SLUŽBENI GLASNIK
SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE
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POJMOVNO KAZALO ZA 2018. GODINU
je popis odluka i drugih akata objavljenih u
„Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“
u 2018. 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 2019.

Brodske i brzobrodske linije

Gospodarsko-socijalno vijeće SDŽ

Odluka o utvrđivanju opravdanog interesa za održavanje veće
učestalosti prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9601
Rogač-(Stomorska-Milna) – Split i obrnuto (35/16)

Rješenje o imenovanju članova Gospodarsko-socijalnog vijeća
Splitsko-dalmatinske županije (16/2)
Gospodarstvo i razvitak

Odluka o utvrđivanju županijske brodske linije OMIŠ-POSTIRA
i obrnuto (14/11)
Brojčan oznake i plan klasifikacijskih oznaka
Plan prijma u službu za 2018. godinu (15/1, 114/92)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, razvitku i EU integracijama – DES (18/1, 190/2)

Centri izvrsnosti

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima (49/4)

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Središnjeg povjerenstva Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske
županije (147/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih gospodarstvu, EU
fondovima i poljoprivredi (90/1)

Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti prirodoslovlja u Splitskodalmatinskoj županiji (147/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (103A/1)

Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti informatike u Splitskodalmatinskoj županiji (147/6)
Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti matematike u Splitskodalmatinskoj županiji (147/9)
Odluka o osnivanju Centra izvrsnosti novih tehnologija u
Splitsko-dalmatinskoj županiji (147/12)
Odluka o osnivanju Javne ustanove Učilište Centar izvrsnosti
Splitsko-dalmatinske županije ustanove za obrazovanje odraslih
(188/847)
Centar za kulturu Brač
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Centra za kulturu Brač
za 2017. godinu (114/87)
DES
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje
ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES Split (40/2)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje
ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES Split (40/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna SDŽ za 2018.
godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-potpora osnivanju i razvoju malog gospodarstva
(88/2, 107/1, 144/2, 194/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu, (I raspodjela)
namijenjenih Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu (111/2)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u gospodarstvu
Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u
2017. godini i ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg
poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini
(114/89)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (115/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (120/1)

Djeca hrvatskih branitelja

Odluka o utvrđivanju naknade za rad Povjerenstva za stratešku
procjenu utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije
Splitsko-dalmatinske županije do 2020.g. (156/2)

Odluka o visini novčane pomoći djeci smrtno stradalih,
zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za
2018. godinu (19/14)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (164/2, 194/7)

Elementarne nepogode

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske za 2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU
fondovima i poljoprivredi (169/1)

Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane tučom
na području Grada Vrgorca (116/2)
Odluka o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane tučom
na području Općine Podbablje (116/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi (174/4)

Odluka o proglašenju elementarne
nepogode uzrokovane
požarom 11. kolovoza 2018. godine na području Grada Omiša
(140/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-prijevoz (174/4)

Financiranje političkih stranaka

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 (174/6)

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih
stranaka Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(35/9)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (181/1)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondove i poljoprivredu (184/1, 194/9)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu (194/9)
ICT sektor
Odluka o objavi natječaja za financiranje projekata udruga iz
područja razvoja i promoviranja ICT sektora Splitskodalmatinske županije u 2018. godini (39/1)
Imovina i nekretnine
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2018. do 2022.
godine (139/407)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
Osnovnoj školi Zagvozd, Zagvozd za darovanje zemljišta
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagvozd u svrhu izgradnje
Vatrogasnog doma u Zagvozdu (139/414)

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod
za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u 2017.
godini (114/88)
Javne površine
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 2018. (49/2, 78/1, 111/3,
192/5)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u izgradnju trgova i
tržnica i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u 2018. godini (53/3, 109/1,
192/4)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u izgradnju, uređenje i
održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna radovima i općinama
za te namjene u 2018. (53/4, 110/3)
Koncesije na pomorskom dobru

Javna nabava
Odluka o davanju ovlaštenja za provođenje postupka javne
nabave (32/2)
Odluka o davanju ovlaštenja za provođenje postupka javne
nabave (124/2)
Javna rasvjeta
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih Upravnom
odjelu za gospodarstvo, EU projekte i poljoprivredu pozicija
3012 (Javna rasvjeta) I raspodjela (133/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih Upravnom odjelu za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu - pozicija 3012 (Javna
rasvjeta) II raspodjela (190/3)
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj
Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove RERA
S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske
županije (114/82)
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Javne ustanove RERA
S.D. za koordinaciju i razvoju Splitsko-dalmatinske županije u
2017. godini (114/84)
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području SDŽ
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije, te na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ (170/6)
Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije “More i krš” (188/880)
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš” (188/880)

Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene
– luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o.Tučepi, predio
Lučica, Općina
Tučepi (35/29)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja rekreacijsko kupališnog centra,
ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala
Bene, Grad Split (35/32)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže, ugostiteljskih
objekta i terasa (štekata) na dijelu k.o. Split, predio uvala
Bačvice (35/38)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Split, predio uvala Kašjuni (35/41)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Stobreč, predio ispred autokampa (35/44)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i
ugostiteljske terase (štekata) na dijelu Split, predio uvala Ovčice
(35/48)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Split, predio Trstenik-ispred hotela Split (35/51)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o.
Makarska-Makar, predio ispred bolnice Biokovka (35/54)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i korištenje tobogana
na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio Donja Luka (35/58)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska- Makar, predio ispred hotela Osejava
(35/61)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu gospodarskog korištenja (35/64)
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska – Makar i k.o. Veliko Brdo, predio ispred
teniskog centra i hotela Riviera (35/70)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska – Makar, predio ispred hotela Dalmacija
(35/74)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti u
spilji Osejava i korištenja terase (štekata) te plaže na dijelu k.o.
Kotišina, predio ispred spilje Osejava (35/77)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska – Makar, predio od poluotoka Sv. Petar do
hotela Meteor (35/77)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska – Makar, predio između specijalne bolnice
Biokovka i hotela Riviera (35/81)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Veliko Brdo, predio istočno od autokampa Dalmacija
(35/84)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. MakarskaMakar, predio od lučice hotela Dalmacija do specijalne bolnice
Biokovka (35/87)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska- Makar, predio između hotela Park i
Dalmacija (35/91)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska- Makar, predio između hotela Meteor i
Park, Grad Makarska (35/95)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska- Makar, predio ispred hotela Park (35/98)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog
ugostiteljskog objekta, tobogana i plaže na dijelu k.o. Supetar,
predio uvala Banj (35/101)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Milna, predio Bjaka-Lanterna (35/104)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio uvala Banj
(35/108)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio) (35/121)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Hvar, predio Uljeni bok (35/124)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Hvar, predio uvala Mlini (35/127)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja kupališta
Bonj, na dijelu k.o. Hvar, Grad Hvar (35/130)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Hvar, predio ispred hotela Amfora (35/134)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja montažnog drvenog šanka
s nadstrešnicom, štanda za prodaju rukotvorina i obavljanje
turističke djelatnosti na plaži na dijelu k.o. Hvar, predio
Majerovica (zapadni dio) (35/137)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Hvar, predio uvala Pokonji dol (35/140)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala
Kozja (35/144)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar,
predio uvala Podkamenica (zapadni dio) (35/147)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Donja Podstrana, ispred hotela Lav (istočni i zapadni
dio) (35/150)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Rogoznica, predio ispred hotela Ruskamen (35/154)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Rogoznica i k.o. Žeževica, predio uvala Vruja
(35/157)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Rogoznica, predio Njive-Pisak (35/160)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog
ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš,
predio gradska plaža (kod luke) (35/163)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje uvala Vela Luka (35/111)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog
ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš,
predio gradska plaža (35/166)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar
i k.o. Mirca, predio uvala Vela Luka (35/114)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu gospodarskog korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu
k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak (35/170)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio
uvala Ždrilca, otok Marinkovac (35/117)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Komiža, predio Mala Bonda (35/174)
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Žedno,
predio Sv. Križ (35/177)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k. o.Trogir, predio ispred ex Duhanke (35/180)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Okrug, predio uvala Duboka (35/183)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Okrug, predio uvala Duga (35/187)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o broju izdanih koncesija,
prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za
upravljanje pomorskim dobrom i održavanju i planiranju na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u
2017. godini (63/1055)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k. o. Pučišća, predio
uvala Luke (rt Stutiski Protuc) (36/1056)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke
(63/1059)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice
(istočni dio) (63/1062)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene - sidrište na dijelu k. o. Milna, predio
uvala Lučice (zapadni dio) (63/1065)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrište na dijelu k.o. Milna, predio
uvala Osibova (63/1069)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i luke
posebne namjene - sidrište na dijelu k.o. Milna, predio uvala
Lučice - Smrčeva (63/1072)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrište na dijelu k. o. Bobovišća, predio
uvala Bobovišća (63/1075)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrište na dijelu k. o. Bobovišća, predio
Vića luka (63/1078)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k. o. Vis, predio uvala
Stončica (63/1082)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na
dijelu k. o. Komiža, predio uvala Mezuporat, otok Biševo
(63/1085)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja

