SLUŽBENI GLASNIK
SPLITSKO – DALMATINSKE
ŽUPANIJE
1 -165a

POJMOVNO KAZALO ZA 2017. GODINU
je popis odluka i drugih akata objavljenih u
„Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“
u 2017. godini po ključnim pojmovima

Prvi broj u zagradi iza naziva 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 2018.

Brzobrodske linije
Odluka o objavljivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za
sufinanciranje potpora brzobrodskih linija u Splitskodalmatinskoj županiji za 2017. godinu (27/2)
Odluka o odabiru temeljem javnog poziva za iskazivanje interesa
za sufinanciranje troškova potpora brzobrodskih linija u
Splitsko-dalmatinskoj županiji (35/4)

Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Općini Primorski Dolac za djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016.
godine, uzrokovane mrazom, na području Općine Primorski
Dolac (45/4)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Općini Seget za djelomično ublažavanja i otklanjanje posljedica
štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016. godine,
uzrokovane mrazom, na području Općine Seget (45/5)

Brojčan oznake i plan klasifikacijskih oznaka
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o određivanju
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akta u uredskom
poslovanju Splitsko-dalmatinske županije (165/2)
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(165/2)
Centri izvrsnosti
Odluka o Središnjeg povjerenstva Centra izvrsnosti Splitskodalmatinske županije i imenovanju predsjednika i članova
(127/1)
Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti iz matematike u Splitskodalmatinskoj županiji za školsku godinu 2017.- 2018. (126/2)
Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti iz novih tehnologija u
Splitsko-dalmatinskoj županiji za školsku godinu 2017.-2018.
(126/6)
Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti iz informatike u Splitskodalmatinskoj županiji za školsku godinu 2017.- 2018 (126/9)
Odluka o imenovanju voditelja i asistenta voditelja projekta
„Podrška osnivanju i radu Centara izvrsnosti u Splitskodalmatinskoj županiji“ (šifra projekta:UP.03.2.2.02.0066)
(131/1)
Centar za kulturu Brač
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Brač
za 2016. godinu (110/1625)
DES
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju
osoba s invaliditetom DES Split (160/2)

Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Gradu Vrgorcu za djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016.
godine, uzrokovane mrazom, na području Grada Vrgorca (45/6)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Općini Zagvozd za djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016.
godine, uzrokovane mrazom, na području Općine Zagvozd
(45/7)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Gradu Vrgorcu za djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u svibnju 2016.
godine uzrokovane tučom, na području Grada Vrgorca (45/8)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 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 (45/ 9)
Odluka o proglašenju elementarne
nepogode uzrokovane
mrazom 21. i 22. travnja 2017. na području općina Podbablje,
Proložac, Lokvičići i Lećevica (69/7)
Odluka o proglašenju elementarne
nepogode uzrokovane
mrazom od 18. do 23. travnja 2017. na području općina
Zmijavci, Runovići i Seget (69/8)
Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane
mrazom 22. travnja 2017. na području gradova Vrgorca, Visa,
Trilja, Imotskog,Vrlike i Sinja te općina Zagvozd, Hrvace,
Dicmo, Prgomet, Muć, Dugopolje i Primorski Dolac (69/9)
Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane
požarom dana 17. srpnja 2017.godine na području Grada Splita,
Grada Solina i Grada Omiša te Općine Podstrana (91/1)

Djeca hrvatskih branitelja

Odluka o proglašenju elementarne
nepogode uzrokovane
požarom dana 16. srpnja 2017. godine na području Općine
Šestanovac (93/1)

Odluka o visini novčane pomoći djeci smrtno stradalih,
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za
2017. godinu (11/5)

Odluka o proglašenju elementarne
nepogode uzrokovane
požarom dana 9. kolovoza 2017. godine na području Općine Klis
(99/1)

Elementarne nepogode

Odluka o proglašenju izravne opasnosti od nastanka elementarne
nepogode uzrokovane sušom na području Splitsko-dalmatinske
županije (102/3)

Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Općini Lećevica za djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016.
godine, uzrokovane mrazom, na području Općine Lećevica
(45/2)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Općini Marina za
djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016.
godine, uzrokovane mrazom, na području Općine Marina (45/3)
Odluka o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći
Općini Prgomet za djelomično ublažavanja i otklanjanje
posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016.
godine, uzrokovane mrazom, na području Općine Prgomet (45/3)

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete
od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije
(110/1618)
Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane
požarom dana 9. kolovoza 2017. godine na području Općine
Nerežišća (111/1)
Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane
požarom dana 7. rujna 2017. na području općina Dugi Rat i
Podstrana (123/4)
Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane sušom
tijekom 2017. godine na području Općine Lećevica (136/6)
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Financiranje političkih stranaka
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih
stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije u 2017., do isteka
mandata ovog skupštinskog saziva (17/7)
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka
zastupljenih u Županijskoj skupštini
Splitskodalmatinskoj županiji za razdoblje srpanj-prosinac 2017. (94/6)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna SDŽ za 2017.
godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (150/1)
Odluka o odabiru korisnika sufinanciranja temeljem javnog
poziva za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova
prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika u zaobalnom dijelu
Splitsko-dalmatinske županije (151/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih gospodarstvu, EU
fondovima i poljoprivredi-prijevoz (151/2)

Gospodarstvo i razvitak
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, razvitku i europskim integracijama (10/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (32/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (32/2)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (38/21)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja
malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji
u 2016. godini (38/21)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (155/4)
Odluka o odabiru temeljem Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih sredstava iz Programa cjeloživotnog obrazovanja
(156/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (156/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017 godinu (IV raspodjela)
namijenjenih Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu (156/3)
Odluka o izmjeni Odluke o odabiru korisnika sufinanciranja
temeljem javnog poziva za iskazivanje interesa za sufinanciranje
troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika u
zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije (157/1)

Odluka o raspodijeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu, (I raspodjela)
namijenjenih Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, razdjel 108 Pozicija R 2694 (39/1)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi – prijevoz (157/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (57/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi-energetika (161/7)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo EU fondove i poljoprivredu (59/2)

Hrvatska zajednica županija

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (64/5)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (77/1)

Rješenje o određivanju tri predstavnika Splitsko-dalmatinske
županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija (87/2)
Imovina i nekretnine
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog
prostora-Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
(130/2)
Javna nabava

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u gospodarstvu
Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja
u 2016. godini 110/1620
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu, (III raspodjela)
namijenjenih Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, razdjel 108 pozicija R 2694 (117/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (140/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna SDŽ za 2017.
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi
(146/1)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (38/9)
Odluka o davanju ovlaštenja za provođenje postupka javne
nabave (101/1)
Javna rasvjeta
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu pozicija 2697 (Javna
rasvjeta) I raspodjela (51/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu pozicija 2697 (Javna
rasvjeta) II raspodjela (117/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (147/1)
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Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj
Splitsko-dalmatinske županije

posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Grohote, predio uvala
Nečujam – uvala Piškera i uvala Maslinica, Općina Šolta (21/18)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove RERA
S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u
2016. godini (126/6)

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS VRANJICA 2, na dijelu k.o.
Seget, predio Seget Vranjica (21/21)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području SDŽ

