
 

 
ŽUPAN  

KLASA: 022-01/18-01/5 

URBROJ: 2198/1-01-18-1  

 

Zadar, 14. rujna 2018. godine  

 

PREDMET: 10. 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 10. javnu sjednicu Kolegija 

župana koja će se održati dana 17. rujna (ponedjeljak) 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 zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu upravnih tijela Zadarske županije za 

razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine 

2. Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. 

godinu 

3. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

4. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 

godine 

5. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama 

6. Nacrt prijedloga odluke o dopuni djelatnosti Srednje škole Biograd na Moru 

7. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja i sufinanciranja troškova javnog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije za školsku godinu 2018./2019. 

8. Prijedlog odluke o načinu financiranja nabave i kriterijima besplatnog korištenja nastavnih 

sredstava za školsku godinu 2018./2019. za učenike deficitarnih zanimanja srednjih škola  

kojima je osnivač Zadarska županija 

9. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta 

Javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 

10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija 

11. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Zadar 

12. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove Ljekarna 

Zadar 

13. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Zadarske 

županije 

14. Nacrt prijedloga zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Zadarske 

županije  i njihovih zamjenika 

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga 

Zadarske županije i imenovanju predsjednika i članova 



 

 

 

 

 

 

16. Prijedlog programa za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2018. 

godinu  

17. Prijedlog odluke o odobrenju potpora i raspored sredstava malim poduzetnicima za 2018. 

godinu  

18. Informacije 

 

 

 

ŽUPAN 

                  Božidar Longin, dipl. ing. 


