
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/20-01/7 
URBROJ: 2198/1-02-20-1 
 
Zadar, 7. prosinca 2020. godine  
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 21. 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), a u skladu s 
uputom Ministarstva uprave Republike Hrvatske (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 
515-05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020. godine, sazivam 21. sjednicu Županijske skupštine 
Zadarske županije za 
 

dan 14. prosinca (ponedjeljak) 2020. godine u 10,00 sati 
 

Sjednica će se održati kao elektronička sjednica putem aplikacije Zoom. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

 
D N E V N I   R E D: 

 
1. Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i 

projekcija za 2021. i 2022. godinu 
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada upravnih tijela Zadarske 

županije za 2021. godinu 
4. Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2021. godinu s prijedlogom projekcija za 2022. 

i 2023. godinu 
5. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 
7. Prijedlog odluke o prihvaćanju razvojnih projekata Zadarske županije za 2021. godinu 
8. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Zadarske županije u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu 
9. Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnje analize sustava civilne zaštite na području 

Zadarske županije 2019/2020. godina i Plana razvoja sustava civilne zaštite u Zadarskoj 
županiji s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023.godine 

10. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 
službe spašavanja, Stanice Zadar za 2021. godinu 



11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA 
NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu EU projekta STREAM 

12. Prijedlog odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu Zadarske županije u razdoblju od 2021. do 2027. godine 

13. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za općine i gradove na 
području Zadarske županije 

14. Prijedlog programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2021. godinu 
15. Prijedlog programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2021. godinu 
16. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. 

godinu 
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Strukovnoj školi Vice Vlatkovića za provedbu 

projekta „Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole 
Vice Vlatkovića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva 

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Strukovnoj školi Vice Vlatkovića za provedbu 
projekta „Budi spreman i kompetentan“ 

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Ante Kuzmanića za provedbu 
projekta „Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - 
regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ 

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Ante Kuzmanića za provedbu 
projekta „MEDICINSKA + Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića - 
regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva“ 

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

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 
Zadarske županije o davanju u zakup poslovnog prostora 

23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Zadarske županije za pokretanje 
postupka prodaje nekretnina u k.o. Nin - Zaton 

24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke 
županijskog i lokalnog značaja 

25. Prijedlog srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 
Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

26. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 
2021. godinu 

27. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru trgovačkom 
društvu „Kali tuna“ d.o.o., Kali 

28. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu uzgoja školjaka u Maunskom kanalu, otok Pag, Grad Pag 

29. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu uzgoja školjaka na području Selina, SZ od mjesta Modrić, Općina Starigrad 

30. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže Pinija, bez mogućnosti 
ograđivanja i naplate ulaska na plažu k.o. Petrčane, Grad Zadar 

31. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije u svrhu 
gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljske  djelatnosti i 
gospodarskog korištenja vodenog tobogana, na dijelu k.č.zem. 3801/1 k.o. Biograd na 
Moru, Grad Biograd na Moru 

  
Zbog održavanja elektroničke sjednice, prijave za „aktualni sat“ primati će se na dan 
održavanja sjednice prije početka sjednice na mail zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
 

mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr


 
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije sjednica će se održati kao elektronička sjednica na 
način da će u naznačeno vrijeme vijećnici/e, župan, zamjenici župana i pročelnici biti 
elektronički dostupni putem aplikacije Zoom. Pozivnica sa pristupnim podacima će se 
dostaviti sudionicima dva sata prije početka sjednice elektroničkom poštom sa e-maila 
predsjednica@zadarska-zupanija.hr. 
 
Molimo Vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o nemogućnosti 
sudjelovanja u elektroničkoj sjednici izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove 
na broj tel. 023/350-412 ili e-mail zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
Dana 11. prosinca (petak) 2020. godine u 11,00 sati putem aplikacije Zoom održat će se 
sastanak radi kratke simulacije sjednice i tehničke probe na kojoj će vijećnici/e moći 
testirati svoje uređaje, kameru, zvučnike i mikrofon. Pozivnica sa pristupnim podacima 
ovom sastanku vijećnicima/ama će se dostaviti dan ranije sa uputom za korištenje 
aplikacije. 
 
 
 
              PREDSJEDNICA 

     Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.  
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