
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/20-01/5 
URBROJ: 2198/1-02-20-1 
 
Zadar, 16. srpnja 2020. godine  
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 19. 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), članka 26. i 95. Poslovnika Županijske 
skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18), sazivam 19. 
sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 23. srpnja (četvrtak) 2020. godine u 10,00 sati 
 

Sjednica će se održati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra 
Krešimira IV, br. 2, II. kat).  Za sjednicu predlažem sljedeći 
 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 

2021. i 2022. godinu 
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 

2020. godinu 
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu 
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu              
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2019. godinu 
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2019. godine 

8. Prijedlog odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Zadarske županije 
do 2020. godine 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i Godišnjeg izvješća o 
izvršenju financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE za 
2019. godinu 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i Godišnjeg izvješća o 
izvršenju financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije 
Zadarske županije INOVAcija za 2019. godinu 



11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i 
razvoja luka i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 
2019. godinu 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana 
Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2019. godinu 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
financijskog plana Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA 
za 2019. godinu  

14. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće 
bolnice Zadar za 2019. godinu 

15. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru za 2019. godinu 

16. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Psihijatrijske bolnice Ugljan za 2019. godinu 

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 
hitnu medicinu Zadarske županije za 2019. godinu 

18. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Zavoda za javno zdravstvo Zadar za 2019. godinu 

19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Zadarske županije za 2019. godinu 

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zdravstvene 
ustanove Ljekarne Zadar za 2019. godinu 

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 
starije i nemoćne osobe Zadar za 2019. godinu 

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Zadar o 
davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Poliklinike  

23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti  
24. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini  
25. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini 
26. Prijedlog odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2020. godini 
27. Prijedlog odluke o kriterijima i planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2020. godini 
28. Prijedlog odluke o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira Kazališta 

lutaka Zadar za razdoblje 2021.-2024. 
29. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta lutaka Zadar  
30. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornice  
31. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Zadarske županije 
32. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene -  luke nautičkog 
turizma Marina Drage, Općina Pakoštane 

33. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu uzgoja školjaka u Novigradskom moru, istočno od Novigrada i zapadno od 
uvale Prdelj, Grad Obrovac 

34. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu uzgoja školjaka i izgradnje manipulativnog prostora jugoistočno od mjesta 
Seline, Općina Starigrad 

35. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom 
društvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., na području k.o. Diklo, Grad Zadar 



36. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom 
društvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., za posebnu upotrebu pomorskog 
dobra na području k.o. Nin-Zaton 

37. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom 
društvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., za posebnu upotrebu pomorskog 
dobra na području k.o. Vir 

38. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje na 
k.č. 1849/3 k.o. Molat, otok Tun Veli, Grad Zadar 

39. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje u 
svrhu uzgoja školjaka u uvali Prdelj, Grad Obrovac 

40. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje Brodogradilišne luke Filipi 

41. Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrišta Krijal, otok Premuda, Grad Zadar 

42. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja ribe kod otoka Lavdara Vela  

43. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dane 
trgovačkom društvu Spust d.o.o. 

44. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dane 
trgovačkom društvu Borik d.d. 

45. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dane 
trgovačkom društvu Limbora d.o.o. 

46. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dane 
trgovačkom društvu Cromaris d.d. 

47. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dane 
Braniteljskoj zadruzi Dagnja 

48. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dane 
trgovačkom društvu Cortina d.o.o. 

49. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru dane 
trgovačkom društvu Pecten d.o.o 

50. Prijedlog odluke o potvrdi koncesije i stupanja sljednika pravne osobe na mjesto 
ovlaštenika koncesije po Ugovoru o koncesiji broj 301-GU/19 

51. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje u svrhu postavljanja ski lifta na plaži Katarelec, Općina Kolan 

 
Sjednica će se održati uz pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo (aktualne mjere dostupne na https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-
zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/). 
 
Iznimno, zbog održavanja sjednice na izdvojenoj lokaciji, prijave za „aktualni sat“ bit će 
moguće uoči samog početka sjednice upisivanjem u listu kod ulaza u Svečanu dvoranu 
Sveučilišta u Zadru.  
 
Molimo Vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o svom izostanku 
izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 023/350-412 ili e-mail 
zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
 
              PREDSJEDNICA 
                      Nevenka Marinović, dipl. ing. agr. 
   

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr

