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POJMOVNO KAZALO ZA 2016. GODINU
je popis odluka i drugih akata objavljenih u
„Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“
u 2016. godini po ključnim pojmovima

(Prvi broj u zagradi iza akta je broj „Službenog glasnika Splitsko-dalmatinske županije “
u kojem je objavljen. Drugi broj označava broj stranice na kojoj je akt svrstan u Glasniku)
Split, siječanj 2017.

Akcijski plan suzbijanja korupcije

Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra
za kulturu Brač, Nerežišća (40/1124)

Odluka o donošenju Akcijskog plana
suzbijanja korupcije u Splitskodalmatinskoj županiji za razdoblje od
2016. do 2017. (25/9)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Centra za kulturu Brač za 2015. godinu
(99/52)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog
plana suzbijanja zlouporabe droga
Splitsko-dalmatinske županije za 2015.
(69/1)

Akcijski plan socijalnih usluga
Zaključak o donošenju Akcijskog plana
socijalnih usluga Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. (72/2)

Antikorupcijsko povjerenstvo
Odluka o osnivanju Antikorupcijskog
povjerenstva Splitsko-dalmatinske
županije (25/9)

Brzobrodske linije
Odluka o objavljivanju javnog poziva za
iskazivanje interesa za sufinanciranje
potpora brzobrodskih linija u Splitskodalmatinskoj županiji za 2016. godinu
(16/1)
Odluka o odabiru temeljem Javnog poziva
za iskazivanje interesa za sufinanciranje
troškova potpora brzobrodskih linija u
Splitsko-dalmatinskoj županiji (41/2)

Centar izvrsnosti iz matematike
Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti iz
matematike (90/1)
Odluku o početka rada i imenovanju osoba
i radnih tijela za rad Centra izvrsnosti iz
matematike u školskoj godini 2016./2017.
(139/3)

Centar za kulturu Brač

Centar za posjetitelje
Odluka o davanju ovlaštenja Županu za
potpisivanje ugovora o izgradnji Centra za
posjetitelje Splitsko-dalmatinske županije
(152/726)

Dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija
Zaključak o prihvaćanju Programa mjera
obvezatne provedbe dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2016.
godini (50/1)

Djeca hrvatskih branitelja
Odluka o visini novčane pomoći djeci
smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
za 2016. godinu (19/6)

Domovi za starije i nemoćne
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u
prvom tromjesečju 2016. godine (19/3)
Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna za
2016. godinu Domu za starije i nemoćne
Split (32/1)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji
(66/5)
Odluka o utvrđivanju popisa prioriteta za
raspored rashoda za nefinancijsku imovinu
po domovima za starije i nemoćne osobe u
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Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016.
godini (66/8)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi - Domu za starije i
nemoćne osobe Split za 2015. godinu
(99/51)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi - Domu za starije i
nemoćne osobe Lovret za 2015. godinu
(99/51)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi - Domu za starije i
nemoćne osobe Makarska za 2015. godinu
(99/51)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi - Domu za starije i
nemoćne osobe Vis za 2015. godinu
(99/52)

Elementarne nepogode
Odluka o proglašenju elementarne
nepogode uzrokovane tučom na području
Grada Vrgorca (70/1)
Odluka o proglašenju elementarne
nepogode uzrokovane mrazom na području
Grada Vrgorca, općina Lećevica, Muć,
Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Marina i
Zagvozd (70/2)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne
novčane pomoći Gradu Omišu za
djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi
nastaloj u srpnju 2015. godine, uzrokovane
požarom, na području Grada Omiša
(153/3)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne
novčane pomoći Gradu Visu za djelomično
ublažavanja i otklanjanje posljedica štete u
elementarnoj nepogodi nastaloj u prosincu
2014. godine, uzrokovane poplavom, na
području Grada Visa (153/4)

Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne
novčane pomoći Gradu Splitu za
djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi
nastaloj u ožujku 2015. godine,
uzrokovane olujnim nevremenom, na
području Grada Splita (153/5)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne
novčane pomoći Općini Podstrana za
djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi
nastaloj u ožujku 2015. godine,
uzrokovane olujnim nevremenom, na
području Općine Podstrana (153/6)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne
novčane pomoći Općini Dugi Rat za
djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi
nastaloj u ožujku 2015. godine,
uzrokovane olujnim nevremenom, na
području Dugi Rat (153/7)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne
novčane pomoći Općini Marini za
djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi
nastaloj u prosincu 2014. godine,
uzrokovane poplavom, na području Općine
Marina (153/8)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne
novčane pomoći Općini Podbablje za
djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi
nastaloj u rujnu 2015. godine, uzrokovane
olujnim nevremenom i tučom, na području
Općine Podbablje (153/9)

Etno-eko selo – vidi turizam
Financiranje političkih stranaka
Odluka o raspoređivanju sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
namijenjenih financiranju političkih
stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe
birača Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije u 2016. godini (25/3)
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Gospodarstvo i razvitak
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, razvitku i europskim
integracijama (15/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu, (I raspodjela)
namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
razdjel 108 pozicija R 2246 (39/2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (57/1)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (58/25)

gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
razdjel 108 pozicija R 2246 (85/5)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (86/2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (87/2)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
gospodarstvu Splitsko-dalmatinske
županije u 2015. godini (99/48)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (114/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (60/1)

Odluka o objavljivanju javnog poziva za
iskazivanje interesa za sufinanciranje
troškova prijevoza javnog linijskog
prijevoza putnika autobusom u cestovnom
prometu na odobrenim linijama
prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitskodalmatinske županije za 2016. (132/20)

Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (75/2)

Odluka o raspodijeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (134/1)

Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (77/3)

Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (140/2)

Odluka o raspodijeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu,(II raspodjela)
namijenjenih Upravnom odjelu za

Odluka o objavljivanju javnog poziva za
iskazivanje interesa za sufinanciranje
razvoja infrastrukture širokopojasnog
pristupa, prihvatljivog za financiranje iz
EU fondova u područjima u kojima ne
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postoji dostatan komercijalni interes za
ulaganja (14/6)

gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (147/1)

Odluka o odabiru korisnika sufinanciranja
temeljem javnog poziva za iskazivanje
interesa za sufinanciranje troškova
prijevoza javnog linijskog prijevoza
putnika u zaobalnom dijelu Splitskodalmatinske županije (141/1)

Odluka o odabiru korisnika sufinanciranja
temeljem javnog poziva za iskazivanje
interesa za sufinanciranje razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa,
prihvatljivog za financiranje iz EU fondova
u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja (156/2)

Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (141/2)
Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje
zadužnice Agenciji za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
(142/723)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (143/2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu,(III raspodjela)
namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
razdjel 108 pozicija R 2246 (143/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (146/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (146/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih

Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (157/1)

Hrvatsko narodno kazalište Split
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju Hrvatskog narodnog
kazališta (29/4)

Imovina i nekretnine
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije o davanju ovlaštenja
ravnatelju za pokretanje postupka
etažiranja zgrade „Staro rodilište“, te na
potpisivanje Izjave o uspostavi etažnog
vlasništva ili Ugovora o razvrgnuću
suvlasničke zajednice i uspostavi etažnog
vlasništva (40/1107)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike
o davanju ovlaštenja ravnatelju za
pokretanje postupka etažiranja zgrade
„Staro rodilište“, te na potpisivanje Izjave
o uspostavi etažnog vlasništva ili Ugovora
o razvrgnuću suvlasničke zajednice i
uspostavi etažnog vlasništva (40/1107)
Odluka o raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Splitskodalmatinske županije (58/ 3)

Javna rasvjeta
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo,EU fondove i poljoprivredu
pozicija 2250 (Javna rasvjeta) I raspodjela
(85/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu
pozicija 2250 (Javna rasvjeta) II raspodjela
(136/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu
pozicija 2250 (Javna rasvjeta) III
raspodjela (144/8)

Javna ustanova RERA S.D. za
koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju
i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u
2015. godini (99/53)

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području SDŽ
Zaključak o davanju suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije te Pravilnika
o radu, plaćama i naknadama Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije (18/1)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „ More i krš“ o

ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i
korištenja zaštićenih područja za 2015.
(82/520)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ (99/55)

Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Javne ustanove Zavod za prostorno
uređenje Splitsko-dalmatinske županije u
2015.godini (120/1004)

Javne površine (trgovi, groblja,
mrtvačnice)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
izgradnju, opremanje i uređenje mrtvačnica
i groblja na području Splitsko-dalmatinske
županije i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i
općinama za te namjene u 2016. (30/3,
96/2)
Odluka o donošenju programa ulaganja u
izgradnju trgova i tržnica i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u
2016. godini (113/1)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
izgradnju, uređenje i održavanje
hortikulturnih, javnih površina i
parkirališta i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i
općinama za te namjene u 2016. (128/2)

Kanjon rijeke Cetine
Odluka o proglašenju „Kanjona rijeke
Cetine“ značajnim krajobrazom (152/715)
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Kronika Splitsko-dalmatinske
županije
Rješenje o imenovanju Uredništva
informativnog glasila „Kronika Splitskodalmatinske županije“ (156/3)

