
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 024-03/22-01/3 
URBROJ: 2198-02-22-1 
 
Zadar, 20. lipnja 2022. godine        
         ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 7. 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), sazivam 
7. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 29. lipnja (srijeda) 2022. 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 zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu upravnih tijela Zadarske 
županije za 2021. godinu 

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2021. godinu  
4. 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 
2021. godine  

5. Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja 
luka i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2021. 
godinu 

6. Prijedloga zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće 
bolnice Zadar za 2021. godinu 

7. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru za 2021. godinu 

8. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Psihijatrijske bolnice Ugljan za 2021. godinu 



9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 
hitnu medicinu Zadarske županije za 2021. godinu  

10. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda 
za javno zdravstvo Zadar za 2021. godinu 

11. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Zadarske županije za 2021. godinu 

12. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar za 2021. godinu 

13. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 
za starije i nemoćne osobe Zadar za 2021. godinu 

14. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o radu i Godišnjeg izvješća o 
izvršenju financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 
2021. godinu 

15. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o radu i Godišnjeg izvješća o 
izvršenju financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije 
Zadarske županije INOVAcija za 2021. godinu 

16. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
financijskog plana Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA 
za 2021. godinu 

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Kazališta lutaka 
Zadar za 2021. godinu 

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Športske zajednice 
Zadarske županije za 2021. godinu 

19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Zajednice tehničke 
kulture Zadarske županije za 2021. godinu 

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Županijskog vatrogasnog zapovjednika o stanju 
vatrogastva i zaštite od požara na području Zadarske županije za 2021. godinu 

21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za 
raspolaganje imovinom za nabavu šest vozila za sanitetski prijevoz i šest vozila za potrebe 
izvanbolničke hitne medicine  

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Zadarske županije za raspolaganje 
imovinom u svrhu nabave laboratorijskog materijala, usluge čišćenja i pranja ordinacija i 
stomatološkog materijala 

23. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma u 2022. godini 

24. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini  

25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sv. Filip i Jakov za raspolaganje 
imovinom za investicijske radove na izmjeni sportskog poda u školskoj sportskoj dvorani 

26. Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - luka 
posebne namjene - brodogradilišna luka na k.č.zem. 9970/10, 9970/9, 9970/8 i 9989 k.o. 
Sukošan, Općina Sukošan, s pravom rekonstrukcije i dogradnje 

27. Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu 
obavljanja parkirališne djelatnosti na dijelu k.č. 9282/1 i 9283/2 k.o. Privlaka, Općina 
Privlaka 

28. Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu 
obavljanja parkirališne djelatnosti na dijelu k.č. 218/1 k.o. Tkon, Općina Tkon 

29. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite od požara Zadarske županije 
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog 

sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje 
Zadarske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje od donošenja Programa (2017. 
godina) 



31. Prijedlog odluke o osnivanju   Savjeta za socijalnu skrb Zadarske županije 
32. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika 
33. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika 
34. Prijedlog kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije 
35. Prijedlog odluke o pristupanju Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na 

lokalnoj razini  
 

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. 

mailto:zupanija@zadarska-zupanija.hr