Odluka izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže, ugostiteljskih
objekata i terasa (štekata) na dijelu k.o. Split, predio uvala
Bačvice (21/23)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog
područja za 2016. godinu (109/1)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
područja za 2016. (110/1621)
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitsko –dalmatinske županije
„More i krš“ i Pravilnik o radu, plaćama i naknadama Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko – dalmatinske županije „More i krš“ (143/2)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 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 (21/24)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 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 (21/24)
Odluka o namjeri davanje koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Bol, predio
Zlatni rat (21/25)
Odluka o namjeri davanja koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Duće, predio
ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat (21/29)

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod
za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u 2016.
godini (110/1620)
Javne površine
Odluka o donošenju Programa ulaganja u sufinanciranje
projektiranja, uređenja i rekonstrukcije pješačkog mosta u Gradu
Trilju (25/1, 67/3)
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 2017. (34/5, 57/6, 161/7)
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 2017. (35/2, 57/7, 123/2,
159/2)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u izgradnju trgova i
tržnica i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u 2017. godini (58/2,
161/6)
Kombi kogeneracijska plinska elektrana Peruča
Zaključak u svezi Kombi kogeneracijske plinske elektrane
(KKPE) Peruća (135/1)

Odluka o namjeri davanje koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i plaže na
dijelu k.o. Duće, predio Glavica (21/33)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže te izgradnje i gospodarskog
korištenja plažnog ugostiteljskog objekta na dijelu k.o. Kaštel
Štafilić, predio plaža Stari Resnik (21/36)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju (postavljanje) i gospodarsko korištenje luke posebne
namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pitve, predio uvale Porat i
Mostir, otok Šćedro (21/39)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
korištenja luke posebne namjene – sportske luke Mornar, na
dijelu k.o. Split, predio Uvala Baluni, Grad Split (50/634)
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.
Veliko Brdo, predio Cvitačka, Grad Makarska (50/637)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio
Cvitačka, Grad Makarska (50/637)
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Vis,
predio otok Budikovac Veli - zapadna plaža (50/641)

Koncesije na pomorskom dobru

Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Vis , predio
otok Budikovac Veli – zapadna plaža (50/641)

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS BOK, na dijelu k.o. Okrug,
predio Mavarštica (21/14)

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Vis,
predio otok Budikovac Veli - istočna plaža (50/645)

Odluka o davanju 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 (21/16)

Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Vis, predio
otok Budikovac Veli – istočna plaža (50/645)

Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Duće,
predio ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat (50/648)
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Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Duće, predio
ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat (50/649)
Odluka o davanju 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 (50/655)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog
korištenja,
organiziranja
posjećivanja,
razgledavanja i čuvanja zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio
otok Ravnik, Grad Vis (50/655)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrištana dijelu k.o. Grohote, predio uvala Nečujam uvala Piškera i uvala Maslinica, Općina Šolta (50/657)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k.o.
Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjaka dijelu k.o. Duće,
predio zapadno od autokampa Ribnjak (50/661)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - marine i u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog
područja javno prometna površina - javno parkiralište i javne
pješačke površine na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Luka,
Općina Baška Voda (50/663)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja
ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o.
Bogomolje, predio uvala Duboka (50/666)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS VELIKA DRAGA sa
pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Okrug, predio Okrug
(50/670)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS Seget Donji sa pripadajućim
cjevovodom, na dijelu k.o. Seget, predio Seget Donji (50/671)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS MAVARŠTICA 2 sa
pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Okrug, predio Okrug
(50/673)
Odluka o objavi Javnog poziva udrugama za dostavu prijedloga
člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
(96/1)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS OKRUG GORNJI sa
pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Okrug, predio Okrug
Gornji (126/10)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe podmorskog cjevovoda kopnoČiovo, na dijelu k.o.Trogir, predio Brigi- Duhanka (126/12)

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje Kanala V-SL, građenja građevine infrastrukturne
namjene, vodnogospodarskog sustava anglomeracije Split-Solin
– sustav vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i
posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i vodospreme „VisokaVisoka“, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka (126/19)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje cjevovoda V-OD, građenja građevine infrastrukturne
namjene, vodnogospodarskog sustava anglomeracije Split-Solin
– sustav vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i
posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i vodospreme „VisokaVisoka“, na dijelu k.o. Split, predio Trajektna luka Split (126/20)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje prelijevnog kanala RB 2, građenja građevine
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda – optimalizacije i posebne upotrebe spoja sustava
odvodnje sjevernog sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split,
predio Sjeverna luka (126/23)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje gravitacijskog kolektora RB 1, građenje građevine
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda – optimalizacija spoja sustava odvodnje odvodnje
otpadnih voda – optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog
sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka
(126/25)
Odluka o povjeravanju ovlaštenja Općini Bol za davanje
koncesije na pomorskom dobru k.o. Bol, predio Zlatni rat
(154/1396)
Rješenje o poništenju Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijskokupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.
Split, predio uvala Bene, Grad Split (154/1397)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu
k.o. Split, predio uvala Zvončac (154/1397)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje Kanala Zvončac 1 i 1.1., rekonstrukcije građevine
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda - rekonstrukcije, dogradnje i posebne upotrebe
sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita, na dijelu k.o. Split,
predio Zvončac (154/1399)
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
(154/1401)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela
benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja
(154/1401)
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu
k.o. Gradac, predio Rudari, Općina Gradac (154/1402)
Kultura i tehnička kultura

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS SLATINE 4 sa pripadajućim
cjevovodom, na dijelu k.o. Slatine, predio uvala Mržodel
(126/14)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS KAŠTEL SUĆURAC III sa
pripadajućim kolektorom F-209 i dio kolektora F-210 na dijelu
k.o. Kaštel Sućurac, predio Ratac (126/17)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna SDŽ za 2017.
krajnjim korisnicima na području kulture i tehničke kulture te
vjerskim zajednicama (23/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. krajnjim korisnicima u području
kulture i tehničke kulture (29/4)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017.
namijenjenih sufinanciranju aktivnosti Zajednice tehničke
kulture Splitsko-dalmatinske županije (32/4)

Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova (126/6)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. namijenjenih krajnjim
korisnicima u području kulture i tehničke kulture te vjerskim
zajednicama (32/4)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Lučke uprave Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu (110/1621)

Odluka o raspodjeli dijela sredstva Proračuna
namijenjenih sufinanciranju kulturnih događanja (36/1)

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
namijenjenih sufinanciranju kulturnih događanja (39/3)

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
namijenjenih sufinanciranju krajnjih korisnika (60/2)

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
namijenjenih sufinanciranju krajnjih korisnika (67/2)

2017.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije (126/9)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (160/2)
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitskodalmatinske županije (160/3)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitskodalmatinske županije (160/3)
Mrtvozorstvo

Odluka o posudbi replike uniforme Dalmatinske kraljevske
pukovnije iz doba Napoleona (1806. – 1813.) (68/5)

Rješenje o razrješenju mrtvozornika za područje Grada
Makarske (38/41)

Odluka o raspodjeli dijela sredstva proračuna 2017. namijenjenih
sufinanciranju krajnjih korisnika (78/1)

Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje
Grada Imotskog (50/678)

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih kulturi (91/2)