Koncesije na pomorskom dobru
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog
korištenja garažnih mjesta, wellness centra
i ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o.
Split, predio ispred ex hotela Ambasador
(25/17)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – sidrišta na dijelu
k.o. Pučišća, predio uvala Luke (25/21)
Odluka o izmjenama Odluke o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS Slatine 1,
na dijelu k.o. Slatine (25/24)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja dijela benzinske postaje na
dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja
(25/25)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja mrijestilišta morskih
organizama, uzgajališta morske ribe i
školjkaša na dijelu k.o. Bogomlje, predio
uvala Duboka (25/28)
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
postavljanja i korištenja naprava za uzgoj
morske ribe (lubini, komarče, picevi i sl.)
na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala
Rasovatica (25/31)
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
postavljanja i korištenja naprava za uzgoj
ribe (lubini, komarče, picevi i sl.) i

školjkaša (dagnje) na dijelu k.o. Donje
Selo, predio uvala Šešula (25/32)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
korištenja luke posebne namjene-sportske
luke na dijelu k.o. Trogir, predio BrigiLokvice (40/1092)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i
gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća,
predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc)
(40/1095)
Odluka o davanju ovlaštenja Županu za
potpisivanje ugovora o izgradnji i
opremanju Centralnog županijskog arhiva
(40/1100)
Odluka o davanju suglasnosti za
povjeravanje obavljanja sporednih
djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim
osobama na dijelu k.o. Split, predio
Trstenik-ispred hotela Split (58/26)
Odluka o izmjeni Odluke davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i gospodarskog korištenje luke
posebne namjene – luke nautičkog turizma
I kategorije – marine na dijelu k.o. Duće,
predio između autokampa Galeb i ušća
rijeke Cetine (58/26)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju
(postavljanje) i gospodarsko korištenje
luke posebne namjene-sidrišta na dijelu
k.o. Sutivan, predio uvala Stipanska
(58/27)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i
gospodarskog korištenje luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma – marine
na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica
(58/30)
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Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja kupališta Bonj na dijelu k.o.
Hvar (58/34)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže na dijelu k.o. Hvar, predio
ispred hotela Amfora (58/38)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže na dijelu k.o. Milna,
predio uvala Smrčeva (58/42)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže na dijelu k.o. Trogir,
predio ispred ex Duhanka (58/45)
Odluka o poništenju postupka davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja dijela benzinske
postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala
Radonja (82/493)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja dijela benzinske postaje na
dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja
(82/494)
Odluka o poništenju postupka davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje (postavljanja) i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene – sidrišta
na dijelu k.o. Pućišća, predio uvala Luke
(rt Stutiski Protuc) (82/497)
Odluka 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 (rt Stutiski
Protuc) (82/498)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na

dijelu k.o. Split, predio uvala Kašjuni
(82/501)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja
plaže na dijelu k. o. Hvar, predio ispred
hotela Amfora, Grad Hvar (99/3)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja
kupališta Bonj na dijelu k. o. Hvar, Grad
Hvar (99/5)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke
posebne namjene-sportske luke na dijelu
k.o. Trogir, predio Brigi- Lokvice (99/7)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja
plaže na dijelu k. o. Trogir, predio ispred
ex Duhanke (99/9)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru svrhu gospodarskog korištenja
mrjestilišta morskih organizama,
uzgajališta morske ribe i školjkaša na
dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala
Duboka (99/12)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja ribogojilišta morske ribe i
školjkaša na dijelu k.o. Donje Selo, predio
uvala Šešula (99/14)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma - marine
na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio
Luka (99/18)
Odluka o namjeri 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 (99/21)
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Odluka o poništenju postupka davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu
k.o. Milna, predio uvala Smrčeva (99/25)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu posebne upotrebe CS Kaštel
Lukšić I, na dijelu k.o. Kaštel Lukšić,
Predio Puntica (99/25)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu posebne upotrebe CS
Strožanac i kanalizacijske cijevi (fekalni
kanal S2) na dijelu k.o. Donja Podstrana,
predio Strožanac (99/27)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu posebne upotrebe
kanalizacijske cijevi za kanalizacijski
sustav Split – Solin I. Etapa, sliv Stobreč,
kanalizacijska mreža podsliva Stobreč, na
dijelu k.o. Stobreč (99/29)

turizma I kategorije- marine na dijelu k.o.
Seget Donji, predio Barbušinac (99/43)
Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta
Korita i Pizdica na otoku Visu (99/44)
Plan upravljanja pomorski dobrom u
Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.
godinu. (111/1)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja
dijela benzinske postaje na dijelu k.o.
Selca, predio uvala Radonja (120/1007)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i
gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pućišća,
predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc)
(120/1009)

Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu posebne upotrebe
kanalizacijskih cijevi za podmorski ispust
Stobreč na dijelu k.o. Stobreč (99/30)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih uređenju, izgradnji i
održavanju pomorskog dobra (Aktivnost –
Projekti lokalne samouprave (124/1)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu i gospodarskog
korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o.
Gradac, predio Rudari (99/32)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo,
predio Cvitačka, Grad Makarska (132/2)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže na dijelu k.o. Vis, predio
otok Budikovac Veli – istočna plaža
(99/35)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke
posebne namjene - sportske luke Mornar,
na dijelu k.o. Split, predio Uvala Baluni
(132/6)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže na dijelu k.o. Vis, predio
otok Budikovac Veli – zapadna plaža
(99/39)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
korištenja luke posebne namjene - sportske
luke, na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio
Giričić (132/9)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – luke nautičkog

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
garažnih mjesta, wellness centra i
ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o.

9

Split, predio ispred ex hotela Ambasador
(132/13)

k.o. Duće, predio zapadno od autokampa
Ribnjak (152/785)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja luke
posebne namjene – privezišta na dijelu k.o.
Komiža, predio uvala Mezoporat, otok
Biševo (132/14)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu postavljanja
naprava i gospodarskog korištenja
uzgajališta morske ribe i školjkaša na
dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Vlaška,
Grad Stari Grad (152/789)

Odluka o poništenju postupka davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje (postavljanja) i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene – sidrišta
na dijelu k.o. Sutivan, predio uvala
Stipanska (152/770)

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja,
organiziranja posjećivanja, razgledanja i
čuvanja Zelene špilje na dijelu k.o. Vis,
predio otok Ravnik, Grad Vis (152/792)

Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju
(postavljanje) i gospodarsko korištenje
luke posebne namjene – sidrišta na dijelu
k.o. Sutivan, predio uvala Stipanska
(152/770)
Odluka o poništenju postupka davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja ribogojilišta
morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Donje
Selo, predio uvala Šešula (152/774)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja ribogojilišta morske ribe i
školjkaša na dijelu k.o. Donje Selo, predio
uvala Šešula (152/774)
Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu i gospodarskog
korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o.
Gradac, predio Rudari (152/778)
Odluka o namjeri davanje koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja rekreacijskokupališnog centra,
ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu
k.o.Split, predio uvala Bene (152/785)
Odluka o namjeri davanje koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu

Kultura i tehnička kultura
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
sredstava krajnjim korisnicima u području
kulture za 2015. (4/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih pomoći
korisnicima drugih proračuna (35/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. namijenjenih
sufinanciranju projekta uređenja trga
Tvrdalj Petra Hektorovića u Starom Gradu
(37/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. namijenjenih
sufinanciranju aktivnosti Zajednice
tehničke kulture Splitsko-dalmatinske
županije (38/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna SDŽ za 2016. tiskari „Dalmacija
papir“ (49/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih sufinanciranju
otkupa kuće Marulić u Nečujmu na otoku
Šolti (57/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
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za 2016. namijenjenih tiskari „Slobodna
Dalmacija PRINT“ (64/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih sufinanciranju
projekta uređenje trga Tvrdalj Petra
Hektorovića u Starom Gradu (70/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba iz područja
kulture i tehničke kulture (71/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. krajnjim korisnicima u području
kulture i tehničke kulture (84/1)
Odluka o objavi Natječaja za financiranje
programa i projekata udruga namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba iz područja
kulture i tehničke kulture, strukovnih i
ostalih udruga u 2016.g. (93/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. krajnjim korisnicima u području
kulture i tehničke kulture (103/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. krajnjim korisnicima u području
kulture i tehničke kulture (122/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba iz područja
kulture i tehničke kulture (128/4)
Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu namijenjenih sufinanciranju
Zajednice tehničke kulture SDŽ (135/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju 50. Festivala
dalmatinskih klapa u Omišu (137/5)

Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
udruga u kulturi i tehničkoj kulturi za
2016.(139/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju aktivnosti Zajednice
tehničke kulture Splitsko-dalmatinske
županije (141/3)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
udruga u kulturi i tehničkoj kulturi za
2016. (146/3)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
udruga u kulturi i tehničkoj kulturi za
2016. (146/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. krajnjim korisnicima u području
kulture i tehničke kulture (147/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. krajnjim korisnicima u području
kulture i tehničke kulture (147/3)
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
udruga u kulturi i tehničkoj kulturi za
2016. (153/2)

