
 

 
ŽUPAN  
KLASA: 022-01/18-01/4 
URBROJ: 2198/1-01-18-1  
 
Zadar, 4. lipnja 2018. godine  
 
PREDMET: 9. KOLEGIJ ŽUPANA, javna sjednica 
 
 
Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 11. Pravilnika o radu župana i kolegija župana 
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 18/09) sazivam 9. javnu sjednicu Kolegija župana 
koja će se održati dana 5. lipnja (utorak) 2018. godine u 11,00 sati u Maloj vijećnici Doma 
županije u Zadru, Božidara Petranovića 8. 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti javne 
ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i prihvaćanju Dodatka I. 
Sporazumu o osnivanju javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA 
NOVA 

2. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu sa izvještajem o izvršenju 
financijskog plana Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije – ZADRE 
NOVE za 2017. godinu 

3. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i financijsko izvješće 
Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije 
INOVAcija za 2017. godinu 

4. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
financijskog plana Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA 
za 2017. godinu 

5. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju 
financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2017. godinu 

6. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa zaštite, 
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode na području 
Zadarske županije i Izvješća o izvršenju financijskog plana NATURA-JADERA javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije za 
2017. godinu 

7. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i 
razvoja luka i Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 
2017. godinu 

8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke 
uprave Zadar o donošenju Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka 
i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2018. godinu 

9. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Zdravstvene ustanove Ljekarne Zadar za 2017.  godinu 



10. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske 
županije za  raspolaganje imovinom u svrhu nabave dizel goriva 

11. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova 
Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije  

12. Prijedlog odluke o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika 
vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Zadarske županije  

13. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnih poziva za dodjelu potpora malom poduzetništvu za 
2018. godinu 

14. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom 
poduzetništvu za 2018. godinu 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Škabrnja za 
sklapanje Sporazuma sa  Abu Dhabi Future Energy Company PJSC 

16. Informacije 
 
 
 

ŽUPAN 
                  Božidar Longin, dipl. ing. 