Rješenje o razrješenju mrtvozornika za područje Grada
Makarske (160/5)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017. iz područja
kulture (103/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017. iz područja
kulture (125/1)

Muzej Cetinske krajine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Cetinske krajine
za 2016. godinu (110/1626)
Muzej hvarske baštine

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017. iz područja
kulture (139/1)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja hvarske baštine
za 2016. godinu (110/1625)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. iz područja kulture (153/1)

Nadzorni odbori, upravna vijeća

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017. iz područja
kulture i vjerskih zajednica (158/2)

Odluka o opozivu i imenovanju (Regionalni centar čistog
okoliša) (114/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. iz područja kulture (164/1)

Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Splitskodalmatinske županije u Upravno vijeće Ustanove DES (133/1)

Kulturno vijeće

Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Agencije EKO Kaštelanski zaljev (156/4)

Odluka o određivanju naknade troškova za rad predsjedniku i
članovima Kulturnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije
(37/3)

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske
uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije
(161/8)

Lokalna samouprava
Nagrade, povelje županije
Odluka o raspodjeli sredstava pomoći jedinicama lokalne
samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
za komunalno održavanje i opremanje (34/6, 58/1, 130/1, 151/3,
162/4)
Odluka o donošenju Programa pomoći za otplatu dugova JLS za
investicije u proteklom razdoblju - prometne infrastrukture na
području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u
2017. (61/1, 92/6)
Lovstvo
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
isplatu naknade dijela sredstava lovozakupnina za lovišta na
području Splitsko-dalmatinske županije (103/4)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za sufinanciranje
projekata iz domene lovstva (103/4)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
akademiku Davorinu Rudolfu za životno djelo (38/3)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ivanu
Šimunoviću za životno djelo (38/3)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije prof.
dr. sc. Borbenu Uglešiću za životno djelo (38/3)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Petru
Buljeviću, prof. (38/3)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ivanu
Jakšiću (38/4)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Anti
Omaziću, dr.med.spec.pedijatrije (38/4)
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Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije dr.sc.
Stanislavu Piploviću (38/4)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Mariji
Županović (38/5)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Kulturno umjetničkoj udruzi Sv. Kliment, Gornje Sitno (38/5)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Ronilačko- ekološkom klubu HVIDR-a SPLIT (38/5)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Sportskoj sekciji liječnici tenisači Hrvatskog liječničkog zboraPodružnica Split (38/6)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Sveučilištu u Splitu (38/6)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Udruzi
veterana Domovinskog rata 114. brigade HV (38/ 7)
Odluka o dodjeli Povelje Splitsko-dalmatinskoj županiji Matei
Kolovrat (39/1)

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u upravna tijela Splitsko – dalmatinske županije
za 2017. (114/2)
Poljoprivreda
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi – poljoprivreda (30/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (51/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi
– poljoprivreda (63/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi – poljoprivreda (67/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna
namijenjenih gospodarstvu, razvitku i EU integracijama poljoprivreda (77/2)

Obnovljivi izvori energije
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, razdjel 108 pozicija
R 2698 (poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama - Projekt 1.) (64/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, razdjel 108 pozicija
R 2698 (poticanje povećanja energetske učinkovitosti u
obiteljskim kućama - Projekt 2.) (64/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, razdjel 108 pozicija
R 2698 (poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama - Projekt 1.) (136/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredipoljoprivreda (77/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi
- poljoprivreda (81/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi
– poljoprivreda (81/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu , EU fondovima i
poljoprivredi – poljoprivreda (103/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi – poljoprivreda (103/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih UO za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, razdjel 108 pozicija
R 2698 (poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama - Projekt 2.) (136/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi – poljoprivreda (116/5)

Ovlaštenja

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (136/2)

Odluka o davanju ovlaštenja za provođenje postupka javne
nabave (92/5)
Otočko vijeće

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (136/4)

Rješenje o izboru tri predstavnika Splitsko-dalmatinske županije
u Otočno vijeće ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije (126/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (137/1)

Palijativna skrb

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (142/1)

Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja palijativne skrbi u
Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020.
(38/22)
Plan prijama i izobrazbe

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava
Županijskog proračuna za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi-poljoprivreda
(145/1)

Plan prijma u službu za 2017. godinu (9/17)
Plan izobrazbe službenika Splitsko-dalmatinske županije za
2017. godinu (9/18)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna SDŽ za 2017.
namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi
(146/2)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i europskim
integracijama – poljoprivreda (148/1)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje (29/19)
Pravilnik o korištenja sustavom videonadzora (47/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredipoljoprivreda (155/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredipoljoprivreda (155/5)
Pomorsko dobro
Program sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (11/1)
Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za
sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem
Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (20/1)
Plan upravljanja pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj
županiji za 2017. godinu (52/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih uređenju, izgradnji i održavanju
pomorskog dobra (Aktivnost –
Projekti lokalne samouprave) (74/1)
Odluka o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za 2017.
Strateške investicije u pomorstvu - Projekti Lučke uprave
(94/13)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela zajedničkih poslova Splitsko-dalmatinske
županije (85/3)
Program javnih potreba
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija
za sufinanciranje Programa i raspodjelu sredstava Županijskog
proračuna Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša (34/8)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2017. (50/614)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2017.
godinu (50/614)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (50/615)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (50/615)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
očuvanja kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za
2017. (50/616)

Pravilnik o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji
građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području
Splitsko-dalmatinske županije (110/1604)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
športu za 2017. (50/617)

Zaključak o izmjenama i dopunama Regionalnog programa
uređenja i upravljanja morskim plažama na području Splitskodalmatinske županije (110/1612)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (50/
617)

Program sufinanciranja projekta na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (116/1)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
(50/618)

Odluka o objavi Javnog ograničenog poziva za podnošenje
prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru
temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom
dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (117/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih uređenju, izgradnji i održavanju
pomorskog dobra (155/7)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu (157/10)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu (157/11)
Porezi
Odluka o lokalnim porezima Splitsko-dalmatinske županije
(38/8)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja u turizam i
pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (50/618)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i
srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i
ostalog gospodarskog razvitka splitsko-dalmatinske županije za
2017. godinu (50/619)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog
odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu
okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Splitsko-dalmatinske županije - More i krš za 2017. (50/620)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Splitsko-dalmatinske županije za (110/1594)

Pravilnici

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (110/1594)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu
(15/1)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (110/1595)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Kabineta Župana (28/1)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (110/1595)
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Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
športu za 2017. godinu (110/1596)
Odluka o izmjenama programa javnih potreba u zdravstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (110/1596)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (110/1597)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja u turizam i
pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (110/1597)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i
srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i
ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za
2017. godinu (110/1598)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog
odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu
okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“
za 2017. (110/1599)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (154/1383)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (154/1384)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkog kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
(154/1385)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba očuvanja kulturne
baštine-Ustanova u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za
2017. (154/1385)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
području športa Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
(154/1386)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. (154/1386)

Odluka o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (154/615)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrb Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
(154/1387)

Odluka o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(154/615)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja u turizam i
pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (154/1387)

Odluka o donošenju Programa javnih potreba u srednjem
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(154/617)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i
srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i
ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za
2017. godinu (154/1388)