Kulturno vijeće
Rješenje o imenovanju članova Kulturnog
vijeća Splitsko-dalmatinske županije
(25/44)

Lokalna samouprava
Odluka o raspodjeli sredstava pomoći
jedinicama lokalne samouprave na
području Splitsko-dalmatinske županije za
2016. za komunalno održavanje (101/1,
104/1, 144/10)
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Odluka o utvrđivanju kriterija za
raspodjelu sredstava za pomoć lokalnim
jedinicama za komunalno održavanje za
2016. (144/9)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
sufinanciranje projektiranja, uređenja i
rekonstrukcije pješačkog mosta u Gradu
Trilju na području Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna za tu namjenu
(144/12)

Lovstvo
Odluka o objavljivanju javnog poziva za
sufinanciranje projekata iz domene lovstva
(109/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za isplatu naknade
dijela sredstava lovozakupnina za lovišta
na području Splitsko-dalmatinske županije
(109/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (144/5)
Odluka o produljenju ugovora o zakupu
prava lova (152/717)

Lučka uprava
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju
Lučke uprave Splitsko-dalmatinske
županije (25/15)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na kreditno zaduženje Lučkoj upravi
Splitsko-dalmatinske županije (25/16)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna 2016. godinu
(Aktivnost A106002 Strateške investicije u
pomorstvu – projekti Lučke uprave) (36/1)

Odluka o davanju suglasnosti na Program
rada i Financijski plan Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije (46/7)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
(Aktivnost A106002 Strateške investicije u
pomorstvu – Projekti lučke uprave) (54/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
(Aktivnost A106002 Strateške investicije u
pomorstvu –Projekti Lučke uprave) (69/1)
Odluka o davanju suglasnosti na kreditno
zaduženje Lučkoj upravi Splitskodalmatinske županije (82/489)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Lučke uprave Splitsko-dalmatinske
županije za 2015. godinu (120/1004)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
(Aktivnost A106002 Strateške investicije u
pomorstvu –Projekti Lučke uprave)
(147/4)

Mrtvozorstvo
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za
područje Općine Marina (25/44)
Rješenje o razrješenju i imenovanju
mrtvozornika za područje Grada Makarske
(82/504)
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za
područje Općine Šolta (99/57)
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za
područje Grada Makarske (132/18)

Muzej Cetinske krajine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Muzeja Cetinske krajine za 2015. godinu
(99/53)
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Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
imenovanje ravnatelja Muzeja Cetinske
krajine - Sinj (132/14)
Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja
cetinske krajine Sinj (152/797)

Muzej hvarske baštine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Muzeja hvarske baštine za 2015. godinu
(99/52)

Nacionalne manjine
Nadzorni odbori, upravna vijeća
Odluka o razrješenju predstavnika
Splitsko-dalmatinske županije u
Nadzornom odboru CETINA d. d.Sinj
(11/.3)
Odluka o imenovanju predstavnika
Splitsko-dalmatinske županije u Nadzorni
odbor CETINA d. d. Sinj (11/3)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“
Makarska (11/3)
Odluka o razrješenju i imenovanju članstva
u Nadzornom odboru trgovačkog društva
Županijske ceste Split d.o.o.(26/1)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članice
Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Lovret (27/3)
Rješenje o razrješenju i imenovanju
predsjednice Upravnog vijeća Javne
ustanove RERA S.D. za koordinaciju i
razvoj Splitsko-dalmatinske županije
(40/1124)
Rješenje o razrješenju i imenovanju
predsjednika Upravnog vijeća Doma
zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
(51/1)

Rješenje o razrješenju i imenovanju
predstavnika Splitsko-dalmatinske
županije u Upravnom vijeću Lučke uprave
Split (73/1)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske
županije (77/8)
Odluka o imenovanju predstavnika
Splitsko-dalmatinske županije u Nadzorni
odbor CETINA d. d. Sinj (132/20)

Nagrade, povelje županije
Zaključak o utvrđivanju visine novčanih
iznosa za Nagradu Splitsko-dalmatinske
županije (21/1)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Mariji Jović, za
životno djelo, posmrtno (40/4)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije prof.dr. Mati Matasu,
za životno djelo (40/4)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije msgr. dr. Mili
Vidoviću, za životno djelo (40/4)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije časnoj sestri Dariji
Ivki Bota (40/4)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Ivanu Grljušiću
(40/5)
Odluke o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Ivanu Ugrinu (40/5)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Ani Zaninović (40/5)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Luciji Zaninović
(40/6)

13

Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Plivačkom klubu
„Cipal“, Split (40/6)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Sinjskom pučkom
kazalištu Sinj (40/6)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Udruzi roditelja
djece sa posebnim potrebama „Osmijeh“
Vrgorac (40/7)

gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
pozicija R 2251 (poticanje korištenja
obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kućama- Projekt 1.) II raspodjela (137/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
pozicija R 2251 (poticanje korištenja
obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kućama- Projekt 1.) III raspodjela (143/4)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Udruzi za očuvanje
zavičajne baštine „Slivno“ iz Slivna (40/7)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
pozicija R 2251 (poticanje korištenja
obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kućama- Projekt 1.) III raspodjela (143/5)

Obnovljivi izvori energije

Ovlaštenja

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
pozicija R 2251 (poticanje korištenja
obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kućama- Projekt 1.) I raspodjela (92/2)

Odluka o ovlaštenju (Anđelko Katavić)
(7/2)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitskodalmatinske županije Udruzi veterana i
prijatelja 141. brigade HV, Split (40/7)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
pozicija R 2251 (poticanje povećanja
energetske učinkovitosti obiteljskih kućaProjekt 2.) I raspodjela (105/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
pozicija R 2251 (poticanje povećanja
energetske učinkovitosti obiteljskih kuća –
Projekt 2.) II raspodjela (137/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih UO za

Otočko vijeće
Rješenje o opozivu i izboru predstavnika
otoka Splitsko-dalmatinske županije u
Otočno vijeće (82/504)

Partnersko vijeće SDŽ
Odluka o osnivanju i imenovanju
Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske
županije (22/2)

Plan prijama, izobrazbe i
klasifikacijskih oznaka
Plan prijma za stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.
godinu (5/4)
Plan prijma u službu za 2016. godinu
(10/4)
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Plan izobrazbe službenika Splitskodalmatinske županije za 2016.godinu
(71/1)

području Splitsko-dalmatinske županije
(2014.-2016.) (14/1)

Dopuna Plana prijma na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u Splitsko- dalmatinskoj
županiji za 2016. godinu (137/5)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, razvitku i
europskim integracijama – poljoprivreda
(27/1)

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata
Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
Godinu (159/1)

Izmjene i dopune Programa sufinanciranja
uređenja postojećih zapuštenih poljskih
putova u zagori, priobalju i otocima
Splitsko-dalmatinske županije (40/1105)

Političke stranke

Izmjene i dopune Programa sufinanciranja
nabave sadnog materijala u Splitskodalmatinskoj županiji (40/1105)

Odluka o raspoređivanju sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
namijenjenih financiranju političkih
stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe
birača Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije u 2016. godini (25/3,
142/720)

Poljoprivreda
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, razvitku i
europskim integracijama – poljoprivreda
(6/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za potpore iz
Programa razvoja konkurentnosti i
kvalitete poljoprivredne proizvodnje na
području Splitsko dalmatinske županije
(12/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, razvitku i
europskim integracijama – poljoprivreda
(13/1)
Izmjene Pravilnika o postupku dodjele
sredstava potpore za Mjeru 1., Mjeru 2.,
Mjeru 3. i Mjeru 4. Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na

