
 

 
ŽUPAN  

KLASA: 022-01/18-01/6 

URBROJ: 2198/1-01-18-1  

 

Zadar, 29. listopada 2018. godine  

 

PREDMET: 11. 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 11. javnu sjednicu Kolegija 

župana koja će se održati dana 31. listopada (srijeda) 2018. godine u 9,00 sati u Maloj 

vijećnici Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića 8. 

 

 

D N E V N I   R E D: 

 

 
1. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcija 

za 2019. i 2020. godinu 

2. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju programskog i financijskog izvješća Kazališta lutaka 

Zadar za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine  

3. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini  

4. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini 

5. Nacrt prijedloga odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno 

korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije 
6. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Zadarske županije za 

razdoblje od 2013. do 2016. godine 

7. Nacrt prijedloga odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Zadarske 

županije 2017.-2019. 

8. Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za energetsku obnovu višestambenih zgrada u 

Zadarskoj županiji 

9. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za 

prikupljanje prijava pravnih osoba za sufinanciranje mjera e-mobilnosti na području Zadarske 

županije u 2018. godini 

10. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu Welcome nagrada za 

najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2018. godini 

11. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Općini Novigrad za sufinanciranje prijevoza pitke 

vode 



12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Županijskoj lučkoj upravi Zadar za sufinanciranje 

projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju Luke Pakoštane - uvala Dugovača, Općina 

Pakoštane 

13. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Županijskoj lučkoj upravi Zadar za sufinanciranje 

projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju Luke Silba Žalić, Grad Zadar 

14. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Županijskoj lučkoj upravi Zadar za sufinanciranje 

projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju Luke Vrgada, Općina Pakoštane 

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Zadar za raspolaganje 

imovinom u svrhu nabave usluga za realizaciju projekta izgradnje trajektne luke Tkon  
16. Prijedlog upute o postupanju u javnoj nabavi roba, radova i usluga 

17. Informacije 

 

 

 

 

 

 

ŽUPAN 

                  Božidar Longin, dipl. ing. 


