
                         
            
             REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
                     Predsjednik  
 
KLASA: 021-04/18-01/07 
URBROJ: 2181/1-01-18-1 
Split,  11. rujna 2018.     
    
 
                       VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                     SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  
 
 

Na temelju članka 27. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik 
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18),  sazivam 15. 
sjednicu Županijske  skupštine Splitsko-dalmatinske županije, za dan   

 
 

18. rujna  (utorak) 2018. 
s početkom u 9,00 sati u dvorani Županije 
u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) 

Ivana pl. Zajca 2, Split 
 
 

 
Za sjednicu predlažem slijedeći: 
 

                                                             D n e v n i     r e d  
 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Županijske skupštine 
 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 

2018. 
 
3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I. – VI. 

2018. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 
 
4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za kolovoz 2018. iz Proračuna 

Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. s Prijedlogom 
zaključka o prihvaćanju 
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5. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom 
odgovornošću za gospodarenje otpadom za 2017. s Prijedlogom zaključka o 
prihvaćanju 

 
6. Izvješće o tekućim fazama izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica s 

Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 
 
7. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu s 

Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 
 
8. Prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Splitsko-

dalmatinske županije za razdoblje od 2018. – 2022. godine 
 
9. Prijedlog Suglasnosti na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave                      

vatrogasnih vozila  
 
10. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u 

svrhu korištenja dovodnih i odvodnih cijevi za mrjestilište na dijelu k.o. Sućuraj, 
predio stara tvornica, Općina Sućuraj 

 
11. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Duće, 
predio Glavica, Općina Dugi Rat 

 
12. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u 

Splitu, Zagrebačka 9 
 
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog 

Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Solin 
 

 
 
  Molimo za nazočnost, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 400-001. 
 

         S poštovanjem, 
 
 

                  PREDSJEDNIK        
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE      

 
               
                                                                                                                                              

Petroslav Sapunar, prof.    
                                                           


