REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
KLASA: 021-04/21-01/3
URBROJ: 2181/1-01-21-1
Split, 8. travnja 2021.
VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 35. i 36. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21), sazivam 41. sjednicu Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije, za dan
14. travnja (srijeda) 2021. s početkom u 10,00 sati
u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva
i brodogradnje, Split, Ruđera Boškovića 32,
dvorana A 100, prizemlje
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 40. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog odluke o naknadama za rad članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela
i radnih tijela u koje članove imenuje Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije
3. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-dalmatinske županije s Prijedlogom
zaključka o donošenju
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o tržištu rada i ljudskim potencijalima u Splitskodalmatinskoj županiji tijekom 2020.
5. Prijedlog programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj
županiji za razdoblje 2021.-2024.
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6. Prijedlog programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije (2021.-2027.)
7. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/157„VRGORAČKO JEZERO DONJE“ i davanje istog lovišta u zakup
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće
mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini
9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja
luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac, Grad Split
10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke 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
11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa
Jelačića Sinj, Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju i Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera
Boškovića u Sinju na potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama
radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje
otpadnih voda sa područja aglomeracije Sinj
12. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o proglašenju lokaliteta Grab zaštićenim
krajolikom
13. Prijedlog odluke o stavljanju izvan
zaštićenim krajolikom

snage

Odluke o proglašenju lokaliteta Rumin

Molimo za nazočnost, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 400-001.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof., v.r.
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