 5. veljače 2020. godine, kojom se 
daje ovlaštenje za sazivanje sjednice Županijske skupštine Zadarske županije i predlaganje 
dnevnog reda, sazivam 16. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 3. ožujka (utorak) 2020. 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. Prijedlog odluke o izboru predsjednika/ce Županijske skupštine Zadarske županije  
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Zadarske županije 
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju za prijateljstvo i suradnju 

između regije Veneto i Zadarske županije 
4. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Zadarske županije 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu upravnih tijela Zadarske 

županije za 2019. godinu 
6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Agencija za razvoj 

Zadarske županije ZADRA NOVA 
7. Prijedlog 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 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 

9. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja, Stanice Zadar za 2020. godinu 

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2020. 
godini 

11. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva  
korisnicima koji se griju na drva  u 2020. godini 

12. Prijedlog odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva  u  2020. godini 
13. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih 

rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, Doma za starije i nemoćne osobe 
Zadar u 2020. godinu 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općoj  bolnici Zadar za pojedinačna raspolaganja 
imovinom veća od 1.000.000,00 kuna   

15. Prijedlog 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 zgrade Odjela 
socijalnog smještaja i psihijatrije 

16. Prijedlog 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 zgrade Odjela za 
alkoholizam 

17. Prijedlog 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 zgrade Centra za 
socijalnu psihijatriju i rehabilitaciju 

18. Prijedlog 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 zgrade Odjela 7 

19. Prijedlog 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 Upravne zgrade 

20. Prijedlog odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Biljane Donje i k.o. 
Suhovare, bez naknade 

21. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika 
22. Prijedlog rješenja o imenovanju  mrtvozornice 
23. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru Veslačkom 

klubu Jadran 
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju koncesije na pomorskom 

dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja tuna na lokaciji „Pod Mrđinom“  
25. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – sidrišta Mandre, polja A i B, Općina Kolan 
26. Prijedlog odluke o ukidanju odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru i poništenju 

postupka za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, luke posebne 
namjene – sidrišta Ćuna, polje 1 i 2, Općina Sali, Dugi otok 

27. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka u uvali Prdelj, Grad Obrovac 



28. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja na k.č. 1849/3 k.o. Molat, otok Tun 
Veli 

29. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu uzgoja ribe kod otoka Bisage, Općina Kukljica 
 

  
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  
 
 
 
              POTPREDSJEDNICA 
                Snježana Jurinić,  dipl. spec. sport. rekreac. 
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