Odluka o donošenju Programa javnih potreba očuvanja kulturne
baštine - Ustanove u kulturi Splitsko – dalmatinske županije za
2018. (154/620)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
(154/620)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog
odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu
okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“
za 2017. (154/1389)
Programi potpora u gospodarstvu

Odluka o donošenju Programa javnih potreba u sportu Splitskodalmatinske županije za 2018.godinu (154/622)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (154/625)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. (154/628)
Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinskoj županiji
za 2018.godinu (154/633)
Odluka o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog
gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu (154/636)
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 Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2018.
(154/642)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(154/645)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
(154/1383)

Pravilnik o postupku dodjele potpore za Mjeru 1., Mjeru 2.,
Mjeru 3. i Mjeru 4. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.)
(9/2)
Pravilnik o postupku dodjele potpore za Mjeru 5. Potpora
izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi Programa
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije (2017.-2020.) (9/9)
Pravilnik o postupku dodjele potpore za Mjeru 7. Potpora radu
poljoprivrednih udruga Programa potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije
(2017.-2020.) (9/10)
Pravilnik o postupku dodjele potpore za podmjere Mjere 9.
Potpora razvoju konkurente poljoprivredne proizvodnje
Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.) (9/12)
Pravilnik o postupku dodjele potpore za Mjeru 11. Uređenje
postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i
otocima u Splitsko dalmatinskoj županiji iz Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije (2017.-2020.) (9/14)
Pravilnik o postupku dodjele potpore za Mjeru 12. Potpora za
sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko dalmatinskoj
županiji Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.) (9/16)
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Odluka o objavljivanju Javnog poziva za Program cjeloživotnog
obrazovanja 2014.-2017 na području Splitsko-dalmatinske
županije (2014.-2017.) (12/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa tehnološki razvoj, istraživanje
i primjena inovacija (2014.- 2017.) (13/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za objekata za obavljanje
primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda Programa
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu (14/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za Mjeru 5. Potpora
izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi Programa
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije za 2017.godinu (14/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Mjere 7. Potpora radu poljoprivrednih udruga
Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (14/3)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Mjere 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne
proizvodnje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
(14/3)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Mjere 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih
putova u zagori, priobalju i otocima Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu (14/4)

Odluka o odabiru temeljem Natječaja za dodjelu bespovratnih
sredstava iz Programa cjeloživotnog obrazovanja (44/2)
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku dodjele potpore
za Mjeru 11 (52/ 2)
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 2017. godini (83/1)
Pravilnik o postupku dodjele sredstava potpore za Mjeru 6.
Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije (2017.-2020.) (103/5)
Izmjene i dopune pravilnika o postupku dodjele sredstava
potpore za mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3. i Mjeru 4. programa
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije (2017.-2020.) (103/7)
Odluka za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 9., Podmjera
9.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili
integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja
sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj
proizvodnji Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
na području Splitsko-dalmatinske županije (104/2) Pravilnik o
postupku dodjele potpore za Mjeru 8. Potpora radu Lokalnih
akcijskih grupa Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2017. 2020.) (106/1)
Program potpore razvoju ribarstva na području Splitskodalmatinske županije (2017. - 2018.) (110/1613)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu za Mjeru 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog
materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu (14/4)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi,
Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (110/1631)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja
energijom na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.2017.) za 2017. godinu (14/5)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu (110/1632)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa potpore i osnivanju
malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije
(2014.-2017.) (21/10)

Dopuna Programa razvitka lovstva u Splitsko-dalmatinskoj
županiji (110/1617)

Program poticanja izgradnje poduzetničkih zona u SDŽ za
razdoblje 2017.-2020. (21/11)

Pravilnik o postupku dodjele potpore za mjere iz Programa
potpore razvoju ribarstva na području Splitsko-dalmatinske
županije (2017.-2020.) (114/3)

Odluka o objavljivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za
bespovratna sredstva iz „Programa poticanja izgradnje
poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za
razdoblje 2017.-2020.“, za 2017. godinu (26/1)

Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu iz Mjere 8. Potpora radu Lokalnih akcijskih grupa iz
Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Splitsko-dalmatinske županije (121/1)

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za
provedbu Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u
Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2017.- 2020. (27/2)

Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu za mjere iz Programa potpore razvoju ribarstva na
području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.) (121/2)

Izmjene i dopune Pravilnika za provedbu Programa potpore
osnivanju i razvoju nalog gospodarstva na području Splitskodalmatinske županije (2014. – 2017.) (29/4)

Odluka o povratu kreditnog udjela Ministarstva poljoprivrede iz
Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede (121/2)

Odluka o objavljivanju Javnih poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore za Mjeru 1., Mjeru 2. i Mjeru 3. iz Programa potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko
dalmatinske županije za 2017. godinu (31/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog
gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.2020.) (31/2)

Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera Programa
potpore razvoju ribarstva na području Splitsko-dalmatinske
županije 2017.-2020. (141/2)
Projekt „Splitsko-dalmatinska županija – prijatelj djece“
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na
provedbi projekta „Splitsko-dalmatinska županija - prijatelj
djece“ (21/10)
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Promet i prometna infrastruktura

Prostorni plan

Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju prometne
infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i
općinama za te namjene u 2017. (34/6, 69/6, 92/6, 108/1, 137/2,
159/4)

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
2017. (44/1)

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 Splitsko-dalmatinske županije
za 2017. (123/5)

Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra, označenog kao dio čest. zgr. 2795/1 Z.U. 4836 K.O. Split,
u naravi 3/6 dijela četverosobnog stana na II. katu zgrade u
Splitu, anagrafske oznake Kralja Zvonimira 47 (1/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi – prijevoz zaobalni
dio Splitsko-dalmatinske županije (155/2)
Proračun
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za prosinac 2016., iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.
(21/43)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za siječanj 2017. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
(38/7)
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.
(50/3)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu (50/623)

Prvokup

Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra, označenog kao čest.zem. 9523/32 Z.U. 15396 K.O. Split,
u naravi stan površine 64,00 m2 na IV.katu u Splitu na adresi
Ulica Slobode 3 (3/1)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra, označenog kao čest.zgr. 960, Z.U. 4437 K.O. Split, u
naravi ¼ dijela četverosobnog stana na II. katu u zgradi na adresi
Matošića 8, Split (3/2)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra, označenog kao čest. zgr. 734/1, Z.U. 117 K.O. Split, u
naravi stan na II. katu u zgradi u Splitu na adresi Kamenita 4
(3/3)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra, označenog kao čest.zgr. 213/2, Z.U. 19015 i ½ dijela
čest.zgr. 213/3 Z.U. 21972 K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u
Splitu na adresi Radmilovića 34 (3/3)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u naravi poslovni prostor smješten na polukatu zgrade na
adresi Teutina 15 u Splitu (9/19)

Splitsko-

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u naravi poslovnog prostora na III. Katu zgrade u Splitu
anagrafske oznake Klaićeva poljana 1 (9/19)

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.
(110/980)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u naravi 1/3 dijela dvosobnog stana na II. katu na adresi
Ban Mladenova 11 u Splitu (9/20)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za srpanj 2017. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
(110/1603)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Kaštel Gomilici, Kaštilac 5 (13/5)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju
dalmatinske županije za 2017. (110/2)

