REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
KLASA: 021-04/22-01/1
URBROJ: 2181/1-01-22-1
Split, 21. veljače 2022.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 35. i 36. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21), sazivam 8. sjednicu Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije, za dan

28. veljače (ponedjeljak) 2022. s početkom u 9,00 sati
na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu,
Split, Ruđera Boškovića 35, amfiteatar-prizemlje AO-2
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
3. Prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za
2022.
4. Izvješće o upravljanju nekretninama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
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5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije
za 2022.
6. Izviješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2021., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
7. Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za
2022., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2021. iz II. Izmjena i
dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022.
i 2023. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena Maji Gjirlić, dr.med.spec.
ginekologije i opstetricije
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije kojom se osniva pravo služnosti puta
11. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Nerežišće
12. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Sutivan
13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Brač
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske
županije na privremeno upravljanje, izgradnju i korištenja luke posebne namjenesportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad Trogir
15. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o.
Stari Grad, uvala Tiha, predio Mlaki Rat, Grad Stari Grad
16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio),
Grad Hvar
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog
dobra u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Labud na dijelu k.o.
Split, predio uvala Baluni, Grad Split
18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o.
Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna
19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o
Grohote, predio Tatinja, Općina Šolta
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20. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u
svrhu rekonstrukcije (zamjene) trožilnog uljnog kabela, novim pomorskim kabelom,
odnosno za potrebe elektro-energetskog postrojenja Podmorska 110 Kv kabelska veza
Dugi Rat – Postira (o. Brač), na dijelu k.o. Duće, Općina Dugi Rat i na dijelu k.o.
Postira, Općina Postira, otok Brač
21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od autokampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska
22. Prijedlog odluke o oduzimanju 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
23. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na
području Splitsko-dalmatinske županije u 2022.
24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole kraljice Jelene, Solin
25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole fra Pavla Vučkovića, Sinj
26. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest.zgr.2104, Z.U.11187, K.O. Split, anagrafske oznake
Dominisova 13, Split
27. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest. zgr. 967/3, Z.U.9268, K.O. Split,
anagrafske oznake Tončićeva 6, Split
28. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest. zem. 1914/149, Z.U.2306, K.O. Dugopolje
29. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest. zgr. 4623/1, Z.U. 10304, K.O. Split, anagrafske oznake
Čajkovskog 5, Split
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mate Šimundić, prof., v.r.
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