Izmjene i dopune Pravilnika o postupku
dodjele sredstava za potpore znanstveno
istraživačkih projekata u poljoprivredi koja
se isplaćuju iz Proračuna Splitskodalmatinske županije (40/1125)
Izmjene i dopune Pravilnika o postupku
dodjele sredstava za potpore rada
poljoprivrednih udruga koja se isplaćuju iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
(40/1126)
Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku
dodjele sredstava za potpore izgradnje
jednostavnih akumulacija za
navodnjavanje koja se isplaćuju iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
(40/1126)
Izmjene i dopune Pravilnika o ostvarivanju
prava na sufinanciranje premije osiguranja
u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske
županije (40/1127)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva iz Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko dalmatinske županije za
Mjeru 4. Legalizacija objekata za
obavljanje primarne proizvodnje
poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
(42/2)
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Odluku o odabiru temeljem Javnog poziva
za dodjelu bespovratnih sredstava iz
Programa razvoja konkurentnosti i
kvalitete poljoprivredne proizvodnje za
2016. godinu (46/7)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko-dalmatinske županije za
Mjeru1. Okrupnjavanje poljoprivrednog
posjeda i uređenje poljoprivrednog
zemljišta u 2016. godini (41/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko-dalmatinske županije za
Mjeru2. Primjena stajskog gnojiva i
provedba nitratne direktive u 2016. godini
(41/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko-dalmatinske županije za
Mjeru3. Posebne mjere pomoći za sektor
stočarstva, podmjera A) Obnavljanje
stočnog fonda u 2016. godini i podmjera
D) Racionalizacija troškova u stočarstvu
nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u
uzgoju i proizvodnji u 2016. godini (41/3)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva iz Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko dalmatinske županije za
Mjeru 4. Legalizacija objekata za
obavljanje primarne proizvodnje
poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
(42/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna SDŽ za 2016. namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (43/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi-poljoprivreda (46/6)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (52/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016.
namijenjenih gospodarstvu, razvitku i
europskim integracijama – poljoprivreda
(56/1)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi - poljoprivreda (62/2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi – poljoprivreda (66/ 2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi – poljoprivreda (66/2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, razvitku i
europskim integracijama – poljoprivreda
(74/1)
Odluka raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi – poljoprivreda (86/2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi – poljoprivreda (86/3)
Odluka o odabiru temeljem Javnog poziva
za dodjelu bespovratnih sredstava iz
Programa razvoja konkurentnosti i
kvalitete poljoprivredne proizvodnje za
2016. godinu (87/3)
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Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (88/1)
Odluka o raspisivanju Natječaja za
provedbu Programa kreditiranja razvitka
poljoprivrede i agroturizma Splitskodalmatinske županije za 2016.godinu
(100/1)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, razvitku i
europskim integracijama – poljoprivreda
(100/1)
Odluka o raspisivanju Natječaja za
sufinanciranje premije osiguranja u
poljoprivredi Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. (115/1)
Odluka o povratu kreditnog udjela
Ministarstva poljoprivrede iz Programa
kreditiranja razvitka poljoprivrede (117/2)
Program potpore osnivanju obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva na području
Splitsko-dalmatinske županije (2016-2018)
(120/1004)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi – poljoprivreda (127/2)
Pravilnik za provedbu Programa potpore
osnivanju obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva na području Splitskodalmatinske županije (2016.-2018.) (127/5)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi – poljoprivreda (128/3)
Odluku o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za potpore iz
Programa potpore osnivanju i razvoju

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
na području Splitsko-dalmatinske županije
2016.-2018. (128/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU
fondovima i poljoprivredi – poljoprivreda
(136/1)
Odluka o sufinanciranju premije osiguranja
u poljoprivredi (140/2, 144/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (143/3)
Program potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Splitsko-dalmatinske
županije (2017.-2020.) (152/719)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima
i poljoprivredi – poljoprivreda (156/2)

Pomorsko dobro
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje
pomorskog dobra za Splitsko-dalmatinsku
županiju (66/4)
Program sufinanciranja projekata na
pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije (70/69)
Odluka o objavi Javnog poziva za
podnošenje prijava za sufinanciranje
projekata na pomorskom dobru temeljem
Programa sufinanciranja projekata na
pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije u 2016. (76/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih uređenju, izgradnji i
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održavanju pomorskog dobra (AktivnostProjekti lokalne samouprave) (154/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih turizmu i pomorstvu (157/2)

Porezi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
županijskim porezima (152/714)

Povjerenik i zamjenik povjerenika
za otpad
Rješenje o imenovanju povjerenika i
zamjenika povjerenika za otpad (3/1)

Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda
Odluka o naknadi za rad predsjedniku i
članovima Povjerenstva za procjenu štete
od elementarnih nepogoda Splitskodalmatinske županije za 5. sjednicu
Povjerenstva u 2016. godini (153/10)

Pravilnici
Pravilnik o jedinstvenoj
metodološkonomotehničkoj izradi akata
nadležnih tijela SDŽ (24/2)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije (44/1)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša (71/2)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za turizam i pomorstvo (71/3)

Pravilnik za provedbu programa potpore
jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama
u njihovom većinskom vlasništvu te LAGovima i FLAG-ovima putem
subvencioniranja kamate kredita (92a/1)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje
(97/1)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela zajedničkih poslova (100/4)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje
(108/2)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela zajedničkih poslova (116/1)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje
(121/1)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša (127/4)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem
redu Upravnog odjela zajedničkih poslova
Splitsko-dalmatinske županije (150/3)

Program javnih potreba
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(82/480)
Program o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u osnovnom
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za
2016. godinu (82/480)
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Program o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u srednjem
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za
2016. godinu (82/481)
Program o izmjenama Programa javnih
potreba očuvanja kulturne baštine u
Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.
(82/482)
Program o izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. (82/482)
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u športu Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. (82/483)
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2016 . godinu (82/483)
Program o izmjenama Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(82/484)
Program o izmjenama i dopunama
Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva,
projekata EU i ostalog gospodarskog
razvitka Splitsko-dalmatinske županije za
2016. godinu (82/484)
Izmjena i dopuna Programa ulaganja
Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ za 2016.
(82/485)

dalmatinske županije za 2016. godinu
(142/711)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u osnovnom školstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu (142/712)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u srednjem školstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu (142/713)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
(142/713)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
(142/714)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u športu Splitskodalmatinskoj županiji za 2016. (142/715)
Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2016 . godinu (142/715)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(142/716)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
razvoja turizma i pomorstva na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu (142/716)

Program o izmjenama i dopunama
Programa razvoja turizma i pomorstva na
području Splitsko-dalmatinske županije za
2016. godinu (82/488)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa
razvoja malog i srednjeg poduzetništva,
poljoprivrede, lovstva, projekata EU i
ostalog gospodarskog razvitka Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(142/717)

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju Splitsko-

Odluka o izmjenama i dopunama Programa
ulaganja Upravnog odjela za komunalne
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poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu
okoliša i Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“
za 2016. (142/718)
Odluka o donošenju Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
(152/684)
Odluka o donošenju Programa javnih
potreba u osnovnom školstvu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
(152/684)
Odluka o donošenju Programa javnih
potreba u srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
(152/686)

Odluka o donošenju Programa razvoja
malog i srednjeg poduzetništva,
poljoprivrede, lovstva, projekata EU i
ostalog gospodarskog razvitka Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
(152/704)
Odluka o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ za 2017.
godinu (152/710)
Odluka o donošenju Programa javnih
potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti
Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (152/713)

Odluka o donošenju Programa javnih
potreba očuvanja kulturne baštine Ustanove u kulturi Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. (152/688)

Zaključak 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 2017. (152/714)

Odluka o donošenju programa javnih
potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (152/689)

Programi potpora u gospodarstvu

Odluka o donošenju programa javnih
potreba u sportu Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu (152/691)
Odluka o donošenju programa javnih
potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu (152/694)
Odluka o donošenju programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
(152/697)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
turizam i pomorstvo na području Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
(152/701)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za bespovratna
sredstva iz Programa razvoja ribarstva za
2016. godinu (12/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za potpore iz
Programa potpore Lokalnim akcijskim
grupama na području Splitsko-dalmatinske
županije (2015.-2017.) (12/2)
Pravilnik za provedbu Programa
tehnološkog razvoja, istraživanja i
primjene inovacija (21/2)
Odluka o objavljivanju javnog poziva
gradovima i općinama SDŽ na podnošenje
zahtjeva za bespovratna sredstva iz
Programa poticanja izgradnje
poduzetničkih zona u SDŽ za 2016. (22/1)
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Odluka o objavljivanju javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za bespovratna
sredstva iz Programa tehnološkog razvoja,
istraživanja i primjene inovacija (2014.2017.) (22/2)

putem subvencioniranja kamate kredita
(2014. – 2017.) (82/492)

Izmjene i dopune Programa potpore
osnivanju i razvoju malog gospodarstva na
području Splitsko-dalmatinske županije
(2014.-2017.) (25/12)

Odluka o objavi Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za potporu iz
„Programa potpore projektima jedinica
lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom
većinskom vlasništvu te LAG-ovima i
FLAG-ovima putem subvencioniranja
kamate kredita“ u 2016. godini (106/1)

Izmjene i dopune Pravilnika za provedbu
Programa potpore osnivanju i razvoju
malog gospodarstva na području Splitskodalmatinske županije (2014.-2017.) (32/2)

Odluka o odabiru temeljem Natječaja za
dodjelu bespovratnih sredstava iz
Programa cjeloživotnog obrazovanja
(140/1)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za potpore iz
programa potpore osnivanju razvoja malog
gospodarstva na području Splitskodalmatinske županije (2014.-2017.) (33/1)

Promet i prometna infrastruktura

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za bespovratna
sredstva iz Programa sustavnog
gospodarenja energijom na području
Splitsko-dalmatinske županije (2014.2017.) (33/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
Program cjeloživotnog obrazovanja 2014.2017 na području Splitsko dalmatinske
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju Programa poticanja malog i
srednjeg poduzetništva u Splitskodalmatinskoj županiji u 2015. godini
(40/1106)
Odluka o odabiru temeljem Javnog poziva
za dodjelu bespovratnih sredstava iz
Programa razvoja ribarstva (57/2)
Odluka o odabiru temeljem Natječaja za
dodjelu bespovratnih sredstava iz
Programa cjeloživotnog obrazovanja (77/2)