Proračuna

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (110/1604)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u naravi stan na I. katu zgrade u Splitu anagrafske oznake
Marmontova 1 (21/44)

Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu (144/4)

Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra u naravi trosobnog stana na I. katu zgrade u Splitu,
anagrafske oznake Plinarska 23 (21/45)

Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za
2019. i 2020. (154/2)

Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Dominisova 13 (21/45)

Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2018. godinu (154/646)

Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Zagrebačka 9 (21/46)

Odluka o izmjenama i dopunama
dalmatinske županije za 2017. (154/655)

Splitsko-

Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Radovanova 6 (21/47)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. (154/1395)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Klaićeva poljana 1 (34/32)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za studeni 2017. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
(154/1395)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Marka Marulića 4 (34/33)

Proračuna

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Kaštel Starom (34/33)
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Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu (34/34)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Meštrovićevo šetalište 33 (38/40)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Cosmijeva 7 (38/40)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Cosmijeva 1 i Tončićeva 6 (41/2)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Cosmijeva 1 i Tončićeva 6 (41/2)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Frankopanska 10 (56/4)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Slavićeva 15 (58/3)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Dominisova 14 (58/3)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Kralja Zvonimira 37 (61/9)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Domaldova 3 (50/677)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Bregovita 2 (110/1626)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Solinu, arheološki lokalitet Rižinice (110/1626)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Marmontova 5 (110/1627)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Omišu, Poljički trg 2 (110/1627)
Zaključak o očitovanje na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Kaštel Gomilici, Kaštilac br.1 (107/2)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Meštrovićevo šetalište 7 (132/1)
Zaključak o očitovanju na ponudu prvokupa kulturnog dobra u
Kaštel Gomilici, Kaštilac (146/5)
Regionalni centar čistog okoliša
Odluka o izmjenama i dopunama izjave o osnivanju društva
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o (21/9)
Odluka o imenovanju člana uprave - direktora Regionalnog
centra čistog okoliša d.o.o. (22/1)
Odluka o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra
čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za
gospodarenje otpadom (50/624)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalnog
centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za
gospodarenje otpadom za 2016. godinu (50/625)

Rješenja o imenovanju i razrješenju
Zaključak o davanju mišljenja o prijedlogu za imenovanju
načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske (21/43)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
športu u 2017. godini (43/1)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu
Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Splitsko-dalmatinske županije (2017.- 2020.) (44/4)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 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“ (49/1)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata iz područja zaštite okoliša i prirode (53/4)
Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za aktivnost na
Projektu Masterplan mobilnosti srednje Dalmacije (53/5)
Odluka o imenovanju predstavnika UO za turizam i pomorstvo
SDŽ u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru Grada Splita (84/2)
Odluka o osnivanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području SDŽ (94/5)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu diobene bilance
između OŠ Stjepana Radića Imotski i OŠ Josipa Vergilija Perića
Imotski (100/1)
Odluka o razrješenju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda
za koncesije na pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije (126/7)
Odluka o imenovanju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda
za koncesije na pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije (126/8)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu i
provedbu Programa opožarenih površina otvorenog prostora
tijekom 2017. godine na području Splitsko-dalmatinske županije
(134/3)
Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za dodjelu
pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017. godini
(146/4)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Operativne
radne skupine za aktivnosti na izradi Županijske razvojne
strategije 2016.-2020. (148/2)


Odluka o imenovanju člana uprave - direktora Regionalnog centra čistog
okoliša d.o.o. – vidi Regionalni centar čistog okoliša

Rješenja o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Županijske
skupštine, te sva imenovanja vezana uz vijećnike Županijske skupštine –
vidi Županijska skupština

Odluka o imenovanju predstavnika Splitsko-dalmatinske županije u
Udruzi za jadransko naslijeđe HERA – vidi Udruga HERA
* Rješenje o određivanju tri predstavnika Splitsko-dalmatinske županije u
Skupštinu Hrvatske zajednice županija – vidi Hrvatska zajednica županija
* Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću – vidi Savjetovanje s javnošću
*
Rješenje o izboru tri predstavnika Splitsko-dalmatinske županije u
Otočno vijeće ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
– vidi Otočko viječe
* Odluka o Središnjeg povjerenstva Centra izvrsnosti Splitskodalmatinske županije i imenovanju predsjednika i članova – vidi Centri
izvrsnosti
* Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije – vidi elementarne
nepogode
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Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije (148/2)

Odluka o visini troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
drva u 2017. godini (33/3)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za
utvrđivanje granice pomorskog dobra za Splitsko-dalmatinsku
županiju (165/1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za
starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017.
godini (34/9)

Savjet mladih

Odluka o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored rashoda za
nefinancijsku imovinu po domovima za starije i nemoćne osobe
u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini (34/10)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije za 2016. (21/44)
Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana
Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2017. (21/44)
Savjetovanje s javnošću
Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu (89/2)
Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću (119/3)
Službenički sud
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika,
tajnika i članova Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj
županiji (21/47)
Socijalna skrb
Odluka o objavi Natječaja za predlaganje programa javnih
potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne
djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih
područja od interesa za opće dobro u 2017. godini (8/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (8/3)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za
socijalnu skrb u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini
(33/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
Domu za starije i nemoćne osobe Split (33/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (37/3)
Odluka o prihvaćanju i davanju na korištenje objekta Doma za
starije i nemoćne osobe Stari Grad za namjenu smještaja starijih
i nemoćnih osoba (38/22)
Odluka o provedbi projekta ugradnje lifta za pristupačnost
objektima osobama s invaliditetom u 2017. u KBC SPLIT,
Križine (45/10)
Odluka o provedbi projekta ugradnje lifta za pristupačnost
objektima osobama s invaliditetom u 2017. u OŠ Kraljice Jelene
Solin (45/10)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017. godina
namijenjenih socijalnoj skrbi (48/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (53/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (54/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (55/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (56/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (56/2)

Odluka o visini troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
drva u 2017. godini (33/3)

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa 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 2017. godini (61/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (21/48)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (70/2)

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 (21/48)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017.
namijenjenih socijalnoj skrbi (71/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (23/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (24/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna za 2017.
namijenjenih socijalnoj skrbi (25/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (32/3)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za
socijalnu skrb u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini
(33/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
Domu za starije i nemoćne osobe Split (33/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (82/7)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i nemoćne osobe Split za 2016. godinu
(110/1624)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i nemoćne osobe Lovret za 2016. godinu
(110/1624)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i nemoćne osobe Makarska za 2016. godinu
(110/1624)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi Domu za starije i
nemoćne osobe Vis za 2016. godinu
(110/1625)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (123/1)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna za 2017.
namijenjenih socijalnoj skrbi (128/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnove škole
Hvar (70/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (136/8)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Kraljice Jelene, Solin (70/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (136/8)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Vjekolav Parač, Solin (70/4)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli dijela
sredstava Proračuna za 2017. namijenjenih socijalnoj skrbi
(146/4)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika (70/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (151/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (157/10)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (158/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (158/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (158/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih socijalnoj skrbi
(163/2)
Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018.
(165a/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Ante Anđelinović, Sućuraj (70/5)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Lovre Katića, Solin (70/5)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Strožanac, Podstrana (70/6)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnove škole
don Mihovila Pavlinovića, Podgora (71/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Ivan Leko, Proložac (71/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Josipa Jovića, Aržano (71/3)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Neorić-Sutiona, Neorić (71/3)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Gradac, Gradac (71/3)