luke posebne namjene – sidrište na dijelu k. o. Komiža, predio
„Pol Guspu“ (63/1088)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrište na dijelu k. o. Komiža, predio
Lučica (63/1091)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu građenja (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k. o. Komiža, predio
ispred jastožere (63/1094)
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 (63/1098)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 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
(63/1101)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na
dijelu k.o. Hvar, predio uvala Vinogradišće, otok Sv. Klement
(63/1104)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na
dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Zavala (63/1108)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrište na dijelu k.o. Stari Grad, predio
uvala Tiha (63/1111)
Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu
posebne upotrebe - korištenja cijevi za dovod i odvod (ispust)
tehnološke vode za mrjestilište lubina i komarči na dijelu k.o.
Donje Selo, predio Maslinica, Općina Šolta (63/1114)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o.
Gradac, predio Rudari (63/1115)
Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu
korištenja mora za obavljanje djelatnosti ronilačkog centra na
dijelu k.o. Gradac, predio Pišćale (63/ 1118)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i korištenja luke posebne namjene - sportske luke, na
dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić (63/1119)
Odluka davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.
Veliko Brdo, predio zapadno od Romane (63/1122)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa
Dalmacija (63/1123)
Odluka o davanju suglasnosti za povrat više uplaćene
koncesijske naknade i podnošenje zahtjeva za povrat viška
prihoda za korištenje pomorskog dobra, luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split
(63/1127)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog
ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš,
predio gradska plaža (63/1127)
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Odluka o poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma I kategorije – marine na dijelu
k.o. Duće, predio između autokampa Galeb i ušća rijeke Cetine
(63/1128)
Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i korištenja luke posebne namjene – sportske luke na
dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad
Trogir (63/1129)
Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko - dalmatinske županije
na privremeno upravljanje, izgradnju i korištenja luke posebne
namjene – sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od
Madiracina mula, Grad Trogir (63/1130)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog
turizma – marine na dijelu k.o. Svirče, predio Sv. Nedjelja (80/3)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada
(80/6)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – privezišta na dijelu k.o. Komiža, predio uvala
Mezoporat, otok Biševo (80/10)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja
luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k. o. Vis, predio uvala
Stončica (80/13)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio Strožanac
(80/14)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k. o. Pučišća, predio
uvala Luke (rt Stutiski Protuc) (80/17)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
privezišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (80/18)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
privezišta na dijelu k.o. Milna, predio ispred bivše tvornice
Sardina (80/21)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Milna,
predio uvala Vlaška (80/24)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
privezišta na dijelu k.o. Okrug, predio Punta (80/24)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Okrug, predio sportska luka Toć
(80/31)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Podgora, predio sportska luka
„Čaklje“ (80/34)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Podgora, predio sportska luka
„Porat“ (80/37)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 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 (80/40)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
privezišta na dijelu k.o. Makarska- Makar, predio ispred hotela
Dalmacija (80/43)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac
(80/47)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma I kategorije - marine na dijelu
k.o. Seget Donji, predio Barbušinac (80/50)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i posebne upotrebe CS B1, CS B2, P1, P2, Kanal TB 1,
Kanal TB 2, Kanal K2.1, Kanal K3.1, Incidentni ispust CS B1 i
Incidentni ispust CS B2, na dijelu k.o. Split, predio „Škver“
(80/53)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Stobreč, predio uvala Stobreč (80/56)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska luka Marjan
(80/59)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 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 (80/62)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio južni dio sportske luke
Mornar (80/66)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sjeverni dio sportske
luke Mornar (80/69)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud (80/72)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio jugozapadni dio
sportske luke Mornar (80/75)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sjeveroistočni dio
sportske luke Mornar (80/79)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Matejuška (80/82)
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Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.Duće, predio ispred
kampa Delfin, Općina Dugi Rat (80/85)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu
k.o. Makarska-Makar, predio obala (114/49)

Odluka o dopuni Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene –
sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina
mula, Grad Trogir (80/90)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane (114/53)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Makarska-Makar, ispred hotela Park (89/679)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i
korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu k.o.
Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador, Grad
Split (155,4 KB) (89/680)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja,
organiziranja posjećivanja, razgledanja i čuvanja Zelene špilje na
dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis (89/684)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – sidrišta na dijelu k.o. Grohote, predio uvala Nečujam
– uvala Piškera i uvala Maslinica, Općina Šolta (114/12)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja akvakulture, marikulture i
uzgajališta na dijelu k.o. Gornje Selo, predio uvala Vela Luka,
otok Šolta (114/16)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i
vozila na dijelu k.o. Grohote, predio obala u Rogaču (114/19)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja mrjestilišta
morskih organizama, uzgajališta morske ribe i školjkaša na
dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka (114/22)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu
k.o. Vis, predio obala (114/26)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget, predio
ispred kampa Belvedere, Općina Seget (114/29)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja benzinske
postaje na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi-Lokvice (114/33)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke
nautičkog turizma - privezišta na dijelu k.o. Podstrana, predio
ispred hotela Lav, Općina Podstrana (114/36)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i
gospodarskog korištenja ski – lifta na dijelu k.o. Kaštel Štafilić,
predio Divulje (114/39)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja tvorničkog kruga „Sv.
Juraj“ u Kaštel Sućurcu za manipulaciju i transport rasutih tereta
(114/43)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije (preuređenja) špilje
Grota u akvarij i njenog gospodarskog korištenja na dijelu k.o.
Makarska-Makar, Grad Makarska (114/46)

