
 
ŽUPAN  

KLASA: 022-01/19-01/2 

URBROJ: 2198/1-01-19-1  

 

Zadar, 15. travnja 2019. godine  

 

 

PREDMET: 15. 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 15. javnu sjednicu Kolegija 

župana koja će se održati dana 18. travnja (četvrtak) 2019. godine u 10,00 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 i Izvješća o izvršenju 

financijskog plana za 2018. godinu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije 

2. 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 za 2018. godinu NATURA-

JADERA javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Zadarske županije 

3. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i Izvješća o izvršenju 

financijskog plana Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE za 2018. godinu 

4. Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i Izvješća o izvršenju 

financijskog plana Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske 

županije INOVAcija za 2018. godinu 

5. Nacrt prijedloga odluke o dopuni djelatnosti Medicinske škole Ante Kuzmanića 

6. Nacrt prijedloga odluke o dopuni djelatnosti Strukovne škole Vice Vlatkovića 

7. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na statute srednjoškolskih ustanova 

kojima je osnivač Zadarska županija 

8. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na statute osnovnih škola kojima je 

osnivač Zadarska županije 

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

standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini    

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

standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini 

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

dopunama Statuta Opće bolnice Zadar 



12. Nacrt prijedloga odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi 

organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine 

13. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske 

županije za raspolaganje imovinom za nabavu dva medicinska vozila izvanbolničke hitne 

medicinske službe 

14. Nacrt  prijedloga rješenja o razrješenju mrtvozornice 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA 

NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu EU projekta SOS-Surađuj i ostvari sebe 

16. Prijedlog odluke o osnivanju radnih tijela za koordinaciju upravljanja razvojem Zadarske 

županije 

17. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje prijava fizičkih osoba za 

sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije u 

2019. godini 

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

prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih 

kuća na području Zadarske županije u 2019. godini 

19. Prijedlog odluke o dodjeli potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije 

za 2019. godinu 

20. Prijedlog programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Zadarske 

županije (2019.-2020. godina) 

21. Informacije 

 

 

ŽUPAN 

         Božidar Longin, dipl. ing. 

 