Statut Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o izmjeni Statuta Splitsko-dalmatinske županije (126/3)
Škole i domovi – odbori
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
dr. Franjo Tuđman, Brela (60/11)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
kneza Trpimira, Kaštel Gomilica (68/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
prof.Filipa Lukasa, Kaštel Stari (68/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreć (68/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Studenci, Studenci (68/3)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Ostrog, Kaštel Lukšić (68/3)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Bijaći, Kaštel Novi (68/4)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Kneza Mislava, Kaštel Sućurac (68/4)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Kralja Zvonimira Seget Donji (68/5)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnove škole
Vladimira Nazora, Postira (70/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Kamešnica, Otok (70/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Petra Hektorovića, Stari Grad (72/10)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Tučepi, Tučepi (72/10)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnove škole
Milana Begovića Vrlika (72/11)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Zmijavci, Zmijavci (72/11)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole
Tina Ujevića, Vrgorac (72/11)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Petra Kružića, Klis (72/12)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Bariše Granića Meštra, Baška Voda (72/12)
Rješenje o imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole
Supetar, Supetar (72/13)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole
Jure Kaštelan, Omiš (72/13)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Kneza Branimira, Donji Muć (72/14)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Dugopolje, Dugopolje (72/14)
Rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Ante
Starčević, Dicmo (72/14)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Tin Ujević Krivodol (72/15)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Zagvozd, Zagvozd (70/3)
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Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Klesarske škole
Pučišća (72/15)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije dr.
Mate Ujevića Imotski (112/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Josip Pupačić, Omiš (72/16)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora tehničke škole
u Imotskom (112/3)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole
Antun Matijašević Karamaneo, Vis (72/16)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole
Hvar, Hvar (124/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Vis, Vis (72/16)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Jelsa, Jelsa (127/10)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Dinka Šimunovića, Hrvace (80/1)

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole 1. listopada 1942., Čišla (133/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole
Fra Andrije Kačića Miošića, Makarska (80/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski (134/5)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Primorski Dolac, Primorski Dolac (80/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Ivana Lovrića, Sinj (134/5)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole
Ivana Lucića, Trogir (80/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Fra Pavla Vučkovića, Sinj (134/5)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Pučišća, Pučišća (80/3)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
glazbene škole Jakova Gotovca, Sinj (136/9)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
1. Listopada 1942. Čišla (80/3)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Josip Vergilij Perić, Imotski (153/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomskobirotehničke škole, Split (80/4)

Škole i domovi – statuti

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje
strukovne škole, Makarska (81/7)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Majstora Radovana, Trogir (81/8)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Pomorske škole Split (21/47)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Obrtne tehničke škole, Split (38/38)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje
strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir (81/8)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku
Split (38/38)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Trilj, Trilj (84/3)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Srednje tehničke prometne škole Split (38/39)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Stjepan Radić, Tijarica (84/3)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole „Strožanac“ Strožanac Podstrana (38/39)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Ivan Dukanović, Marina (86/2)
Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog
doma, Split (92/7)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Runović, Runović (92/7)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Jesenice, Dugi Rat (105/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje
tehničke i industrijske škole Ruđera Boškovića, Sinj (105/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Marko Marulić, Sinj (105/3)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Stjepan Radić Imotski (112/1)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničko
industrijske škole u Imotskom (112/1)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske
škole Imotski (112/2)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Industrijske škole Split (50/675)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj (50/675)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena
i dopuna Statuta Glazbene škole dr. fra Ivana Glibotića Imotski,
Imotski (50/676)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Neorić- Sutina, Neorić (50/676)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Zdravstvene škole Split (50/676)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole kraljice Jelene, Solin (50/677)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
IV. gimnazije Marka Marulića Split (50/677)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Privremenog statuta Osnove škole Josipa Vergilija Perića,
Imotski (94/9)
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
II. gimnazije, Split (94/11)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta V. gimnazije Vladimir Nazor, Split (94/12)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Supetar, Supetar (110/1628)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Srednje škole Hvar (110/1628)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku,
Split (160/7)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir
(160/7)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Josipa Jovića, Aržano (160/8)
Školstvo i predškolski odgoj

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena
i dopuna Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split
(110/1629)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji
(110/1629)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin
(110/1629)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića,
Podgora (110/1630)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna statuta Osnovne škole Grohote, Grohote (110/1630)

Odluka o dodjeli pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece
u 2017. godini (4/1)
Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (9/2)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (19/1)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za primopredaju
objekta osnovne škole s dvoranom u naselju Ninčevići, Solin
(19/2)
Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (29/3)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. namijenjenih školstvu (32/2)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Petra Hektorovića, Stari Grad
(110/1631)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna namijenjenih
predškolskom odgoju (35/4)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić
(110/1631)

Odluka o podjeli Osnovne škole „Stjepan Radić“ Imotski s
osnivanjem Osnovne škole „ Josip Vergilij Perić“ u Imotskom
(38/24)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I.
gimnazije (126/27)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih
i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske
županije u 2017. godini (38/27)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole kneza Mislava Kaštel Sućurac (126/27)
Zaključak o davanju prethodne suglasnost na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Gradac, Gradac (126/28)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Jelsa, Jelsa (126/28)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Bariše Granića Meštra, Baška
Voda (126/29)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole don Lovre Katića, Solin
(126/29)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole kneza Branimira, Donji Muć
(160/5)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Bol, Bol (160/5)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole braće Radića, Bračević (160/6)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Srednje škole Bol, Bol (160/6)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Pučišća, Pučišća (160/7)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih
i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova
Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini (38/32)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih školstvu (48/1)

Proračuna 2017.

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (53/1)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (55/ 1)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (56/1)

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije namijenjenih školstvu (60/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije namijenjenih školstvu (60/2)
Zaključak o davanju suglasnosti Obrtno tehničkoj školi Split na
sklapanje Ugovora za provedbu projekta „Naše EU putovanje“
(69/10)
Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje
programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u
jedinicama lokalne samouprave na području Splitskodalmatinske županije u 2017. godini (50/627)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i
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srednjem
školstvu
2017.godinu (50/632)

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

za

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (146/3)

Proračuna

2017.

Odluka o dodjeli godišnje nagrade najuspješnijim učenicima
osnovnih i srednjih škola SDŽ u 2017. godini (81/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (147/2)

Proračuna

2017.

Odluka o dodjeli nagrade mentorima najuspješnijih učenika
osnovnih i srednjih škola SDŽ u 2017. godini (81/5)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (149/1)

Proračuna

2017.

Odluka o stavljanju van snage odluke o raspodjeli dijela
sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu namijenjenih školstvu (86/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (149/2)

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (151/3)

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (89/1)

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (92/2)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (92/3)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o financiranju nabave školskih knjiga za učenike prvih
razreda osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske
županije za školsku godinu 2017.-2018. (94/5)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (107/2)

Proračuna

2017.