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 (114/56)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog
uzgoja lubina, komarči i školjkaša na dijelu k.o. Milna, predio
uvala Maslinova (114/60)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela
benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja
(114/63)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu
k.o. Split, predio zapadna obala (114/66)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja benzinske postaje na dijelu
k.o. Hvar, predio obala (114/70)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i
vozila na dijelu k.o. Bol, predio obala (114/73)
Odluka izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Komiža, predio Kamenica (114/76)
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta i
plaže na dijelu k.o. Duće, predio Glavica, Općina Dugi Rat
(139/413)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke
nautičkog turizma -marine na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica,
Općina Tučepi (162/7)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Labud na
dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split (162/13)
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje (postavljanje) i gospodarskog korištenje luke posebne
namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pitve, predio uvale Porat i
Mostir, otok Šćedro (162/18)
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja
ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o.
Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj (188/850)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije na
pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za
uzgoj školjkaša (dagnje, kamenice i sl.) na dijelu k.o. Pučišća,
predio uvala Luke, rt. Križan-uvala Vrilo (188/853)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne
namjene – istezališta za plovila na dijelu k.o. Komiža, predio
„Mali Bodak“ (188/857)
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke
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posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala
Luke (188/861)
Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica i k.o.
Žeževica, predio uvala Vruja (188/865)
Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar predio uvala
Ždrilca (188/868)
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala
Borče – Milna, otok Hvar (188/871)
Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Bol
za davanje koncesija na pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol,
predio Zlatni rat (188/873)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k.o. Split, predio Trstenik-ispred hotela Split (188/874)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. iz područja kulture i tehničke
kulture (195/4, 197/2)
Lokalna samouprava
Odluka o raspodjeli sredstava pomoći jedinicama lokalne
samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu za komunalno održavanje i opremu (36/4, 84/19, 94/2,
192/6)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje
Sporazuma o pomoći između Splitsko-dalmatinske županije i
Općine Lećevica (89/689)
Odluka o odobrenju sredstava Općini Nerežišća
sufinanciranje projekta - nabava komunalnog vozila (117/1)

za

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na isplatu predujma iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu (128/3)
Odluka o odobrenju sredstava Općini Seget za sufinanciranje
prijevoza pitke vode (197/2)

Kultura i tehnička kultura
Lovstvo
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018. iz područja
kulture (37/12)
Odluka o raspodjeli dijela Proračuna 2018. iz područja kulture i
tehničke kulture (45/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018. iz područja
kulture i tehničke kulture (46/2)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
isplatu naknade dijela sredstava lovozakupnina za lovišta na
području Splitsko-dalmatinske županije (127/4)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za sufinanciranje
projekata iz domene lovstva (127/4)
Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova (162/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018. iz područja
kulture i tehničke kulture (57/6)

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih javnim potrebama
u kulturi i sportu (100/5)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu (Aktivnost A500302-Lučka uprava Splitskodalmatinske županije) (92/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih krajnjim
korisnicima iz područja kulture i tehničke kulture (125/1)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije (114/12)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih zadovoljavanju
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi (127/6)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije namijenjenih krajnjim korisnicima iz
područja kulture i tehničke kulture (144/1)
Odluka o objavljivanju Poziva za predlaganje javnih potreba u
sportu, kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. (149/1)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Lučke uprave Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu (139/407)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o osnivanju Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije
(162/5)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije za luku Bol (162/5)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije za luku Marina (162/6)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije 2018. namijenjenih
javnim potrebama u kulturi i sportu (150/1)

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitskodalmatinske županije za luku Stomorska (177/1002)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu iz područja kulture i
tehničke kulture (169/2)

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji program i plan razvoja
luka i I. Izmjene financijskog plana Lučke uprave Splitskodalmatinske županije (187/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018.
namijenjenih krajnjim korisnicima iz područja kulture i tehničke
kulture (174/7)

Mrtvozorstvo

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018.
namijenjenih krajnjim korisnicima iz područja kulture i tehničke
kulture (175/2)

Odluka o određivanju visine naknade za obavljanje poslova
utvrđivanja nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba izvan
zdravstvenih ustanova (177/999)
Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jelsa
(188/881)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. namijenjenih javnim
potrebama u kulturi i sportu (182/2)
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Muzej Cetinske krajine
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine
za 2017. godinu (114/87)
Muzej hvarske baštine
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine
za 2017. godinu (114/87)

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i
članova Nadzornog odbora Regionalnog centra čistog okoliša
d.o.o. za gospodarenje otpadom (20/3)
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije (29/2)
Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za
kulturu Brač (35/191)

Nadzorni odbori, upravna vijeća
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (1/1)
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog
vijeća Županijske uprave za ceste na području SDŽ (1/2)
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka
Makarska (3/2)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Javne ustanove
RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske
županije (35/191)
Odluka o razrješenju na osobni zahtjev predstavnika Splitskodalmatinske županije u Nadzornom odboru Cetina d.d. Sinj
(51/2)
Odluka o imenovanju predstavnika Splitsko-dalmatinske
županije u Nadzorni odbor Cetina d.d. Sinj (51/2)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Javne ustanove Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske
županije (3/2)
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (5/1)

Odluka o razrješenju predstavnika Splitsko-dalmatinske županije
u Nadzornom odboru Cetina d.d. Sinj (51A/1)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (6/1)

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Stomatološke poliklinike Split (81/6)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju (6/2)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (81/7)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ (7/1)

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vis (110/4)

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije
i nemoćne osobe Vis (8/1)
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije
i nemoćne osobe Lovret (8/1)
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za stare i
nemoćne osobe Split (9/1)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Stomatološke poliklinike Split (61/1)

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Split (163a/1)
Odluka o davanju prijedloga Skupštini Zračne luke Split d.o.o. o
izboru predstavnika Splitsko-dalmatinske županije u Nadzorni
odbor Zračne luke Split d.o.o. (179/4)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije More i Krš (192/6)

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije
i nemoćne osobe Makarska (9/1)

Nagrade, povelje županije

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja
Hvarske baštine (9/2)

Odluka dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Cynthiji
Hansell Bakić, za životno djelo (114/4)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije (10/1)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Anđelku Mrkonjiću, za životno djelo (114/5)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije (11/1)
Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predstavnika
Splitsko-dalmatinske županije u Upravnom vijeću Ustanove
DES (15/2)
Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Regionalnog centra
čistog okoliša d.o.o. za gospodarenje otpadom (15/2)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Slobodanu Štambuku, za životno djelo (114/5)
Odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ivani
Jurčević (114/ 5)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ani
Lešini (114/6)
Odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Mirku
Matijašu (114/6)

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije (16/2)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Vlatku
Perkoviću (114/6)

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Županijskih cesta
Split d.o.o. (17/1)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Vladi
Sunku (114/7)

Odluka o imenovanju predstavnika Splitsko-dalmatinske
županije u Nadzorni odbor Vodoprivrede Vrgorac d.d. (19/14)

Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije DVD
Dalmacija Dugi Rat (114/7)
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Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Gradskom zboru Brodosplit (114/7)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Podvodno istraživačkom klubu Mornar, Split (114/7)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Udruzi
branitelja veterana Vojne policije 72. bojna (114/8)
Odluka o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije
Franjevačkoj provinciji presvetog Otkupitelja (114/8)
Odluka o dodjeli Povelje Splitsko-dalmatinske županije Zlatku
Daliću (133/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-Potpora nabave sadnog materijala (86/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih gospodarstvu, EU
fondovima i poljoprivredi (93/2, 128/3, 157/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih gospodarstvu, EU
fondovima i poljoprivredi (93/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (94/1)

Odluka o dodjeli Povelje Splitsko-dalmatinske županije (158/1)
Obnovljivi izvori energije
Programa sustavnog gospodarenja energijom na području
Splitsko-dalmatinske županije (2018.-2021) (35/22)
Pravilnik za provedbu Programa sustavno gospodarenje
energijom na području Splitsko-dalmatinske županije (2018.2021.) (83/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za iskazivanje interesa za
provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na
području Splitsko-dalmatinske županije 2018-2021. (87/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih Upravnom
odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu (148/1,
196/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih Upravnom
odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu (148/2,
196/2)
Plan prijama i izobrazbe
Plan izobrazbe službenika Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu (49/5)
Počasni građanin
Odluka o proglašenju Olivera Dragojevića počasnim građaninom
Splitsko-dalmatinske županije - posmrtno- (114/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi – poljoprivreda (104/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi – poljoprivreda (104/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi - poljoprivreda (140/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (163/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (163/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi (164/3, 194/7)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (170/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (170/2)

Poljoprivreda

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (174/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (16/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (174/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (29/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi - poljoprivreda (186/1)

Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području SDŽ (2017.-2020.) (35/28)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-poljoprivreda (190/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i europskim
integracijama - poljoprivreda (62/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi-Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u
poljoprivredi (86/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi - poljoprivreda (194/5)
Pomorsko dobro
Program sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (28/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i
poljoprivredi - Potpora radu poljoprivrednih udruga (86/2)
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Program sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom
dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu (28/6, 82/1)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo i
prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (135/3)
Program javnih potreba

Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za
sufinanciranja projekata na pomorskom dobru temeljem
programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije (31/3)
Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za
sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru
temeljem Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu (31/3)
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (74/1)
Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa
sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na
području Splitsko- dalmatinske županije za 2018. godinu
(89/678)
Odluka o odabiru projekata i raspodjeli dijela sredstava
Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. (98/1)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu (89/663)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu (89/663)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu (89/664)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu (89/664)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
očuvanja kulturne baštine - Ustanova u kulturi Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (89/665)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
sportu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (89/ 666)

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za osobe sa
invaliditetom Splitsko-dalmatinske županije (48/2)
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata Splitsko-dalmatinske županije (114/10)
Pravilnici
Pravilnik o ustrojstvu Ureda za unutarnju reviziju Splitskodalmatinske županije (12/2)
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i
socijalna skrb (19/14)
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo,
EU fondove i poljoprivredu (25/2)
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, tehničku kulturu i sport (26/7)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za financije Splitsko-dalmatinske županije
(32/3)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Tajništva Županije (32/8)
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije (34/2)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Kabineta župana (38/2)
Ispravak Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Splitskodalmatinske županije (41/4)
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela zajedničkih
poslova (91/1)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije
(114/92)

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(89/666)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (89/667)
Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i
srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, EU projekata i
ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu (89/667)
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 2018. godinu (89/668)
Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije
za 2018. godinu (89/670)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(89/674)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu (177/959)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
(177/959)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u srednjem
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
(177/961)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba očuvanja kulturne
baštine -Ustanove u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za
2019. (177/963)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
(177/964)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u sportu Splitskodalmatinske županije za 2019. (177/966)
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Odluka o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu (177/968)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu (177/972)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u turizam i pomorstvo na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. (177/977)
Odluka o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog
gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2019.
godinu (177/982)
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 2019.
(177/989)
Odluka o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
(177/992)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. godinu (188/833)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. godinu (188/833)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županje
za 2018. godinu (188/834)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. godinu (188/835)

Programi potpora u gospodarstvu
Program jačanja
(35/17)

poduzetničkih kompetencija

2018.-2021.

Program kreditiranja poduzetništva i obrta
putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj
županiji (35/19)
Program Istraživanje, razvoj inovacije (IRI) (35/22)
Izmjene Programa potpore osnivanju i razvoju malog
gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2014.2020.) (35/27)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog
materijala u Splitsko- dalmatinskoj
županiji u 2018. godini (43/1)
Odluka o objavljivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu iz Mjere 7. Potpora radu poljoprivrednih udruga
Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (43/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu iz Mjere 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u
poljoprivredi Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(43/2)
Pravilnik o postupku dodjele potpore za Mjeru 11. Uređenje
postojećih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u
Splitsko-dalmatinskoj županiji iz Programa potpore poljoprivredi
i ruralnom razvoju na
području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.) (44/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa Istraživanje, razvoj i inovacije
(45/4)

Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba očuvanja kulturne baštine - Ustanova u kulturi Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (188/836)

Pravilnik za provedbu Programa Istraživanje, razvoj i inovacije
(45/5)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
javnih potreba u području sporta Splitsko-dalmatinske županije
za 2018. godinu (188/836)

Pravilnik za provedbu Programa potpore osnivanju i razvoju
malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije
(2014.-2020.) (45/6)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (188/837)

Pravilnik o postupku dodjele potpore za podmjere Mjere 9.
Potpora konkurentne poljoprivredne proizvodnje Programa
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.) (45/9)

Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu (188/837)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
razvoja malog i srednjeg poduzetništva, lovstva, EU projekata i
ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu (188/838)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije More i krš za 2018. (188/839)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa
ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (188/840)
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu (188/841)

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu iz Mjere 11. Uređenje postojećih zapuštenih putova u
zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji za
2018. (47/1)
Pravilnik o provedbi Programa kreditiranja poduzetništva i obrta
putem subvencije kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj
županiji (49/7)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog
gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (20142020.) (50/2)
Odluka za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 9., Potpora
razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje Programa
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije (50/2)
Odluka za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 4.,
Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje
poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
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Programa potpore poljoprivredi i ruralnom na području Splitskodalmatinske županije (50/3)
Pravilnik o provedbi Programa
kompetencija 2018.-2021. (63/1143)

jačanja

poduzetničkih

Odluka o objavljivanju javnog poziva za iskazivanje interesa
subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu
kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja
kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ za 2018.
godinu (65/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za iskazivanje interesa za
provedbu Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 20182021. (67/1)
Odluka o povratu kreditnog udjela Ministarstva poljoprivrede iz
Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2018. (71/1)
Odluka o donošenju Programa potpore za uslugu od općeg
gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne
usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za
razdoblje od 2018. do 2023. veće učestalosti prijevoza na
državnoj liniji 9601 ROGAČ – (STOMORSKA-MILNA) –
SPLIT i obratno (80/3)
Odluka o objavljivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za
dodjelu
bespovratnih sredstava iz Programa poticanja
poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za
razdoblje 2017.-2020. za 2018. godinu (93/4)
Odluka o odabiru temeljem javnog poziva za iskazivanje interesa
subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno Programu
kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja
kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji (100/1)

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 (135/2)
Pravilnik o postupku dodjele za Mjeru 8. Potpora radu Lokalnih
akcijskih grupa Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.)
(138/1)
Odluka o objavljivanju 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 (145/1)
Odluka o odabiru temeljem javnog poziva za iskazivanje interesa
subvencije kamatne stope korisniku kredita Programa
kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja
kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji (151/1)
Pravilnik o postupku dodjele sredstava za program potpore
znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi u Splitskodalmatinske županije (2018.-2020.) (168/3)
Odluka o odabiru temeljem Javnog poziva za iskazivanje
interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno
Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem
subvencioniranja kamate kredita u
Splitsko-dalmatinskoj
županiji (170/3)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potpore iz Programa potpore znanstveno istraživačkih projekata
u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(175/1)
Promet i prometna infrastruktura

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 Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (106/2)
Odluka o odabiru korisnika temeljem Javnog poziva za
iskazivanje interesa za provedbu Programa jačanja
poduzetničkih kompetencija 2018.-2019. (112/2)
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 2018. godinu (113/1)
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 2018. godini (113/2)
Izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Splitsko-dalmatinske županije 2017.-2020. (114/82)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu
Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na
području Splitsko-dalmatinske županije 2014. - 2020. (115/2)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu za mjere iz Programa potpore razvoju ribarstva na
području Splitsko-dalmatinske županije 2017.-2020. (127/3)

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
2018. (27/2)
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 2018. (53/5, 110/3, 130/1, 192/4)
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 2018 (153/1)
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 namijene u
2018. (167/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu namijenjenih
gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivredi-prijevoz zaobalni
dio Splitsko-dalmatinske županije (190/2)
Proračun

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
potporu iz Mjere 9, Podmjera 9.1. Sufinanciranje troškova
stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom
(127/3)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa Istraživanje, razvoj i inovacije
(132/1)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za veljaču 2018. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
(48/4)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko- dalmatinske
županije za 2017. (63/9)
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Odluka o raspodjeli rezultata Splitsko-dalmatinske županije za
2017. godinu (63/1054)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Dujmovača, Zagorski put,čest. čest. 4380-4 i čest.
zem. 4380/6 (114/90)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za ožujak 2018. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
(63/1055)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Dujmovača, Zagorski put, čest.zem. 4382/1, Z.U.
7040 i čest.zem. 4382/2, Z.U. 12414, sve K.O. Split. (114/90)