Odluka o donošenju Programa ulaganja u
pripremu, projektiranje, rekonstrukciju,
sanaciju i izgradnju prometne
infrastrukture na području Splitskodalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u
2016. (30/2, 68/1, 100/2)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
pripremu, otkup zemljišta, projektiranje,
sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
županijskih cesta na području Splitskodalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna za te
namjene u 2016. (101/1)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
sufinanciranje pripreme i izgradnje
poslovnog objekta Županijskih cesta Split
d.o.o. i o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna za te namjene u 2016. (101/2)
Odluka o odabiru temeljem Natječaja za
dodjelu bespovratnih sredstava iz
Programa cjeloživotnog obrazovanja
(115/2)

Izmjene i dopune programa potpore
projektima jedinica lokalne samouprave i
tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu
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Proračun
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2015.
(40/8)
Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.
(82/3)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(82/479)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
korištenju sredstava proračunske zalihe za
travanj 2016. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2016. i projekcije
za 2017. i 2018. (82/488)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu (142/711)
Proračun Splitsko-dalmatinske županije za
2017. i projekcije za 2018. i 2019. (152/3)
Odluka o izvršavanju Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
(152/680)

Prostorni plan
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
izradu prostornih planova i ostale
dokumentacije i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i
općinama za te namjene u 2016. (29/2)
Odluka o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije (40/1086)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
korištenju sredstava proračunske zalihe za
lipanj 2016. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2016. i projekcije
za 2017. i 2018. (99/47)

Zaključak o povjeravanju poslova izrade
Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
Prgomet (56/4)

Odluka o korištenju sredstava iz
Proračunske zalihe u Proračunu Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(117/1)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
donošenju Programa ulaganja u izradu
prostornih planova i ostale dokumentacije i
o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna gradovima i općinama za te
namjene u 2016. (78/1)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. (120/2)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
korištenju sredstava proračunske zalihe za
rujan 2016. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2016. i projekcije
za 2017. i 2018. (132/15)
Odluka o izmjenama i dopunama
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.
(142/3)

Zaključak o povjeravanju poslova izrade
Urbanističkog plana uređenja „Luka“ –
Općine Pučišća (78/2)

Prvokup
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo
prvokupa kulturnog dobra, čest.zgr. 3005
Z.U. 3289 K.O. Split (135/5)
Zaključak o očitovanju na ponudu za pravo
prvokupa nekretnine na Paklenim otocima,
1/8 dijela z.k.č.br. 3911/1 pašnjaka i šume
(ukupne površine:155 230 m2) upisane u
z.k.u. broj 3477 k.o.Hvar (142/726)
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Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo
prvokupa kulturnog dobra, označen kao
dio čest.zgr. 1523, Z.U.9644 K.O.Split na
adresi Svetog Petra Starog br. 1, (142/726)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo
prvokupa kulturnog dobra, čest.zgr. 1458
Z.U. 328 K.O. Split (143/10)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo
prvokupa kulturnog dobra, dvije slike
Emanuela Vidovića (151/2)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo
prvokupa kulturnog dobra, čest.zem.
9523/32 Z.U. 15396 K.O. Split. (151/2)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava
prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Kukočeva 1 (152/797)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo
prvokupa kulturnog dobra, čest.zgr.
1207/1 Z.U. 1520 K.O. Split, u naravi stan
površine 42,95 m2, na I. katu zgrade u
Splitu, anagrafske oznake Rokova 3, 21000
Split (158/2)
Odluka o očitovanju na ponudu na pravo
prvokupa kulturnog dobra, označenog kao
2/16 dijela čest.zgr. 1165/1 Z.U. 1030 i
20/160 dijela čest.zgr. 1165/2 Z.U. 21908
sve K.O. Split, u naravi dio zgrade i dvora
u Splitu na adresi Sredmanuška 31 (158/3)

Regionalni centar čistog okoliša
Odluka o povećanju temeljnog kapitala
Regionalnog centra čistog okoliša društva s
ograničenom odgovornošću za
gospodarenje otpadom (82/490)
Odluka o rasporedu sredstava Općini
Lećevica temeljem Okvirnog Sporazuma o
međusobnim pravima i obvezama između
Splitsko-dalmatinske županije i Općine
Lećevica u svezi izgradnje Županijskog
centra za gospodarenje otpadom u Lećevici
(82/491)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Regionalnog centra čistog
okoliša d.o.o. za 2015. (82/502)

Revizija
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj financijskoj reviziji Splitskodalmatinske županije za 2015. (132/15)

Rijeka Cetina
Odluka o osnivanju i imenovanju Radne
skupine za aktivnosti na Projektu „Održivo
korištenje vodnih resursa sliva rijeke
Cetine u svrhu poboljšanja zaštite od
poplava i navodnjavanja u Sinjskom polju
te dodatnom proizvodnjom električne
energije u slivu rijeke Cetine“ (47/1)
Poslovnik o radu Operativne radne skupine
za aktivnosti na Projektu „Održivo
korištenje vodnih resursa sliva rijeke
Cetine u svrhu poboljšanja zaštite od
poplava i navodnjavanja u Sinjskom polju
te dodatnom proizvodnjom električne
energije u slivu rijeke Cetine“ (48/2)

Rješenja o imenovanju i
razrješenju*
 Rješenja o imenovanju mrtvozornika – vidi
Mrtvozorstvo
 Rješenje Nadzorni odbori i Upravna vijeća – vidi
Nadzorni odbori i Upravna vijeća
* Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika
povjerenika za otpad – vidi Povjerenik i zamjenik
povjerenika za otpad
 Odluka o osnivanju i imenovanju Partnerskog
vijeća Splitsko-dalmatinske županije – vidi
Partnersko viješe SDŽ
 Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća
Splitsko-dalmatinske županije – vidi Kulturno
vijeće
 Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za
kulturu Brač, Nerežišća – Centar za kulturu Brač
 Rješenje o opozivu i izboru predstavnika otoka
Splitsko-dalmatinske županije u Otočno vijeće –
vidi otočko vijeće
 Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije „More i
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Odluka o imenovanju predstavnika i
zamjenice predstavnika Splitskodalmatinske županije za koordinaciju
komunikacije i aktivnosti u provedbi
Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje
2015. do 2020. Godine (4/2)
Odluka o imenovanju predstavnice
Splitsko-dalmatinske županije u provedbi
projekta Integrirani program Salona (11/2)
Odluka o imenovanju predstavnica
Splitsko-dalmatinske županije za članice
Povjerenstva za usklađivanje voznih
redova pri Hrvatskog gospodarskoj komori
Županijskoj komori Split (13/2)
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i
imenovanju Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru
na području Splitsko-dalmatinske županije
(25/18)
Rješenje o razrješenju i imenovanju
članova Povjerenstva za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o
koncesijama na pomorskom dobru na
području Splitsko- dalmatinske županije
(25/43)
Odluka o osnivanju i imenovanju
povjerenstva za ocjenjivanje natječaja za
dodjelu financijskih potpora projektima
udruga od općeg značaja (30/4)
Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za otvaranje prijava i pregled
propisanih uvjeta natječaja za dodjelu
financijskih potpora projektima udruga od
općeg značaja za Splitsko – dalmatinsku
županiju (30/6)

Odluka o razrješenju i imenovanju člana
Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga (31/1)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
ocjenu programa i projekata udruga
namijenjenih zadovoljavanju javnih
potreba iz područja kulture, strukovnih i
ostalih udruga (34/2)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
ocjenu programa i projekata iz područja
socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne
djelatnosti, udruga proisteklih iz
Domovinskog rata te drugih područja od
interesa za opće dobro (34/2)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
ocjenu programa i projekata udruga
namijenjenih zadovoljavanju javnih
potreba u športu u 2016. godini (34/3)
Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za provedbu programa
podizanja kvalitete turističke ponude
Splitsko-dalmatinske županije (39/3)
Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za odabir projekata iz
Programa sufinanciranja razvojnih
projekata u turizmu na području Splitskodalmatinske županije (61/1)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Savjeta za socijalnu skrb Splitskodalmatinske županije (65/7)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
ocjenu programa i projekata iz područja
zaštite okoliša i prirode (92/1)
Odluka o imenovanju voditelja,
kooridnatora i članova Tima za sustav
upravljanja kvalitetom (111/2)

krš“ - vidi JU za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području SDŽ
 Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja
cetinske krajine Sinj- vidi muzej cetinske krajine
 Odluka o osnivanju i imenovanju Tima za
palijativnu skrb Splitsko-dalmatinske županije –
vidi Tim za palijativnu skrb