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za zamjenom Podizvoditelja u
Ugovor za nastavak radova na izgradnji objekta osnovne škole s
dvoranom u naselju Ninčevići (107/2)
Odluka o izmjenama Plana rashoda za nabavu proizvodne
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije
za 2017. (110/1601)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih srednjem školstvu (113/1)

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola
Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini (154/1392)
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i
učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
godinu (154/1392)
Odluka o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefi
nancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu (154/1393)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih visokom školstvu (155/6)

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu namijenjenih
sufinanciranju obrazovnih ustanova s pravom javnosti (155/6)
Odluka o dodjeli pomoći studentima iz obitelji s peti i više djece
u 2017. godini (156/3)

Proračuna 2017.
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (158/2)

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna 2017., namijenjenih
financiranju nabave školskih knjiga za učenike prvih razreda
osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije za
školsku godinu 2017./2018. (113/2)
Odluka o objavi Poziva za predlaganje javnih potreba u području
predškolskog odgoja za 2018. godinu (118/1)

Proračuna

2017.

Odluka o izmjeni Odluke o podjeli Osnovne škole „Stjepan
Radić“ Imotski s osnivanjem Osnovne škole „ Josip Vergilij
Perić“ u Imotskom (160/8)
Šport

2017.

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području
športa za 2017. (3/1)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu pomoći
studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017. (129/1)

Odluka o objavi Natječaja za financiranje programa i projekata
udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u športu u
2017. g. (8/2)

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (131/3)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području
športa za 2017. (32/5)

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (131/3)

sredstava

Proračuna

2017.

Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za stipendiranje
mladih nadarenih sportaša (39/3)

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna 2017. namijenjenih
financiranju nabave školskih knjiga za učenike prvih razreda
osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije za
školsku godinu 2017.-2018. (135/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području športa za 2017. (62/1)

Odluka o raspodjeli dijela
namijenjenih školstvu (119/1)

sredstava

Proračuna

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih visokom školstvu (136/7)

Proračuna

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (136/8)

Proračuna

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih visokom školstvu (145/2)

Proračuna

Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području športa za 2017. godinu (66/1)

2017.
Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području športa za 2017. (75/1)
2017.
Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području sporta za 2017. (89/1)
2017.
Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području sporta za 2017. (105/1, 143/1)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. krajnjim u području športa za
2017. (115/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih pomorstvu i turizmu (72/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području rekreacije i športa za 2017. (121/2)

Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa
sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području
Splitsko-dalmatinske županije (73/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području športa za 2017 (134/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (84/2)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava krajnjim
korisnicima u području športa za 2017. (142/1)

Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2017., temeljem Programa podizanja kvalitete
turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije
(85/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije iz području športa za 2017. (153/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije iz području športa za 2017. (162/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije iz području športa za 2017. (163/1)
Turizam
Odluka o objavi Javnog poziva udrugama građana i turističkim
zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje
zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim
manifestacijama i udrugama za 2017. godinu (5/1)
Program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na
području Splitsko-dalmatinske županije (6/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (87/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. namijenjenih turizmu i pomorstvu (103/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. temeljem Programa podizanja
turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije
(155/8)
Udruga HERA
Odluka o imenovanju predstavnika Splitsko-dalmatinske
županije u Udruzi za jadransko naslijeđe HERA (84/2)
Udruge

Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu
bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja
razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. (10/1)
Program podizanja kvalitete turističke ponude na području
Splitsko-dalmatinske županije (13/1)
Pravilnik za Program podizanja kvalitete turističke ponude na
području Splitsko-dalmatinske županije (17/1)
Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja
kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2017.godinu (18/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017.
namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture,
strukovnih i ostalih udruga u 2017.g. (2/69)
Odluka o objavi Natječaja za dodjelu financijskih potpora
projektima udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku
županiju za 2017. godinu (7/1)
Odluka o objavi Natječaja za financiranje programa i projekata
udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja
kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017.g. (8/1)
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga
od općeg značaja u 2017. godini (60/3)

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir
projekata iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u
turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije (18/2)

Odluku o izmjeni odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
2017. namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja
kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017. (74/3)

Odluka o raspodjeli sredstava potpore od strane Ministarstva
turizma namijenjenih sufinanciranju dodatnih timova medicinske
pomoći u 2017. (37/2)

Odluka o raspodjeli sredstva za financiranje projekata udruga od
općeg značaja u 2017. godini (95/1)

Zaključak o prihvaćanju Analize turističke sezone 2016. na
području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za
pripremu turističke sezone 2017. (38/6)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (39/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (40/1)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava potpore od
strane Ministarstva turizma namijenjenih sufinanciranju dodatnih
timova medicinske pomoći u 2017. (42/1)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za
provedbu Programa podizanja kvalitete turističke ponude na
području Splitsko-dalmatinske županije (47/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (52/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017., temeljem Programa podizanja
kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske
županije (115/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017.
namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture,
strukovnih i ostalih udruga u 2017.g. (144/1)
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga
od općeg značaja u 2017. godini (152/2)
Ustrojstvo upravnih tijela*
Odluka o utvrđivanju nadležnosti upravnih tijela Splitskodalmatinske županije na praćenje i usmjeravanje rada trgovačkih
društava u vlasništvu i javnih ustanova nad kojim Splitskodalmatinska županija ima osnivačka prava (25/2, 32/5)
*

Pravilnici upravnih tijela – vidi Pravilnici
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Odluka o dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
upravnih tijela Splitsko- dalmatinske županije (38/8)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko – dalmatinske županije
(126/3)

namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu
i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u
2017. (53/3, 152/1)

Vatrogasni domovi

Odluka o donošenju Programa ulaganja u sufinanciranje otplate
dugova JLS za investicije u proteklom razdoblju - vodoopskrbe
na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te
namjene u 2017. (57/6, 123/3)

Odluka o donošenju Programa ulaganja u projektiranje,
rekonstrukciju, izgradnju i opremanje vatrogasnih domova na
području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u
2017. (25/2, 59/1, 123/2, 155/2, 161/2)

Odluka o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita JLS
za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnih objekata
na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te
namjene u 2017. (79/1, 159/2)

Vjerske zajednice
Zapošljavanje
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna SDŽ za 2017.
krajnjim korisnicima na području kulture i tehničke kulture te
vjerskim zajednicama (23/1)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. namijenjenih krajnjim
korisnicima u području kulture i tehničke kulture te vjerskim
zajednicama (32/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
namijenjenih sufinanciranju vjerskih zajednica (41/1)

Zaštita i spašavanje
Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje
Splitsko-dalmatinske županije (76/2)

2017.
Plan rada stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije u
2017. godini (76/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. krajnjim korisnicima u području
vjerskih zajednica (46/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
namijenjenih sufinanciranju vjerskih zajednica (49/2)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o nezaposlenosti i
zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016. godini
(38/21)

2017.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji (50/625)
Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize sustava civilne zaštite
za 2017.i Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne na području
Splitsko- dalmatinske županije (154/1395)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna
2017.namijenjenih sufinanciranju vjerskih zajednica (54/2)

Zaštita od požara

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
namijenjenih sufinanciranju vjerskih zajednica (88/1)

2017.

