
 
 
ŽUPAN  
KLASA: 022-01/18-01/1 
URBROJ: 2198/1-01-18-1  
 
Zadar, 23. siječnja 2018. godine  
 
 
PREDMET: 6. KOLEGIJ ŽUPANA, javna sjednica 
 
Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 13. Pravilnika o radu župana i kolegija župana („Službeni 
glasnik Zadarske županije“ broj 18/09) sazivam 6. javnu sjednicu Kolegija župana koja će se 
održati dana 24. siječnja (srijeda) 2018. godine u 9,30 sati u Maloj vijećnici Doma županije u 
Zadru, Božidara Petranovića 8. 
 

D N E V N I   R E D: 
 

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

2. Nacrt prijedloga programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Zadar za 2018. godinu 

3. Prijedlog odluke o uvjetima sufinanciranja smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom 
smještaju za 2018. godinu 

4. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta 
za socijalnu skrb Zadarske županije 

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

6. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju  mrtvozornika 
7. Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju mrtvozornika 
8. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na 

Javni poziv za prijave udruga – područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada 
9. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na 

Javni poziv za prijave udruga - područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata i 
antifašističke borbe, građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih 
sloboda 

10. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi Biograd na Moru za stjecanje 
prava vlasništva na čest. zem. 3241/4 k.o. Biograd na Moru, bez naknade  

11. Prijedlog zaključka o predlaganju člana u Povjerenstvo za kvalitetu Poljoprivredne, 
prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića Zadar 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu za Strukovnu 
školu Vice Vlatkovića Zadar 

13. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske 
županije za 2018. godinu 

14. Informacije 
 
           ŽUPAN 

             Božidar Longin, dipl. ing. 