Rješenje o imenovanju predstavnika
Splitsko-dalmatinske županije u
Operativnu skupinu strateškog projekta
Dalmatian, Hvar (118/2)
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Rješenje o imenovanju predstavnika
Splitsko-dalmatinske županije u
Operativnu skupinu strateškog projekta
Turističkog naselja, otok Šolta (118/3)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
procjenu i utvrđivanje prijedloga sidrišta
na prostoru Splitsko-dalmatinske županije
(127/3)
Odluka o imenovanju osobe odgovorne
za korištenje i rad Registra državnih
potpore (Visko Haladić) (133/1)
Rješenje o osnivanju i imenovanju
Stručnog povjerenstva za izradu strategije
upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije
za razdoblje od 2017. do 2021. godine
(13/2)
Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za provođenje Programa
potpore osnivanju obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva na području
Splitsko-dalmatinske županije 2016.-2018.
(140/5)

Savjet mladih
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje svibanj-prosinac
2015. (25/33)
Zaključak o prihvaćanju Programa rada i
Financijskog plana Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
(25/34)

Službenik za zaštitu osobnih
podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu
osobnih podataka (Tomislav Polić) (91/5)

Socijalna skrb

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (9/1)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja centara za socijalnu skrb u
Splitsko-dalmatinskoj županiji u prvom
tromjesečju 2016. godine (19/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (27/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. namijenjenih socijalnoj
skrbi (56/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih socijalnoj
skrbi (64/2)
Odluka o visini troškova ogrijeva
korisnicima koji se griju na drva u 2016.
godini (66/3)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja centara za socijalnu skrb u
Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016.
godini (66/3)
Odluku o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (91/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi – Grad Solin (112/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (128/7)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (128/7)
Odluka o imenovanju Županijskog
povjerenstva za dodjelu pomoći studentima
iz obitelji s pet i više djece u 2016. godini
(129/1)
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Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet
i više djece u 2016. (129/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (132/18)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (138/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (143/7)
Odluka o dodjeli pomoći studentima iz
obitelji s pet i više djece u 2016. godini
(145/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (146/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (146/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (147/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (149/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (149/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (150/2)
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih dodjeli pomoći
studentima iz obitelji s pet ili
više djece u 2016. godini (151/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (153/ 3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna za 2016. godinu namijenjenih
socijalnoj skrbi (157/2)

Škole i domovi – odbori
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole „Dr.
Franjo Tuđman“, Brela (24/4)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole „Bijaći“,
Kaštel Novi (64/4)
Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora SREDNJE ŠKOLE BRAĆA
RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ
(143/11)

Škole i domovi – statuti
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Petra
Hektorovića, Stari Grad (25/35)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana
Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han .(25/35)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Vrgorac, Vrgorac (25/36)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Primorski Dolac, Primorski Dolac (25/36)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Studenci, Studenci (25/36)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Hvar,
Hvar (25/37)
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Runovići, Runović (25/37)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Mihovila Pavlinovića, Podgora (25/41)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Trilj,
Trilj (25/37)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Bariše
Granića Meštra, Baška Voda (25/ 41)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Dinka
Šimunovića, Hrvace (25/38)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Gornja
Poljica, Srijane (25/42)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Vjekoslava Paraća, Solin (25/38)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tučepi,
Tučepi (25/42)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole braće
Radić, Bračević (25/38)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Bijaći,
Kaštel Novi (25/42)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Zagvozd, Zagvozd (25/39)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole fra
Karla Balića, Šestanovac (25/43)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole kneza
Mislava, Kaštel Sućurac (25/39)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole don
Lovre Katića, Solin (25/43)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole NeorićSutina, Neorić (25/39)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepan
Radić, Imotski (25/39)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Komiža, Komiža (25/40)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Grohote, Grohote (25/40)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Kamešnica, Otok (25/41)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana
Lovrića,
Sinj (40/1109)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr.
Franje Tuđmana, Brela (40/1109)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan
Duknović, Marina (40/1109)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vis,
Vis (40/1109)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Marka
Marulića, Sinj (40/1110)
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tin
Ujević, Krivodol (40/1110)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Vladimira Nazora, Postira (40/1114)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole prof.
Filip Lukas, Kaštel Stari (40/11119

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Gradac, Gradac (40/1115)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole kneza
Branimira, Donji Muć (40/1111)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepan
Radić, Tijarica (40/1115)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Bol,
Bol (40/ 1111)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole kraljice
Jelene, Solin (40/1116)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa
Pupačića, Omiš (40/1112)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
„Strožanac“ Strožanac-Podstrana
(40/1116)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Silvija
Strahimira Kranjčevića, Lovreč (40/1112)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole kralja
Zvonimira, Seget Donji (40/1113)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ante
Starčevića, Dicmo (40/1113)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Selca,
Selca (40/1113)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Milana
Begovića, Vrlika (40/1114)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Supetar, Supetar (40/1114)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ostrog,
Kaštel Lukšić (40/1114)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Srednje škole „Jure
Kaštelan“, Omiš (40/1116)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Tehničke škole u
Imotskom (40/1117)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Prirodoslovnotehničke škole, Split (40/1117)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Srednje strukovne
škole Makarska (40/1117)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Turističkougostiteljske škole, Split (40/1117)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Srednje škole fra
Andrije Kačića Miošića, Makarska
(40/1118)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Statuta Zdravstvene
škole, Split (40/1118)
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Klesarske škole,
Pučišća (40/1118)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Učeničkog doma Split
(40/1122)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Petra
Berislavića, Trogir (40/1114)

Zaključak davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog dopuna Statuta Srednje škole
“Antun Matijašević Karamaneo” Vis
(58/53)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Obrtničko-industrijske
škole u Imotskom (40/1119)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Komercijalno
trgovačke škole, Split (40/1119)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole fra
Pavla Vučkovića Sinj (40/1120)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Srednje škole Tina
Ujevića, Vrgorac (40/1120)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Srednje škole Ivana
Lucića, Trogir (40/1121)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Ekonomske škole Imotski (40/1121)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju,
Split (40/1121)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta III.
Gimnazije, Split (40/1121)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Srednje strukovne
škole Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir
(82/503)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta V. gimnazije Vladimir
Nazor Split (82/503)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Brač Supetar (82/503)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog dopuna Statuta Srednje škole
Hvar, Hvar (82/504)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Dugopolje, Dugopolje. (99/54)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Obrtničke škole Split
(99/54)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog dopune Statuta III. gimnazije
Split (99/54)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopune Statuta
Srednje škole Bol, Bol (99/55)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Graditeljsko-geodetske tehničke škole,
Split (40/1122)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Elektrotehničke škole
Split (120/1011)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Hvar, Hvar (40/1122)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Pomorske škole Split
(120/1012)
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Srednje tehničke
prometne škole Split (132/16)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna 2016. namijenjenih
predškolskom odgoju (24/2)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Gimnazije
Dinka Šimunovića Sinj (132/16)

Odluka o dodjeli financijske pomoći
(47/1)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Tehničke škole za strojarstvo i
mehatroniku Split (132/17)
Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Supetar, Supetar (132/17)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo
(142/727)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Zdravstvene škole Split (152/796)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Gimnazije Dinka
Šimunovića Sinj (152/796)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
za Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Ekonomsko-birotehničke škole Split
(152/797)

Školstvo i predškolski odgoj
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(19a/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih visokom
školstvu i znanstvenim ustanovama (20/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(23/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(48/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna 2016. namijenjenih
predškolskom odgoju (51/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(52/2)
Odluka o mjerilima i kriterijima za
izdvajanje sredstava za financiranje
programa javnih potreba u području
predškolskog odgoja u jedinicama lokalne
samouprave na području Splitskodalmatinske županije u 2016. godini
(58/8)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda osnovnih škola Splitskodalmatinske županije u 2016. godini
(58/13)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda srednjih škola i učeničkih domova
Splitsko-dalmatinske županije u 2016.
godini (58/19)
Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom i
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu (58/51)
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola i učeničkih domova
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu (62/3)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(64/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
predškolskom odgoju (123/ 1)

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
osnovnih škola Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu (64/3)

Odluka o prijenosu sredstava u svrhu
sanacije objekata i nabavu imovine
osnovnih i srednjih škola Splitskodalmatinske županije u 2016. godini
(132/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(77/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(77/5)
Zaključak o davanju suglasnosti Obrtno
tehničkoj školi Split na sklapanje Ugovora
za provedbu projekta „Traveling and
learning“ (81/2)
Odluka o dodjeli godišnje nagrade
najuspješnijim učenicima osnovnih i
srednjih škola Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. godini (89/1)

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu namijenjenih za sufinanciranje
obrazovnih ustanova s pravom javnosti
(134/2)
Odluka o izmjeni Plana rashoda za
materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu (137/3)
Odluka o izmjeni Plana rashoda za
materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola i
učeničkih domova Splitsko-dalmatinske
županije za 2016 godinu (137/4)

Odluka o visini jednokratne nagrade
mentorima najuspješnijih učenika osnovnih
i srednjih škola Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. godini (90/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(138/2)

Odluku o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(91/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih osnovnom
školstvu (139/1)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
dijela sredstava Proračuna 2016.
namijenjenih školstvu (117/2)

Odluka o izmjenama i dopunama Plana
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom i
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu (142/721)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvutrošak sudjelovanja na natjecanjima
(118/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(119/1)