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. i projekcija za 2019. i 2020
godinu (89/3)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra Vis, anografske oznake Vladimira Nazora 63, 64 i 65
(114/91)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
dalmatinske županije za 2018. godinu (139/2)

Splitsko-

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Kaštelima, Gomiliški Kaštilac 4 (134/2)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za kolovoz 2018. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
(139/406)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Zagrebačka 9. (139/414)

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama (142/1)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za rujan 2018. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
(162/27)
Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu i
projekcije za 2020. i 2021. godinu (177/3)
Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2019. godinu (177/993)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra na otoku Šolti, ruralne kulturno-povijesne cjeline Grohote
(162/27)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Domovinskog rata 9. (176/2)
Zaključak o očitovanju na ponudu za pravo prvokupa nekretnine
na Paklenim otocima (177/1002)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra u Trogiru, Put Gospe od Anđela 2 (177/1003)
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog
dobra u Hvaru, Groda bb (177/1003)

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
(188/3)

Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Trg dr. Franje Tuđmana 3 (177/1004)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (188/842)

Zaključak o izmjeni Zaključka o očitovanju na ponudu prava
prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Domovinskog rata 9 (183/2)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za studeni 2018. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
(188/842)

Regionalni centar čistog okoliša
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalnog
centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za
gospodarenje otpadom za 2017.godinu (139/407)

Prostorni plan
Riznica Splitsko-dalmatinske županije
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
2018. (53/6)
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitskodalmatinske županije (63/3)
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na
okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije (85/2)

Odluka o riznici Splitsko-dalmatinske županije (177/977)
Rješenja o imenovanju i razrješenju*
Odluka o imenovanju promjenjivog člana Povjerenstva Vlade
RH za granice lokalne samouprave u predmetu rješavanja spora
između Grada Solina i Općine Klis (12/1)
Odluka o imenovanju promjenjivog člana Povjerenstva Vlade
RH za granice lokalne samouprave u predmetu rješavanja spora
između Općine Bol i Općine Nerežišća (12/1)

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene
i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (189/1)
*

Prvokup
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Trogiru, Obala bana Berislavića 15 (35/192)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Livanjska 5 (35/193)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Splitu, Obala kneza Branimira 1 (49/9)
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra u Jelsi, Grapčeva špilja (53/8)

Rješenja o imenovanju nadzornih odbora i upravnih vijeća – vidi Nadzorni odbori i
upravna vijeća
* Rješenje o imenovanju članova Gospodarsko-socijalnog vijeća predstavnika
Splitsko-dalmatinske županije – vidi Gospodarsko-socijalno vijeće SDŽ
* Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za aktivnosti provođenja Zakona o
zaštiti životinja – vidi Zaštita životinja
* Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova
Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji – vidi Službenički sud
*Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za osobe sa invaliditetom Splitskodalmatinske županije – vidi Povjerenstvo za osobe s invaliditetom
* Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka - vidi službenik za
zaštitu osobnih podataka
* Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa
kojima se regulira zaštita životinja, te razvoj dobre prakse na području Splitskodalmatinske županije – vidi Zaštita životinja
* Odluka o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja – vidi Zaštita životinja
* Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije
– vidi savjet za zdravlje
*
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitskodalmatinske županije – vidi Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
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Odluka o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu
financijskih sredstava udrugama (21/4)
Zaključak o predlaganju člana Povjerenstvo za kvalitetu
Zdravstvene škole, Split (24/2)
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije (35/28)
Rješenje o imenovanju člana Operativne skupine za projekt pod
nazivom-1. faza Vis Viva-reverzibilna hidroelektrana i
evakuacioni dalekovod s rasklopištem (40/1)
Zaključak o predlaganju člana u Povjerenstvo za kvalitetu
Pomorske škole, Split (40/2)
Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za praćenje
izgradnje Centra za posjetitelje Splitsko-dalmatinske
županije (41/2)
Odluka o imenovanju voditelja projekta Centra za posjetitelje
Splitsko-dalmatinske županije (42/1)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
sportu i kulturi u 2018. (44/2)
Odluka o imenovanju predstavnika Splitsko-dalmatinske
županije u Zajedničkoj radnoj skupini IMPRECO (45/4)
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije (48/3)

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za
provedbu Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 2018.2020. (73/1)
Odluka o osnivanju i imenovanju projektnog tima za ProjektObilježavanje 25-te obljetnice ustrojavanja Splitsko-dalmatinske
županije (74/9)
Odluka o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za
provedbu programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem
subvencioniranja kamate kredita u
Splitsko-dalmatinskoj
županiji (77/1)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir
projekata iz programa za sufinanciranje kapitalnih projekata na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
(82/2)
Odluka o imenovanju predstavnika Splitsko-dalmatinske
županije u Projekt prometne infrastrukture u Splitskodalmatinskoj županiji „Čvor Vučevica (A1) – spoj na DC8 u
Kaštel Kambelovcu (tunel Kozjak) (84/19)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir
projekata iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u
turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije (86/5)
Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za provedbu
Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ (IRI) (101/2)
Odluka osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za
provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na
području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021. (131/1)

Zaključak o predlaganju članice Povjerenstva za kvalitetu
Srednje strukovne škole Blaža Jurjeva Trogiranina, Trogir (49/9)

Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za Projekt
„Nastavno regionalno središte za osposobljavanje operativnih
snaga sustava vatrogastva i civilne zaštite“ (131/2)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa i
projekata u okviru javnih potreba u području osnovnog i
srednjeg školstva za 2018. (49/4)

Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za
koordinaciju i provedbu projektnih aktivnosti EU projekta
READINESS (155/1)

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 u 2018. godini (51/1)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja
na okoliš Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje do 2020.g. (156/1)

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti (52/3)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu
projekata Programa poticanja
turističkih manifestacija i
projekata od interesa za Splitsko- dalmatinsku županiju (54/2)
Zaključak o predlaganju članice u Povjerenstvo za kvalitetu
Srednje škole Hvar, Hvar (54/3)
Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za Projekt Nabava i financiranje školskih knjiga za učenike prvih razreda
osnovnih škola na području Splitsko – dalmatinske županije za
školsku godinu 2018-2019. (57/2)
Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za Projekt Izgradnja ribarske luke Komiža (57/2)

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za
praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
(162/28)
Odluka o osnivanju Povjerenstva radi realizacije projekta „Izrada
regionalnog prometnog Masterplana regije Srednja Dalmacija“ i
imenovanje članova (164/5)
Rješenje o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu
Elaborata o opravdanosti osnivanja Doma za starije i nemoćne
osobe u Vrgorcu (164/6)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu diobene bilance
između Osnovne škole don Lovre Katića i Osnovne škole kralja
Zvonimira Solin (u osnivanju) (166/1)

Odluka o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za Projekt Energetska obnova ustanova kojima je osnivač Splitskodalmatinska županija (57/3)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva
za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Županijske razvojne
strategije Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje do 2020.
(172/1)

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika
i članova Stožera civilne zaštite Splitsko- dalmatinske županije
(59/1)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za osobe sa invaliditetom Splitsko-dalmatinske županije
(177/1000)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu Natječaja za
financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promicanja
ICT sektora Splitsko-dalmatinske županije (68/2)

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu izmjena
i dopuna Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
(178/2)
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Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa
potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi
Splitsko-dalmatinske županije (2018-2020.) (183/ 1)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za usklađenje sa
zakonom pravilnika upravnih odjela Splitsko-dalmatinske
županije (190/10)

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Split (48/5)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Split o utvrđivanju cijena
usluga u dislociranom objektu u Starom Gradu (48/5)

