
                          
            
             REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
                     Predsjednik  
 
KLASA: 021-04/18-01/09 
URBROJ: 2181/1-01-18-1 
Split,  19. studenog 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 17. 
sjednicu Županijske  skupštine Splitsko-dalmatinske županije, za dan   

 
 

26. studenog  (ponedjeljak) 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 16. sjednice Županijske skupštine 
 
2. Prijedlog proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 

2021.   
 

3. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 
Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  

 
4. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  
 

5. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu 
Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  
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6. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine - 

Ustanove u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  
 

7. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 
Splitsko-dalmatinske županije za 2019.   

 
8. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu Splitsko-

dalmatinske županije za 2019.  
 

9. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-
dalmatinske županije za 2019.  

 
10. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-

dalmatinske županije za 2019.  
 

11. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u turizam i pomorstvo na 
području Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  

 
12. Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, 

poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-
dalmatinske županije za 2019.  

 
13. Prijedloga odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne 

poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i 
krš“ za 2019.   

 
14. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj 

zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  
 
15. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  
 
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog 

plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave 
za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019.  

 
17. Prijedlog Odluke o riznici Splitsko-dalmatinske županije  
 
18. Godišnja analiza sustava civilne zaštite za 2018. i Godišnji Plan razvoja                        
       sustava   civilne  zaštite na području Splitsko-dalmatinske županije s financijskim  
       učincima za razdoblje od 2019. do 2021. s   Prijedlogom zaključka o prihvaćanju  
 
19. Prijedlog odluke o određivanju visine naknade za obavljanje poslova utvrđivanja 

nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova 
 
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za osobe 

sa invaliditetom Splitsko-dalmatinske županije 
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21. Prijedlog rješenja o razrješenju sutkinje porotnice Županijskog suda u Splitu 
 
22. Prijedlog rješenja o razrješenju sutkinje porotnice Općinskog suda u Splitu 
 
23. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske 

županije za luku Stomorska 
 
24. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske 
ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj 

 
25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog uzgoja lubina, 
komarči i školjkaša na dijelu k.o. Milna, predio uvala Maslinova 

 
26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj školjkaša 
(dagnje, kamenice i sl.) na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, rt. Križan-uvala 
Vrilo 

 
27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom 

dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – istezališta za plovila 
na dijelu k.o. Komiža, predio „Mali Bodak“ 

 
28. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta 
na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke 

 
29. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio 
uvala Vruja 

 
30. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Ždrilca 
 
31. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – 
sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Borče – Milna, otok Hvar 

  
32. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu za pravo prvokupa nekretnine na 

Paklenim otocima 
 

33. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u 
Trogiru, Put Gospe od Anđela 2 

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

Hvaru, Groda bb 
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35. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u 
Split, Trg dr. Franje Tuđmana 3 

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

         S poštovanjem, 
 
 

                  PREDSJEDNIK        
         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE      

 
               
                                                                                                                                                

Petroslav Sapunar, prof., v.r.    
                                                           