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda
osnovnih škola Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. godini (142/722)
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Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda srednjih
škola i učeničkih domova Splitskodalmatinske županije u 2016. godini
(142/723)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih sufinanciranju
djelatnosti Sveučilišne knjižnice (143/5)

Zaključak o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i športa
za 2016. (26/2)
Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i športa
za 2016. (70/3)
Odluka o objavi Natječaja za financiranje
programa i projekata udruga namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba u športu u
2016.g. (93/1)

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za
uvođenje podizvoditelja u Ugovor za
građenje objekata osnovne škole s
dvoranom u naselju Ninčevići (143/10)

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i športa
za 2016. (98/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(145/2)

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i športa
za 2016. (105/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih školstvu
(147/1)

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i športa
za 2016. (107/1)

Odluka o dopuni Odluke o visini
jednokratne nagrade mentorima
najuspješnijih učenika osnovnih
i srednjih škola Splitsko-dalmatinske
županije u 2016.godini (149/3)

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i sporta
za 2016. (127/2)

Odluka dopuni Odluke o dodjeli godišnje
nagrade najuspješnijim učenicima
osnovnih i srednjih škola Splitskodalmatinske županije u 2016. godini
(150/1)

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i športa
za 2016. (132/18)
Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području rekreacije i športa
za 2016. (145/2)

Odluka o raspodjeli sredstava za izgradnju
osnovne škole s dvoranom u naselju
Ninčevići (152/726)

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području športa za
2016.(146/5)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. namijenjenih predškolskom
odgoju (156/3)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
sredstava krajnjim korisnicima u području
športa za 2016. (153/2)

Šport

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim
korisnicima u području športa za 2016.
(155/1)
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Tim za palijativnu skrb
Odluka o osnivanju i imenovanju Tima za
palijativnu skrb Splitsko-dalmatinske
županije (158/2)

Turizam
Odluka o Objavi Javnog poziva udrugama
građana i turističkim zajednicama Splitskodalmatinske županije na podnošenje
zahtjeva za bespovratna sredstva iz
Programa potpore turističkim
manifestacijama i udrugama za 2016.
godinu (8/1)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za provedbu Programa
potpore turističkim manifestacijama i
udrugama (16/2)

turizmu na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. (54/2)
Odluka o dodjeli sredstava iz Programa
potpore turističkim manifestacijama i
udrugama u 2016. godini (79/1)
Odluka o odabiru projekata i raspodjeli
sredstava iz Programa sufinanciranja
razvojnih projekata u turizmu na području
Splitsko-dalmatinske županije (110/1)
Odluka o raspodjeli sredstava iz Programa
podizanja kvalitete turističke ponude na
području Splitsko-dalmatinske županije
(110/2)
Odluka o raspodjeli sredstava iz Programa
podizanja kvalitete turističke ponude na
području Splitsko-dalmatinske županije
(143/9)

Zaključak o prihvaćanju Analize turističke
sezone 2015. na području Splitskodalmatinske županije i osnovne smjernice
za pripremu turističke sezone 2016.
(25/33)

Odluka o odabiru projekata i raspodjeli
sredstava iz Programa sufinanciranja
razvojnih projekata u turizmu na području
Splitsko-dalmatinske županije (146/6)

Program podizanja kvalitete turističke
ponude na području Splitsko-dalmatinske
županije (28/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih turizmu i pomorstvu (149/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih turizmu i pomorstvu (28/4)

Udruga HERA

Odluka o objavi Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu
bespovratnih sredstava temeljem programa
podizanja kvalitete turističke ponude na
području Splitsko-dalmatinske županije za
2016. (39/3)

Odluka o sudjelovanju Splitskodalmatinske županije u osnivanju i
djelovanju Udruge za jadransko nasljeđe
HERA (132/2)

Udruge

Program sufinanciranja razvojnih projekata
u turizmu na području Splitskodalmatinske županije (46/1)

Godišnji plan financiranja programa,
projekata i manifestacija od interesa za
opće dobro koje provode udruge na
području Splitsko–dalmatinske županije za
2016. godinu (5/1)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za
podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih
sredstava temeljem Programa
sufinanciranja razvojnih projekata u

Odluka o objavi Natječaja za predlaganje
programa javnih potreba iz područja
socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne
djelatnosti, udruga proisteklih iz
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Domovinskog rata te drugih područja od
interesa za opće dobro u 2016. godini
(10/2)

Odluka o raspodjeli sredstava za
financiranje projekata od općeg značaja u
2016. godini (94/1)

Odluka o objavi Natječaja za financiranje
programa i projekata udruga namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba iz područja
kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2016.
(10/2)

Odluka o raspodijeli sredstava (135/1)
Odluka o raspodjeli sredstava (148/3)

Odluka o objavi Natječaja za financiranje
programa i projekata udruga namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba u športu u
2016. (10/3)

Odluka o službenom elektroničkom
dopisivanju upravnih tijela Splitskodalmatinske županije (45/1)

Odluka o objavi Natječaja za dodjelu
financijskih potpora projektima udruga od
općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku
županiju za 2016. godinu (10/3)

Protokol o postupanju u tehničkoj pripremi
i komunikaciji, načinu i dinamici dostave
informacija između Javne ustanove za
koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske
županije RERA SD i upravnih tijela
Splitsko-dalmatinske županije (48/ 4)

Odluka o raspodijeli sredstava Natječaj za
dodjelu financijskih potpora projektima
udruga od općeg značaja za Splitskodalmatinsku županiju u 2016. godini (63/1)
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje
programa i projekata javnih potreba iz
područja socijalne i zdravstvene skrbi i
humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih
iz Domovinskog rata te drugih područja od
interesa za opće potrebe u 2016. godini
(65/1)
Izmjene Godišnjeg plana financiranja
programa, projekata i manifestacija od
interesa za opće dobro koje provode
udruge na području Splitsko–dalmatinske
županije za 2016. godinu (Upravni odjela
za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša) (91/4)
Izmjene Godišnjeg plana financiranja
programa, projekata i manifestacija od
interesa za opće dobro koje provode
udruge na području Splitsko–dalmatinske
županije za 2016. godinu (Upravni odjela
za društvene djelatnosti) (91/5)

Ustrojstvo upravnih tijela

Odluka o ustrojstvu Ureda za unutarnju
reviziju Splitsko-dalmatinske županije
(53/1)

Vjerske zajednice
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju Vjerskih zajednica (30/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016.
namijenjenih sufinanciranju Vjerskih
zajednica (55/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016.
namijenjenih sufinanciranju Vjerskih
zajednica (55/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju Vjerskih zajednica i udruga
u kulturi i tehničkoj kulturi (83/1)
Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna za
2016. namijenjenih sufinanciranju Vjerskih
zajednica (95/1)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju Vjerskih zajednica (119/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju Vjerskih zajednica (128/6)
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
vjerskih zajednica za 2016. (133/2)
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
vjerskih zajednica za 2016. (133/2)
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
vjerskih zajednica za 2016. (132/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju Vjerskih zajednica (143/8)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
sredstava namijenjenih sufinanciranju
vjerskih zajednica za 2016. (146/5)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih
sufinanciranju Vjerskih zajednica (148/4)

Vode, vodoprivreda i odvodnja
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
pripremu, projektiranje, sanaciju,
rekonstrukciju i izgradnju objekata
vodoopskrbe na području Splitskodalmatinske županije namijenjenih
trgovačkim društvima u komunalnom
gospodarstvu i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna za te namjene u
2016. (17/1, 131/1, 148/2)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
pripremu, projektiranje, rekonstrukciju,
sanaciju i izgradnju objekata vodoopskrbe
na području Splitsko-dalmatinske županije
i o raspodjeli sredstava Županijskog

proračuna gradovima i općinama za te
namjene u 2016. (29/2, 46/5, 104/2)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
pripremu, projektiranje, rekonstrukciju,
sanaciju i izgradnju objekata odvodnje na
području Splitsko-dalmatinske županije i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u
2016. (72/1, 96/1)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
pripremu, projektiranje, rekonstrukciju,
sanaciju i izgradnju objekata odvodnje na
području Splitsko-dalmatinske županije
namijenjenih trgovačkim društvima u
komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna za te
namjene u 2016. (128/2, 148/2)
Odluka o donošenju Programa
sufinanciranja otplate kredita JLS za
sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
vodoopskrbnog sustava na području
Splitsko-dalmatinske županije i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u
2016. (144/11)
Odluka o donošenju Programa
sufinanciranja otplate kredita JLS za
sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
objekata odvodnje na području Splitskodalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u
2016. (144/12, 156/3)

Zapošljavanje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitskodalmatinskoj županiji u 2015. godini
(40/1109)

Zaštita i spašavanje
Odluka o izmjenama i dopunama Plana
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
Splitsko-dalmatinske županije (11/2)
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Zaključak o prihvaćanju Analize stanja
sigurnosti na području Splitskodalmatinske županije u 2015. godini
(58/53)
Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti za područje Splitskodalmatinske županije (72/59)
Plan rada stožera civilne zaštite Splitskodalmatinske županije u 2016. godini
(72/60)
Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite
Splitsko-dalmatinske županije i
imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera (113/2)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(152/725)