Savjet mladih

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (58/2)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije za 2017. (35/190)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (68/1)

Zaključak o prihvaćanju programa rada i Financijskog plana
Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
(35/190)

Odluka o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Split
za 2017. godinu (89/688)

Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana
Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
(188/877)

Odluka o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe
Makarska za 2017. godinu (89/688)
Odluka o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Vis
za 2017. godinu (89/689)

Savjetovanje s javnošću
Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (67/2)
Savjet za zdravlje
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Splitskodalmatinske županije (114/9)
Službenički sud
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i
članova Službeničkog suda u Splitsko-dalmatinskoj županiji
(35/191)
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
(66/1)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Vis za
korisnike smještene temeljem ugovora o smještaju (89/690)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Makarska i
podružnici Sveta obitelj - Runović (89/690)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u
Domu za starije i nemoćne osobe Split (89/690)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u
Domu Lovret, Split (89/691)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi
Domu za starije i nemoćne osobe Vis za 2017. godinu (89/691)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi
Domu za starije i nemoćne osobe Makarska za 2017. godinu
(89/692)

Socijalna skrb
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (28/2)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi
Domu za starije i nemoćne osobe Lovret za 2017. godinu
(89/692)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
Domu za starije i nemoćne osobe Split (31/2)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi
Domu za starije i nemoćne osobe Split za 2017. godinu (89/692)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za
socijalnu skrb u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018. godini
(37/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (90/2)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za
starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018.
godini (37/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (93/5)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (106/2)

Odluka o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored rashoda za
nefinancijsku imovinu po domovima za starije i nemoćne osobe
u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018. (37/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (115/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (38/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (126/6)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna namijenjenih
socijalnoj skrbi (40/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (129/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (41/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (133/2)

Odluka o visini troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na
drva u Splitsko-dalmatinskoj županiji 2018. godini (41/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (135/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (46/1)

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama (142/1)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (147/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018. iz područja
sporta (180/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (163/3)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. iz područja sporta
(181A/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (163/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (170/5)
Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Splitskodalmatinskoj županiji u 2018. godini (176/1)

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. namijenjenih javnim
potrebama u kulturi i sportu (182/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu iz područja sporta (191/5)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018. iz područja
sporta (194/8)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (181/2)

Suci porotnici

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (184/6)

Rješenje o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
(114/91)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (184/7)

Rješenje o razrješenju sutkinje porotnice Županijskog suda u
Splitu (177/1001)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (184/7)

Rješenje o razrješenju sutkinje porotnice Općinskog suda u
Splitu (177/1001)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (189/9)

Statut Splitsko-dalmatinske županije

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (189/10)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Splitskodalmatinske županije (35/8)
Škole i domovi – odbori

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih socijalnoj skrbi (189/10)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Vrgorac, Vrgorac (2/1)

Odluka o dodjeli sredstava (194/8)
Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2019. godini
(198/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole
Brač, Supetar (2/2)

Sport

Rješenje o imenovanja članova Školskog odbora Srednje škole
Bol, Bol (20/2)

Odluka o objavi Natječaja za predlaganje programa javnih
potreba iz područja kulture i sporta u 2018. godini (20/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Bol, Bol (20/3)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području sporta za 2018. (24/2)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnove škole
Selca, Selca (21/5)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području sporta za 2018. (38/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljskogeodetske tehničke škole, Split (23/8)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava krajnjim korisnicima u
području sporta za 2018. (44/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole
Josipa Hatzea, Split (23/9)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih javnim potrebama u
kulturi i sportu (100/5)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
dr. fra Karlo Balić, Šestanovac (23/9)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. iz područja Sporta (119/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije 2018 namijenjenih zadovoljavanju javnih
potreba u sportu (119/2)
Odluka o objavljivanju Poziva za predlaganje javnih potreba u
sportu, kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. (149/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Komercijalnotrgovačke škole, Split (23/10)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke
škole, Split (25/2)
Rješenje o imenovanje članova Domskog odbora Ženskog
đačkog doma, Split (30/3)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke
škole, Split (30/3)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije 2018. namijenjenih
javnim potrebama u kulturi i sportu (150/1)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije,
Split (30/4)

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna za 2018. namijenjenih
zadovoljavanju javnih potreba u sportu (161/7)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za dizajn,
grafiku i održivu gradnju, Split (30/4)
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Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole
za strojarstvo i mehatroniku, Split (30/5)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Prirodoslovnotehničke škole, Split (30/5)
Rješenje o imenovanju Školskog odbora Industrijske škole Split
(30/5)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije,
Split (30/6)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora V. gimnazije
Vladimir Nazor Split (32/13)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Primorski Dolac, Primorski
Dolac (48/7)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Zmijavci, Zmijavci (48/7)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista
Velik (48/7)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Klesarske škole Pučišća, Pučišća (48/8)

Rješenje o imenovanju članova školskog odbora Srednje
strukovne škole Bana Josipa Jeličića, Sinj (39/2)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica
(48/8)

Rješenje o imenovanju članova školskog odbora gimnazije
Dinka Šimunovića, Sinj (39/2)

Zaključak o davanju prethode suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana, Brela (48/8)

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Petar Berislavić, Trogir (52/3)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Vis, Vis (48/9)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora IV. Gimnazije
Marko Marulić, Split (53/8)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Milna, Milna (48/9)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole likovnih
umjetnosti, Split (53/8)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta srednje škole Jure Kaštelan Omiš (63/1142)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Turističkougostiteljske škole, Split (54/3)

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Privremenog Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Solin
(139/414)

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Pomorske
škole, Split (55/1)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje
Tehničke prometne škole, Split (55/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtno
tehničke škole Split, Split (55/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Grohote, Grohote (56/1)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora III. Gimnazije,
Split (56/2)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Braće Radića, Vrba (57/6)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Komiža, Komiža (59/4)
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Milna, Milna (60/2)
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Glazbene škole Josipa Hatzea, Split (86/6)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Jelsa, Jelsa (109/2)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole fra Karla Balića Šestanovac
(114/89)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Osnovne škole Tina Ujevića Krivodol (114/89)

Školstvo i predškolski odgoj
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za prijavu programa i
projekata u okviru javnih potreba u područjima osnovnog i
srednjeg školstva za 2018. godinu (4/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018. iz područja
osnovnog školstva (13/1)
Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2017. godinu
namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu (19/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (25/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih srednjem školstvu (25/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (27/1)

Proračuna

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (30/2)

Proračuna

2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu mreže
osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije kojima je osnivač
Splitsko-dalmatinska županija (35/11)
Odluka o dodjeli sredstava za opremanje informatičke učionice
V. gimnazija Vladimir Nazor, Split (37/11)
Odluka o dodjeli sredstava za opremanje informatičke učionice
gimnazija Dinka Šimunovića, Sinj (37/11)
Odluka o raspodijeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu (49/4)

Škole i domovi – statuti
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Elektrotehničke škole Split (35/192)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih visokom školstvu (58/1)
Odluka o organizaciji Dana srednjih škola Splitsko-dalmatinske
županije 12. svibnja 2018. (60/1)
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Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje
programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u
jedinicama lokalne samouprave na području Splitskodalmatinske županije u 2018. (63/1131)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih srednjem školstvu (128/2)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih
i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova
Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini (63/1133)

