
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/21-01/2 
URBROJ: 2198/1-02-21-1 
 
Zadar, 29. ožujka 2021. godine  
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
PREDMET: 23. 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), a u 
skladu s člankom 37. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
123/17, 98/19, 144/20) sazivam 23. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 6. travnja (utorak) 2021. godine u 10,00 sati 
 

Sjednica će se održati elektroničkim putem preko aplikacije Zoom. 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

 
D N E V N I   R E D: 

 
1. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Zadarske županije za životno djelo 
2. Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Zadarske županije za postignuća ostvarena u 

2019. godini 
3. Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Zadarske županije za postignuća ostvarena u 

2020. godini 
4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine 

Zadarske županije  
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu upravnih tijela Zadarske 

županije za 2020. godinu 
6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu 
7. Prijedlog odluke o donošenju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Baštica 

I faza i Baštica II faza, Smilčić za 2021. godinu 



8. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 
navodnjavanja “Baštica I faza” za 2021. godinu 

9. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 
navodnjavanja “Baštica II faza, Smilčić” za 2021. godinu 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Zadarske županije 
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

11. Prijedlog odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2024. godine 

12. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma u 2021. godini 

13. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini   

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija Doma za 
starije i nemoćne osobe Zadar u 2021. godini 

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

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti na 
zahtjev Nataše Bartulov, dr.med.dent. 

17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti na 
zahtjev Ivane Friganović Petrica, dr.med.dent. 

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika 

19. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja uređene posebne plaže Pinija, k.o. Petrčane, Grad Zadar  

20. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrišta Široka, otok Ist, Grad Zadar 

21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sidrište Brgulje, otok Molat 

22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje u svrhu uzgoja bijele ribe kod otoka Košara 

23. Prijedlog odluke o prestanku koncesije iz Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru broj 
274-GU/18 

24. Prijedlog odluke o poništenju postupka javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesije 
na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – 
luke nautičkog turizma „Marina Pašman“, otok Pašman, Općina Pašman 

25. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zadru 
26. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru 
27. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru 
28. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama u korist Sveučilišta u Zadru 
 
Napomena: 
Prijave za „aktualni sat“ primati će se na e-mail zupanija@zadarska-zupanija.hr na dan 
održavanja sjednice, prije početka sjednice. 
 
 

mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr


 
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije sjednica će se održati elektroničkim putem na način 
da će u naznačeno vrijeme vijećnici/e, župan, zamjenik župana i pročelnici biti elektronički 
dostupni putem aplikacije Zoom. Pozivnica s pristupnim podacima će se dostaviti 
sudionicima dva sata prije početka sjednice elektroničkom poštom s e-maila 
predsjednica@zadarska-zupanija.hr. 
 
Molimo vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o nemogućnosti 
sudjelovanja na sjednici izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 
023/350-316 ili e-mail zupanija@zadarska-zupanija.hr. 
 
 
 
 
               PREDSJEDNICA 

      Nevenka Marinović, dipl. ing. agr.
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