
 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 2198-02-23-1 
 
Zadar, 20. ožujka 2023. godine     
 
         ČLANOVIMA/ICAMA  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
PREDMET: 12. 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, 5/20, 5/21), članka 26. i 95. Poslovnika Županijske 
skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21, 26/22) 
(dalje u tekstu: Poslovnik), sazivam 12. sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za 
 

dan 30. ožujka (četvrtak) 2023. 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 odluke o dodjeli Nagrade Zadarske županije za životno djelo 
2. Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Zadarske županije za postignuća ostvarena u 

2022. godini 
3. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije 
4. Prijedlog odluke o donošenju Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe 

klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Zadarske županije    
5. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite zraka na području Zadarske županije  
6. Prijedlog poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije 
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske 

županije 
8. Prijedlog odluke o ocjenjivanju službenika i namještenika Zadarske županije 



9. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog 
suda u Zadarskoj županiji 

10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže na dijelu k.č. 3001/2 i 5440/4 k.o. 
Novigrad, Općina Novigrad 

11. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu Lukoran resort d.o.o., Zadar, za 
posebnu upotrebu pomorskog dobra na dijelu k.č.zem. 1234/28 i dijelu mora, k.o. Lukoran, 
Općina Preko 

12. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu Vodovod d.o.o., Zadar, za 
posebnu upotrebu pomorskog dobra na području k.o. Tribanj, Općina Starigrad 

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Zadar za raspolaganje 
imovinom u svrhu nabave Dijagnostičkih sredstava za molekularnu dijagnostiku na BD 
MAX aparatu 

 
 
Napomene: 
Zbog održavanja sjednice u radno vrijeme službenika u sjedištu Županije, ukazujemo 
vijećnicima kako neće biti moguće osigurati parkiranje u dvorištu Doma županije za vrijeme 
trajanja sjednice. 
 
Molimo Vas, odazovite se pozivu, a u slučaju opravdane spriječenosti o svom izostanku 
izvijestite Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove na broj tel. 023/350-325, 350-316 ili e-
mail zupanija@zadarska-zupanija.hr . 
 
 
             PREDSJEDNIK 
                       dr. sc. Zoran Šikić 
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