
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-01/19-01/1 
URBROJ: 2198/1-02-19-1 
 
Zadar,  26. veljače 2019. godine  
 
            
        ČLANOVIMA/ICAMA  
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 
PREDMET: 10. 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) i članka 26. i 95. Poslovnika Županijske skupštine 
Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18) sazivam 10. sjednicu 
Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 6. ožujka (srijeda) 2019. 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 zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu upravnih tijela Zadarske 
županije za 2018. godinu 

2. Prijedlog odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije 
3. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini srednjoškolskih ustanova u 2019. godini               
4. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini osnovnih škola  u 2019. godini    
5. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 

decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2019. 
godini 

6. 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 2019. godini 

7. Prijedlog odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini  



8. 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 2019. godinu 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Zadar za prijenos prava vlasništva 
nekretnina položenih u k.o. Zadar Republici Hrvatskoj, bez naknade 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Zadru za ishođenje građevinske 
dozvole za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene na kat. čest. br. 10755/2, k.o. 
Zadar 

11. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Zadar za 2019. godinu 

12. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Baštica I. faza“ za 2019. 
godinu 

13. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog 
navodnjavanja „Baštica I. faza“ za 2019. godinu 

14. Prijedlog odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretnini označene kao kat.čest.br. 
627/58, k.o. Bokanjac, bez naknade  

15. Prijedlog odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretnini označene kao kat.čest.br. 
4684/22, k.o. Zemunik, bez naknade  

16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene - sidrišta Ćuna, polje 1 i 2, Dugi otok, Općina Sali 

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene - sidrišta Zapuntel, otok Molat, Grad Zadar 

18. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene - sidrišta Pantera 1, Dugi otok, Općina Sali 

19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - Lučina 2, Općina Sali 

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Obrtu „Filigran“ za prijenos koncesije na 
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sidrišta Sv. Ante, 
otok Silba 

21. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra, luke posebne namjene - sidrišta Kosirača, otok Ist, Grad Zadar 

22. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornica 
 

 
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  
 
 
 
          PREDSJEDNIK 
 
           Željko Lončar 
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