Županijski financijski plan za provođenje zadaća iz područja
zaštite od požara u protupožarnoj sezoni 2017. godine (76/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
namijenjenih sufinanciranju vjerskih zajednica (93/2)

2017.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. (126/6)

Vode, vodoprivreda i odvodnja
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 2017. (34/2, 57/5, 119/2, 161/5)
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 2017. (34/3, 119/2, 161/4)
Odluka o donošenju Programa sufinanciranja otplate kredita JLS
za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na
području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u
2017. (35/3, 57/7, 161/3)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata
vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije
namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu
i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u
2017. (53/2, 120/1)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju objekata
odvodnje
na
području
Splitsko-dalmatinske
županije

Zaključak o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije
za 2018. (160/2)
Zaštita okoliša
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2017. godinu namijenjenih za kapitalne pomoći (Aktivnost –
Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5)
(27/1, 90/1)
Zaključak o davanju suglasnosti na Program zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja s cjenikom
usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti za
2017. godinu (34/32)
Odluka o donošenju Programu ulaganja u ispitivanje kakvoće
mora, vodovodnih voda i razine buke na području Splitskodalmatinske županije razdjela 103 i o raspodjeli sredstava
Županijskog Proračuna za te namjene u 2017., proračunskom
korisniku Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije (37/2, 158/1)
Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi
praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitskodalmatinske županije u 2017. godini (38/16)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispitivanju kakvoće mora za
kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2016.
godine (38/20)

19

Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne provedbe
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Splitskodalmatinske županije u 2016. godini (50/1)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata iz područja zaštite okoliša i prirode (53/4)
Odluka o donošenju programa podizanja razine svijesti o okolišu
na području SDŽ i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
razdjela za te namjene u 2017. (56/3)
Zaključak o prihvaćanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja,
ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim
promjenama u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2017.
– 2020. godine (160/4)

Odluka o preuzimanju dijela viška prihoda Poliklinike za
rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split (38/23)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viška
poslovnog prostora u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije- na lokaciji u Makarskoj (38/24)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava potpore od
strane Ministarstva turizma namijenjenih sufinanciranju dodatnih
timova medicinske pomoći u 2017. (42/1)
Odluka
o
sufinanciranju
neurokirurškog društva (54/1)

organizacije

8.

Kongresa

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne
strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga
Splitsko-dalmatinske županije (56/4)

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 2017. (34/4)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u sanaciju nelegalnih
odlagališta otpada i o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2017. godini
(34/34)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, sanaciju i izgradnju reciklažnih dvorišta i
službenih odlagališta i o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2017. (35/1,
134/1)
Zdravstvo
Zaključak o sufinanciranju programa aktivnosti Zajednice
udruga Društvo Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije u
(2/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0120) – Klinički bolnički
centar Split, Zavod za dječju kirurgiju (16/1)
Zaključak o davanju prijedloga Ministru zdravstva za dopunom
Mreže javne zdravstvene službe za djelatnost palijativne skrbi u
Gradu Splitu (16/2)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Stomatološke poliklinike Split o proširenju djelatnosti
(21/43)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna 2017.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0120) – Klinički bolnički
centar Split (23/2)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja za
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač
Splitsko-dalmatinska županija u 2017. (29/1)

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa 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 2017. godini (61/2)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju organizacije
8. Kongresa Hrvatskog neurološkog društva (65/1)
Odluka o rasporedu dijela preuzetog viška prihoda Zavoda za
hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije (50/626)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
2017. namijenjenih zdravstvu (pozicija 0120 –Klinički bolnički
centar Split, Zavod za dječju kirurgiju (97/1)
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 2017. godini (98/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0129-KBC) Split- Klinika za
unutarnje bolesti (107/1)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije
(110/1619)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom
zaduženju Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije (110/1619)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi - Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za
2016. godinu (110/1621)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi - Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu (110/1622)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi - Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu (110/1622)

Zaključak o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava
namijenjenih
financiranju
decentraliziranih
funkcija
zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske
županije u 2017. godini (34/17)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi - Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u
razvoju za 2016. godinu (110/1622)

Odluka o raspodjeli sredstava potpore od strane Ministarstva
turizma namijenjenih sufinanciranju dodatnih timova medicinske
pomoći u 2017. (37/2)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi - Stomatološkoj poliklinici Split za 2016. godinu
(110/1623)

Odluka o preuzimanju dijela viška prihoda Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije (38/23)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi - Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
godinu (110/1623)

Odluka o preuzimanju dijela viška prihoda Zavoda za hitnu
medicinu Splitsko-dalmatinske županije (38/23)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi - Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Biokovka za 2016. godinu (110/1623)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna 2017.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0120) - Klinički bolnički centar
Split (122/1)
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 2017. godini (138/1)
Odluka o objavi Javnog poziva za dostavu prijedloga kandidata
za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitskodalmatinske županije (141/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2017.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0120) – Klinički bolnički
centar Split (159/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih zdravstvu (159/4)

Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine- Željko Kerum-Damir Ćosić (94/12)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine - Arsen Bauk - Igor Batošić (94/12)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine (Tonči Glavina - Maja Zelić) (110/2)
Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova
radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(126/4)
Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika Županijske
skupštine (Ante Projić – Danijel Kukoč) (154/1403)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine (Ivana Ninčević-Lesandrić - Ivan Andabak (154/1403)

Župan i zamjenici
Zaključak o Izvješću o radu Župana Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje srpanj-prosinac 2016. (38/7)
Zaključak o Izvješću o radu Župana Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. (126/5)

Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova
radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(154/1404)
Županijske ceste
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Županijskih cesta
Split d.o.o. za 2016. (110/1620)

Županijska skupština
Program rada Županijske skupštine
županije za 2017. godinu (21/3)

Rješenje o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije (94/9)

Splitsko-dalmatinske

Rješenje o izboru predsjednika Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije (82/2)

Odluka o donošenju Programa ulaganja u sufinanciranje kupnje
zemljišta za poslovni objekt Županijskih cesta Split d.o.o. i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u
2017. (159/1)

Rješenje o izboru potpredsjednika
Splitsko-dalmatinske županije (82/2)

Županijske skupštine

Županijska uprava za ceste

Rješenje o izboru potpredsjednika
Splitsko-dalmatinske županije (82/2)

Županijske skupštine

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2016.
(38/7)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije (82/3)
Zaključak po Izvješću Mandatne komisije o provedenim
izborima (82/3)
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(82/3)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Boban-Brečić (82/4)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Mihanović-Buljan (82/4)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Škaričić-Čizmić (82/5)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Kuščević-Peronja (82/5)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Berket-Baldić Lukšić (82/5)

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 Splitsko-dalmatinske županije 2017. (50/622)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Split za I.- VI.2017 (110/974)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i
lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitskodalmatinske županije za 2018. (154/646)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II.
izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i
održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za
ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
(154/1391)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu, otkup
zemljišta, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
županijskih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u
2017. (161/2)

Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Puljak-Puljak (82/6)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Kukoč-Projić (82/6)
Odluka o radnim tijelima Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije (94/2)
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