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             REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
                     Predsjednik  
 

KLASA: 021-04/21-01/7 
URBROJ: 2181/1-01-21-1 
Split, 15. rujna 2021.     
  

                       VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                     SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  
 

 

Na temelju članka 35. i 36. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21), sazivam 4. sjednicu Županijske 

skupštine Splitsko-dalmatinske županije, za dan   

 

 

20. rujna (ponedjeljak) 2021. s početkom u 10,00 sati 

u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva  

i brodogradnje, Split, Ruđera Boškovića 32,  

dvorana A 100, prizemlje 

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći: 

 

                                                             D n e v n i     r e d  

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine 

 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 2. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine 

 

3. Prihvaćanje zapisnika sa 3. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine 

 

4.   Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika  

      Županijske skupštine 

 

5.   Izbor 2 potpredsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 

 
6.   Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine  

      Splitsko-dalmatinske županije 

 

7.  Prijedlog odluke o  raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  

     zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje kolovoz- 

     prosinac 2021.   
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8.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. 

 

9.   Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2021.  

      godine s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

10. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine-Sinj za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o  

      prihvaćanju 

 

11. Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o  

      prihvaćanju 

 

12. Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o  

      prihvaćanju 

  

13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Muzeja hvarske  

      baštine  

 

14. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak - srpanj 2021. iz Izmjena i  

      dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i  

      2023. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

15. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za kolovoz 2021. iz Izmjena i dopuna  

      Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.   

      godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

16. Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta,   

      građevinarstvo i projektiranje u 2020. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

17. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko- 

     dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja,  

     očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2020. godinu, s Prijedlogom  

     zaključka o prihvaćanju 

 

18. Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za  

      razdoblje 2017.-2022. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i objedinjena   

      izvješća jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o  

      prihvaćanju 

 

19. Prijedlog odluke o stjecanju prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske     

      županije nad nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske  
 

20. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom  

      zaključka o prihvaćanju  

 

21. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra Čistog okoliša d.o.o. za 2020., s Prijedlogom        

      zaključka o prihvaćanju 

  

22. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava za  

      upravljanje pomorskim dobrom te održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području  

      Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 
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23. Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije  

      (Obalni plan SDŽ) s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

24. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za  

      2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

25. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko- 

      dalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

26. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za 2020.  

      godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

27. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske  

      županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

28. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Stomatološkoj poliklinici Split za 2020. godinu  

      s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

29. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama  

      u razvoju za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

30. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju  

      „Biokovka“ za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

31. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe LOVRET za 2020.  

      godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

32. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe SPLIT za 2020.  

      godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

33. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe VIS za 2020.  

      godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

34. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe MAKARSKA za  

      2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju 

 

35. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za  

      javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske  županije za kupnju medicinskog uređaja – Tekućeg  

      kromatografa 

 

36. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene  

      službe u djelatnosti dentalne medicine Ivani Krišto, dr.med.dent. 

 

37. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  

      Splitsko-dalmatinske županije o davanju stana u Sućurju na korištenje bez naknade Ervinu  

      Radetiću, dr. med 

 

38. Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  

      Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Anti Viskoviću, dr.  

      med. spec. obiteljske medicine u Makarskoj, Stjepana Ivičevića 2 
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39. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  

      Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Tereziji Cvitković,  

      dr.med. pedijatrije u Sinju, Put Ruduše 26 

 

40. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  

      Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog  prostora Nataši Šerić,  

      dr.med.spec. obiteljske medicine u Supetru, Mladena Vodanovića 24 

 

41. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  

      Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ivici Gudelj Velaga,  

      dr.med.dent. u Dugom Ratu, Trg sv. Josipa 1 

 

42. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika za mladež i imenovanju sutkinje porotnice  

      za mladež Županijskog suda u Splitu  

 

43. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jelsa 

 

44. Prijedlog rješenja o   razrješenju  mrtvozornika za  područje  Grada Makarske 

 

45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Silvija Strahimira  

      Kranjčevića Lovreć, na Odluku o zaključivanju Ugovora o osnivanju prava građenja između  

      Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć i Općine Lovreć i davanju prethodne  

      suglasnosti ravnatelju Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, Anti Livajiću,  

      prof. za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava građenja između Osnovne škole Silvija         

      Strahimira Kranjčevića Lovreć i Općine Lovreć 

 

46. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Obrtno tehničkoj školi, Split, za  

      odlučivanje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju pokretne/nepokretne imovine  

      samostalno i za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna 

 

47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj školi, Split  

      za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje pokretne/nepokretne imovine samostalno i za  

      iznose koji prelaze 100.000,00 kuna 

 

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

S poštovanjem,    

                              PREDSJEDNIK           
            ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE                                          

 

     

 

                 Mate Šimundić, prof., v.r. 