Odluka o dodjeli sredstava (134/1)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih
i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske
županije u 2018. godini (63/1136)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih srednjem školstvu (69/1)
Odluka o provedbi postupka javne nabave za nabavu
informatičke opreme područne škole Ninčevići (72/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih visokom školstvu (72/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (72/2)
Odluka o donošenju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (81/2)
Odluka o donošenju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (81/3)
Zaključak o davanju suglasnosti Obrtno tehničkoj školi Split na
sklapanje Ugovora za provedbu projekta mobilnosti OTŠ u
Europi (OTS in Europe) (81/6)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018.godinu
(89/675)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih osnovnom školstvu (90/1)
Odluka o dodjeli nagrade najuspješnijim učenicima osnovnih i
srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini
(97/1, 124/1)
Odluka o dodjeli nagrade mentorima najuspješnijih učenika
osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2018.
godini (97/4, 124/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (101/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih visokom školstvu (104/2)

Odluka o dodjeli sredstava (132/2)

Odluka o odobrenju sredstava Centru za odgoj i obrazovanje
Juraj Bonači za sufinanciranje kupnje školske opreme za učenike
(137/1)
Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka
u školskoj godini 2018.-2019. godini (141/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih visokom školstvu
(143/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (145/2)

Proračuna

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih srednjem školstvu
(146/1)
Odluka o promjeni naziva Prirodoslovno tehničke škole Split
(146/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih srednjem školstvu (152/1)
Odluka o raspodjelu dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (154/1)
Odluka o raspodjelu dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (154/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih srednjem školstvu (159/1)

Proračuna za 2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (160/6)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih srednjem školstvu (160/7)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih srednjem školstvu (160/7)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu pomoći
studentima iz obitelji s pet i više djece u 2018. (163/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (164/1)

Proračuna

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (164/5)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (108/1)

Proračuna

2018.

Odluka o promjeni naziva Ekonomsko-birotehničke škole Split
(167/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih srednjem školstvu (108/2)

Proračuna

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (168/1)

Odluka o podjeli Osnovne škole don Lovre Katića u Solinu s
osnivanjem Osnove škole Kralja Zvonimira u Solinu (114/80)
Odluka o odobrenju sredstava Gradu
sufinanciranje školskih udžbenika (116/1)

Makarskoj

za

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna Splitsko- dalmatinske
županije namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu (127/5)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu (128/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih predškolskom odgoju (168/2)

Proračuna

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih osnovnom školstvu (178/1)

Proračuna

2018.

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava Proračuna 2018.
namijenjenih predškolskom odgoju (178/2)
Odluka o izmjenama i dopunama Plana rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (179/1)
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Odluka o izmjenama i dopunama Plana rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih
škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za
2018.godinu (179/3)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih osnovnom školstvu (180/1)
Odluka o objavljivanju Javnog poziva za prijavu programa i
projekata u okviru javnih potreba u područjima osnovnog i
srednjeg školstva za 2019. godinu (180/2)
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola
Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini (188/843)
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i
učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini
(188/843)

Zaključak o prihvaćanju Analize turističke sezone 2017. na
području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za
pripremu turističke sezone 2018. (48/6)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (54/2)
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir
projekata iz Programa podizanja kvalitete turističke ponude na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. (88/4)
Odluka o dodjeli sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. godinu temeljem Programa podizanja kvalitete
turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu (95/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (96/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (98/3)

Odluka o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu (188/844)

Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa
sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (115/3)

Odluka o dodjeli pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece
u 2018. godini (188/881, 194/7)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (118/1)

Odluka o raspodjeli sredstava Proračuna za 2018. namijenjenih
osnovnom i srednjem školstvu (190/8)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (126/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih srednjem školstvu (197/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (182/1)

Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih osnovnom školstvu (198/4)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (184/6)

Turizam

Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2018. namijenjenih turizmu i pomorstvu
(190/5)

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 2018. godinu (14/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (190/6)

Program poticanja organizacija turističkih manifestacija i
projekata od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju (21/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (190/6)

Program podizanja kvalitete turističke ponude na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (23/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (190/7)

Program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na
području Splitsko-dalmatinske županije (26/2, 190/5)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (190/7)

Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja
kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. godinu (26/6)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Županijskog proračuna za
2018. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu (190/8)

Odluka o objavi Javnog poziva gradovima i općinama za
iskazivanje interesa za partnerstvo u provedbi I. faze projekta
“Uređenje staza u funkciji aktivnog turizma na području zaleđa
Splitsko-dalmatinske županije” (27/1)
Odluka o objavi Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa poticanja organizacija
turističkih manifestacija i projekata od interesa za Splitskodalmatinsku županiju (31/2)
Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu
bespovratnih sredstava temeljem Programa
sufinanciranja
razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske
županije (31/4)

Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. temeljem Programa podizanja kvalitete
turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za
2018. (191/1)
Udruge
Odluka o objavi Natječaja za dodjelu financijskih potpora
projektima udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku
županiju za 2018. godinu (13/2)
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 2018. godini (14/1)
Odluka o objavi Javnog poziva udrugama građana i turističkim
zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje
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zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim
manifestacijama i udrugama za 2018. godinu (14/2)

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava (195/4)
Odluka izravnoj dodjeli sredstava (195/5)

Odluka o dodjeli sredstava (28/1)
Vatrogasni domovi
Odluka o dodjeli sredstava (45/3)
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje
projekata udruga od općeg značaja u 2017. godini (52/2)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih
sredstava udrugama (52/2)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (53/7)

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
2018. (85/3, 184/5)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u projektiranje
vatrogasnih građevina na području Splitsko-dalmatinske
županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
vatrogasnim udrugama za te namjene u 2018. (195/3)

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (64/1)
Vjerske zajednice
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (75/1)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (75/2)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (75/2)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna 2018. iz područja
vjerskih zajednica (30/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih vjerskim zajednicama (76/1)

proračuna 2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih vjerskim zajednicama (102/1)

proračuna

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (75/3)
Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata
javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i
humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata
te drugih područja od interesa za opće dobro u 2018. godini
(79/1)

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
Proračuna 2018.
namijenjenih vjerskim zajednicama (99/1, 122/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih vjerskim zajednicama (123/1)

proračuna

2018.

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (81/5)
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga
od općeg značaja u 2018. godini (84/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih vjerskim zajednicama (127/7)

proračuna

2018.

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (92/1)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih vjerskim zajednicama (131/2)

proračuna

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava
namijenjenih vjerskim zajednicama (135/2)

proračuna

2018.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna
namijenjenih vjerskim zajednicama (191/4, 193/7)

2018.

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (105/1)
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za
financiranje projekata udruga od općeg značaja u 2018. godini
(105/2)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (106/3)
Viteško alkarsko društvo
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (120/3)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (133/2)

Odluka o odobrenju sredstava Viteškom alkarskom društvu za
sufinanciranje projekta Sinj u sridu (197/1)

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (133/2)

Vodoopskrba i odvodnja

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (133/2)

Odluka o donošenju Programa ulaganja u sufinanciranje dugova
JLS za investicije vodoopskrbe u proteklom razdoblju na
području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u
2018. (36/3, 110/2)

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (143/1)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (152/2)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (171/1)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (173/1)
Odluka o prihvaćanju sponzorstva (184/8)
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga
od općeg značaja u 2018. godini (189/5)
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (191/3)
Odluka o dodjeli sredstava (193/1)
Odluka o dodjeli sredstava (193/1)

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 2018. (53/2, 108/2, 192/2)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju objekata
odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o
raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i
općinama za te namjene u 2018. (53/2, 110/1, 192/2)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju objekata
odvodnje
na
području
Splitsko-dalmatinske
županije
namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava (193/2)
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i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u
2018. (93/5)
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
2018. (1/95)
Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Lovrića Sinj
za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje
građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava
odvodnje otpadnih voda – kanalizacijski kolektori Podsustav
GLAVICE ZAPAD sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda s područja aglomeracije Sinj, u korist Vodovod i odvodnja
Cetinske krajine d.o.o. Sinj (160/1)
Zapošljavanje
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o nezaposlenosti
zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. (48/6)

proračuna za te namjene u 2018., proračunskom korisniku
Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske
županije (34/1)
Odluka o donošenju Programa podizanja razine svijesti o okolišu
na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2018. (45/2)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispitivanju kakvoće mora za
kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017.
(48/5)
Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi
praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitskodalmatinske županije u 2018. godini (48/6)
Zaključak o davanju suglasnosti na Program zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja s cjenikom
usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti za
2018. godinu (50/3)

i

Zaštita i spašavanje

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na
okoliš Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje do 2020. (57/4)