Zaštita od požara
Program javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu (25/11)
Županijski financijski plan za provođenje
zadaća iz područja zaštite od požara u
protupožarnoj sezoni 2016. godine (72/2)
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata
zaštite od požara za područje Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(72/4)

gradovima i općinama za te namjene u
2016. (100/3, 144/10)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu
(152/725)

Zaštita okoliša
Odluka o utvrđivanju morskih plaža na
kojima će se provoditi praćenje kakvoće
mora za kupanje na području Splitskodalmatinske županije u 2016. godini
(25/12)
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o
ispitivanju kakvoće mora za kupanje na
području Splitsko-dalmatinske županije u
2015. godine (25/15)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih za kapitalne pomoći
trgovačkim društvima u javnom sektoru
(Aktivnost – Financiranje hladnog pogona
i opremanje brodice ECO 13/5) (56/2)
Odluka o donošenju Programu ulaganja u
ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih
voda, zraka i razine buke na području
Splitsko-dalmatinske županije razdjela 103
i o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna za te namjene u 2016.,
proračunskom korisniku Nastavnom
zavodu za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije (81/1, 125/1)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju
zaštite od požara i stanju provedbe
godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja
zaštite od požara na području Splitskodalmatinske županije za 2016. (99/53)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih za kapitalne pomoći
trgovačkim društvima u javnom sektoru
(Aktivnost – Financiranje hladnog pogona
i opremanje brodice ECO 13/5) (101/2)

Odluka o donošenju Programa ulaganja u
projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju i
opremanje vatrogasnih domova na
području Splitsko-dalmatinske županije i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna

Odluka o donošenju Programa podizanja
razine svijesti o okolišu na području
Splitsko-dalmatinske županije i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
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razdjela 105, pozicije R2099 za te namjene
u 2016. (126/1)

Crvenog križa Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. (1/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2016. godinu
namijenjenih za kapitalne pomoći
trgovačkim društvima u javnom sektoru
(Aktivnost – Financiranje hladnog pogona
i opremanje brodice ECO 13/5) (151/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 0114) - Klinički bolnički centar
Split (2/1)

Zbrinjavanje otpada
Odluka o donošenju Programa ulaganja u
nabavu opreme za prikupljanje i odvoz
otpada i o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna gradovima i općinama za te
namjene u 2016. (7/1)
Odluka o kriterijima i mjerilima za izračun
i raspodjelu pomoći jedinicama lokalne
samouprave na području Splitskodalmatinske županije za 2016. koje vrše
pripremne radnje za izgradnju objekata za
gospodarenje otpadom županijskog Centra
i pretovarnih stanica (40-1100)
Odluka o raspodjeli sredstava pomoći
jedinicama lokalne samouprave na
području SDŽ za 2016. koji vrše pripremne
radnje za izgradnju objekata za
gospodarenje otpadom županijskog Centra
i pretovarnih stanica (55/3)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Programa ulaganja u nabavu
opreme za prikupljanje i odvoz otpada i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u
2016. (67/1)
Odluka o donošenju programa ulaganja u
sanaciju nelegalnih odlagališta otpada i o
raspodjeli dijela sredstava Županijskog
proračuna gradovima i općinama za te
namjene u 2016.godini (142/727, 146/6)

Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava za
decentralizirane funkcije zdravstvenih
ustanova čiji je osnivač Splitskodalmatinska županija u prvom tromjesečju
2016. godine (15/2)
Zaključak o utvrđivanju popisa prioriteta
za raspored sredstava namijenjenih
financiranju decentraliziranih funkcija
zdravstvenih ustanova u vlasništvu
Splitsko-dalmatinske županije u prvom
tromjesečju 2016. godine (15/4)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije – kupnja rtg uređaja
(40/1108)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije – davanje ovlaštenja
ravnatelju (40/1108)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu –
Dom zdravlja SDŽ (42/1)
Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava za
decentralizirane funkcije zdravstvenih
ustanova čiji je osnivač Splitskodalmatinska županija u 2016. godini (56/3)

Zdravstvo

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o nabavci 7 (sedam) automobila za potrebe
terenskog rada djelatnika Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije (58/50)

Zaključak o sufinanciranju programa
aktivnosti Zajednice udruga društvo

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o nabavci automatika za vagu za vaganje
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filtera s uzorcima PM 2,5 i 10 mikrona u
UTT aparata Nastavnom zavodu za javno
zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
(58/50)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi - Poliklinici za
rehabilitaciju osoba sa smetnjama u
razvoju za 2015. godinu (99/50)

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o nabavci GCMS ( Plinski kromatograf
s masenim detektorom ) aparata
Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije (58/50)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi - Nastavnom zavodu
za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske
županije za 2015. godinu (99/50)

Odluka o raspodjeli sredstava potpore od
strane Ministarstva turizma namijenjenih
sufinanciranju dodatnih timova medicinske
pomoći u 2016. (59/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 0114) – Klinički bolnički centar
Split (77/7)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 0114)- Klinički bolnički centar
Split (80/1)
Odluku o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 1803) - Stomatološka poliklinika
(91/3)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi - Zavodu za hitnu
medicinu Splitsko-dalmatinske županije za
2015. godinu (99/48)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi - Domu zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije za 2015.
godinu (99/49)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi - Ljekarni Splitskodalmatinske županije za 2015. godinu
(99/49)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi - Stomatološkoj
poliklinici Split za 2015. godinu (99/49)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi - Specijalnoj bolnici
za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“
za 2015. godinu (99/50)
Zaključak o davanju potpore Nastavnom
zavodu za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije (99/58)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 0114) – Klinički bolnički centar
Split – optički biometar (103/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 1803) – Stomatološka poliklinika
(112/ 2)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
dijela sredstava Proračuna 2016.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0114) Klinički bolnički centar Split (125/2)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
dijela sredstava Proračuna 2016.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0114) Klinički bolnički centar Split (125/2)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli
dijela sredstava Proračuna 2016.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0114) Klinički bolnički centar Split (125/3)
Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o
utvrđivanju popisa prioriteta za raspored
sredstava namijenjenih financiranju
decentraliziranih funkcija zdravstvenih
ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. godini (130/1)
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Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o
utvrđivanju popisa prioriteta za raspored
sredstava namijenjenih financiranju
decentraliziranih funkcija
zdravstvenih ustanova u vlasništvu
Splitsko-dalmatinske županije u 2016.
godini (138/2)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske Županije o davanju na
korištenje službenog stana u Sućurju, otok
Hvar (142/724)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske Županije o ustupanju na
korištenje bez naknade objekta bivše
ambulante Klis-Megdan (142/724)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske Županije o prihvatu ponude i
sklapanju Predugovora i Ugovora o
kupoprodaji nekretnine (142/724)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluke
Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije-Ambulanta Grohote,
otok Šolta (142/725)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Ljekarne Splitskodalmatinske županije o odabiru izvođača
radova za izgradnju i opremanje galenskog
laboratorija za provjeru kakvoće galenskih
pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari –
I faza (142/725)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 1803)Stomatološka poliklinika (143/6)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 0114 i 2419) - Klinički bolnički
centar Split (143/6)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 1753) – Poliklinika za
rehabilitaciju osoba sa smetnjama u
razvoju, Split (143/7)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 0114 )- Klinički bolnički centar
Split (147/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2016. namijenjenih zdravstvu
(pozicija 1803)- Stomatološka poliklinika
(149/1)

Župan i zamjenici
Odluka o izmjeni Odluke o plaći župana i
zamjenika župana Splitsko-dalmatinske
županije (25/9)
Zaključak o Izvješću o radu Župana
Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje
srpanj-prosinac 2015. (58/49)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Župana Splitsko-dalmatinske županije za
razdoblje siječanj-lipanj 2016. (120/1003)

Županijska skupština
Program rada Županijske skupštine
Splitsko- dalmatinske županije za 2016.
(25/3)
Rješenje o razrješenju i izboru
predsjednika Odbora za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije (40/1123)
Rješenje o razrješenju i izboru člana
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije (40/1123)
Izvještaj o prestanku i početku mandata
vijećnika Županijske skupštine –Ante
Ćaleta – Morana Martinić Dragan (82/505)
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Rješenje o razrješenju i izboru člana
Mandatne komisije (99/55)
Izvještaj o mirovanju i početku mandata
vijećnika Županijske skupštine (99/58)
Lovre Kušćević – Ivna Grgić

Županijske ceste
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o.
za 2015. (82//502)

Županijska uprava za ceste
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvještaja o izvršenju financijskog plana
Županijske uprave za ceste Split za 2015.
godinu (40/1106)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog
plana i Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste na području Splitskodalmatinske županije za 2016. (82/489)
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Financijskog plana I.-VI. 2016.
Županijske uprave za ceste Split
(120/1003)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog II. izmjene i dopune
Financijskog plana i Plana građenja i
održavanja županijskih i lokalnih cesta
Županijske uprave za ceste na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
(132/16)
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