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            KLASA: 021-04/16-01/06 
            URBROJ: 238/1-01-16-01 
            Zagreb, 18. svibnja 2016. 
            
           Na temelju odredbe članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 32. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta 
Zagrebačke ţupanije („Glasnik Zagrebačke ţupanije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišćeni 
tekst) i članka 99. stavka 1. Poslovnika Ţupanijske skupštine Zagrebačke ţupanije („Glasnik 
Zagrebačke ţupanije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13-pročišćeni tekst) 
 

S A Z I V A M 
 

16.  sjednicu Ţupanijske skupštine Zagrebačke ţupanije koja će se odrţati 
 

u srijedu, 25. svibnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati 
u Zagrebu, u prostorijama hotela „International“, Miramarska cesta 24. 

   
 
 Sukladno odredbi članka 115. stavka 1. Poslovnika Ţupanijske skupštine Zagrebačke 
ţupanije prije utvrđivanja dnevnog reda izvršit će se usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Ţupanijske 
skupštine Zagrebačke ţupanije, odrţane dana 25. veljače 2016. godine.  
  

Za sjednicu predlaţem sljedeći 
 

D N E V N I  R E D 
 

0.  Aktualni sat 

1.   Donošenje Zaključka o prestanku mandata Zvonimiru Novoselu članu Ţupanijske 
skupštine Zagrebačke ţupanije i početku obnašanja duţnosti Nadice Ţuţak zamjenice 
člana Ţupanijske skupštine Zagrebačke ţupanije 

2.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih 
pokazatelja na području Zagrebačke ţupanije u 2015. godini 

3.   Donošenje Odluke o donošenju Strategije turističkog razvoja Zagrebačke ţupanije do 
2025. godine 

4.  a) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zagrebačke ţupanije za 2015. 
godinu 

 b) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana 
za 2015. godinu Ţupanijske uprave za ceste Zagrebačke ţupanije za razdoblje od 
01.01.2015. do 31.12.2015. godine 

 c) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Ţupanijskoj upravi za ceste Zagrebačke 
ţupanije 
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5.   Donošenje Zaključka o primanju na znanje Odluka o trajnoj promjeni izvora 
financiranja 

6.   Donošenje Odluke o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva 
„Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke ţupanije d.o.o.“ 

7.   Donošenje Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje i potpisivanju Sporazuma 
između Vojvodstva Mazowieckie (Republika Poljska) i Zagrebačke ţupanije (Republika 
Hrvatska) o međuregionalnoj suradnji 

8.   Donošenje Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje i potpisivanju Sporazuma 
između Zagrebačke ţupanije (Republika Hrvatska) i Regije Posavje (Republika 
Slovenija) o međuregionalnoj suradnji 

9.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Zagrebačke ţupanije za razdoblje 2011.-2019. godine, Pregled za 2015. godinu 

10.   Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Regionalne energetske 
agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2015. godinu 

11.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Ţupanijske razvojne 
strategije Zagrebačke ţupanije od 2011. do 2016. godine za 2015. godinu 

12.   Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Zavoda za prostorno 
uređenje Zagrebačke ţupanije za 2015. godinu 

13.  a) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Zavoda za 
hitnu medicinu Zagrebačke ţupanije u 2015. godini 

 b) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Zavoda za 
javno zdravstvo Zagrebačke ţupanije u 2015. godini 

 c) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma zdravlja 
Zagrebačke ţupanije u 2015. godini 

 d) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju             
Naftalan-a, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u 2015. godini 

 e) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Specijalne 
bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra u 2015. godini 

 f) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Ljekarni 
Zagrebačke ţupanije u 2015. godini 

 g) Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području 
Zagrebačke ţupanije „Zeleni prsten“ za 2015. godinu 

14.   Donošenje Odluke o proglašenju 2016. i 2017. godine „Godinama bijele rode u 
Zagrebačkoj ţupaniji“ 

15.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Zagrebačke ţupanije za 2015. godinu i provedbi Akcijskog plana za provedbu 
mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2014. do 2015. 
godine na području Zagrebačke ţupanije 

16.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Zagrebačke ţupanije za 2016. godinu 

17.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju ljudskih prava na području 
Zagrebačke ţupanije i aktivnostima Koordinacije za ljudska prava Zagrebačke ţupanije 
u 2015. godini 

18.   Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom 
otvorenom lovištu broj I/164-„Topolje“ na području Zagrebačke ţupanije 

19.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjenu teksta Sporazuma o plaćanju 
godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. 

20.   Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Osnovne škole „Klinča Sela“, Klinča Sela  

21.   Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Zagrebačke ţupanije 
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22.   Donošenje Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladeţ Ţupanijskog suda u                               
Velikoj Gorici 

23.   Donošenje Zaključka o primanju na znanje Odluke o imenovanju predsjednika 
Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan koje je 
osnivač Zagrebačka ţupanija 

 
 

 
PREDSJEDNIK 

ŢUPANIJSKE SKUPŠTINE 
ZAGREBAČKE ŢUPANIJE 

         
                      Draţen Bošnjaković 
 
 