Plan rada Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije u
2018. godini (70/2)

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Splitsko – dalmatinske
županije (59/2)

Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje
Splitsko-dalmatinske županije (70/4)

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 2017. (63/1143)

Odluka o dodjeli sredstava namijenjenih civilnoj zaštiti Splitskodalmatinske županije (86/4)
Zaključak o prihvaćanju Godišnje analiza sustava civilne zaštite
za 2018. i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za
razdoblje 2019. do 2021. (176/999)
Odluka o dodjeli sredstava namijenjenih civilnoj zaštiti Splitskodalmatinske županije (195/5)

Odluka o donošenju Programa sufinanciranja ispitivanja voda za
kupanje na jezerima i rijekama na području Splitsko-dalmatinske
županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u 2018. godini (121/1)

Zaštita od požara

Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš
Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije za
razdoblje do 2020. (161/1)

Županijski financijski plan za provođenje zadaća iz područja
zaštite od požara u protupožarnoj sezoni 2018. godine 2018.
(70/6)

Odluka o prodaji pokretnine-brodice čistača mora, tipa ECO
137-5, reg.oznake HR 76-ST na korištenje bez naknade DVD
Kaštel Gomilica d.o.o. (185/1)

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za
područje Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu (70/8)

Zaštita životinja

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i
stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja
zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u
2018. (114/88)
Suglasnost na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave
vatrogasnih vozila (139/413)
Zaključak o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije
za 2019. godinu (188/877)

Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za aktivnosti
provođenja Zakona o zaštiti životinja (33/1)
Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine
za primjenu propisa kojima se regulira zaštita životinja, te razvoj
dobre prakse na području Splitsko-dalmatinske županije
(89/693)
Odluka o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja
(89/694)
Program kontrole populacije napuštenih pasa na području
Splitsko-dalmatinske županije (195/1)

Zaštita okoliša
Zbrinjavanje otpada
Odluka o utvrđivanju kriterija za sufinanciranje Programa i
raspodjelu sredstava Županijskog proračuna Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
(24/1)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i
projekata iz područja zaštite okoliša i prirode za 2018. godinu
(26/1)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u ispitivanje kakvoće
mora i vodovodnih voda na području Splitsko-dalmatinske
županije razdjela 003 i o raspodjeli sredstava Županijskog

Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, sanaciju i
izgradnju reciklažnih dvorišta i
službenih odlagališta na području Splitsko-dalmatinske županije
namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu
i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u
2018. (86/5)
Odluka o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, sanaciju i
izgradnju reciklažnih dvorišta i
službenih odlagališta na području Splitsko dalmatinske županije
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i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i
općinama za te namjene u 2018. (88/5)

Odluka o preuzimanju ljekarničke djelatnosti od strane Ljekarne
Splitsko-dalmatinske županije (89/688)

Odluka o donošenju Programa ulaganja u sanaciju nelegalnih
odlagališta otpada i o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2018. godini
(93/6)

Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu (pozicija 3193)-Kliničkom bolničkom
centru Split (93/4)

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 2018. (93/6)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Splitskodalmatinske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske i objedinjenog izvješća o provedbi planova
gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave za 2017.
godinu (114/88)

Zaključak o davanju suglasnosti na ustrojavanje ambulante
dentalne medicine u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije na lokaciji u Sinju (102/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018.
namijenjenih zdravstvu-pozicija 0033-Kliničkom bolničkom
centru Split (103/1)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
(114/84)

Zdravstvo
Zaključak o sufinanciranju programa aktivnosti Zajednice
udruga društvo Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije u
2018. (3/1)
Odluka o uplati u Fond za skupe lijekova (22/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu (30/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava proračuna 2018.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0033) - Klinički bolnički centar
Split (32/1)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja za
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač
Splitsko-dalmatinska županija u 2018. (36/1)
Zaključak o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava
namijenjenih
financiranju
decentraliziranih
funkcija
zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske
županije u 2018. godini (36/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu Kliničkom bolničkom centru Split (41/2)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne
strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga SDŽ za
2017. (41/4)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju dijela viška
prihoda Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u
razvoju Split (48/3)
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
Stomatološke poliklinike Split (48/4)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu (54/2)
Odluka o raspodjeli sredstava potpore Ministarstvu turizma RH
namijenjenih sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći
u 2018. (60/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0033) -Kliničkom bolničkom
centru Split (62/2)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viška
poslovnog prostora u Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije na lokaciji u Sutivanu (63/1055)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0033) – Kliničkom bolničkom
centru Split (88/5)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
(114/85)
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu (114/85)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Biokovka za 2017. godinu (114/85)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u
razvoju za 2017. godinu (114/86)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Zavodu za hitnu
medicinu Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu (114/86)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Stomatološkoj poliklinici Split za 2017. godinu
(114/86)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu - pozicija 31933 - Kliničkom bolničkom
centru Split (115/3)
Odluka o darovanju u naravi Kliničkom bolničkom centru Split
(127/7)
Zaključak o davanju suglasnosti na ustrojavanje ambulante
zdravstvene zaštite predškolske djece u Domu Zdravlja Splitskodalmatinske županije na lokaciji u Imotskom (136/1)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu (144/2)
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 2018. godini (156/2)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli dijela
sredstava Proračuna 2018. namijenjenih zdravstvu -pozicija 0033
- Kliničkom bolničkom centru Split (156/17)
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
2018. namijenjenih zdravstvu - pozicija - 0033 - Kliničkom
bolničkom centru Split (156/17)
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna
2018. namijenjenih zdravstvu - pozicija - 0033 - Kliničkom
bolničkom centru Split (156/17)
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Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018.
namijenjenih zdravstvu, pozicija 3620- Nastavnom zavodu za
javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (157/2)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2018.
namijenjenih zdravstvu (pozicija 0033) – Kliničkom bolničkom
centru Split (165/1)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na
uplatu sredstava KBC Split na ime dijela troškova
rekonstrukcije ambulante u Zagvozdu (183/2)
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije (188/877)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Ljekarne Splitsko- dalmatinske županije (188/878)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Ljekarne Splitsko- dalmatinske županije (188/878)

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 za 2018. (89/675)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju i planiranoj izgradnji
cesta na području Splitsko-dalmatinske županije (114/83)
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog
plana Županijske uprave za ceste za I-VI 2018. (139/406)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II.
Izmjene i dopune Financijskog plana i Plana građenja i
održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za
ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
(162/27)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i
lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. (177/997)

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (188/878)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na
davanje u zakup zemljišta u svrhu korištenja istog za parkiralište
na lokaciji u Supetru (188/879)
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na
davanje u zakup zemljišta u svrhu korištenja istog za parkiralište
na lokaciji u Trogiru (188/879)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu, pozicija 5350-Biokovka (189/11)
Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2018. godinu
namijenjenih zdravstvu (194/7)
Župan i zamjenici
Zaključak o Izvješću o radu župana Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. (48/3)
Zaključak o Izvješću o radu župana Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. (162/26)
Županijska skupština
Program rada Županijske skupštine Splitsko- dalmatinske
županije za 2018. godinu (35/4)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije (35/10)
Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije (48/10)
Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova
radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(48/10)
Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine Ante Pranić - Ljubomir Erceg (89/693)
Zaključak (106/1)
Županijska uprava za ceste
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2017.
(63/1054)
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