
 

 Na temelju članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik 

Županije splitsko-dalmatinske»,  broj 11/01) i članka 41. Poslovnika Županijske skupštine 

(«Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske»,  broj 6/94, 1/98. i 5/02.), Županijska 

skupština Splitsko-dalmatinske županije, na  26. sjednici održanoj 26. veljače 2004.  donijela 

je 

 

 

 

PROGRAM RADA  

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2004. 

GODINU 

 

 

 Radi što učinkovitijeg rada Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i 

njihovih radnih tijela, te upravnih odjela i službi Splitsko-dalmatinske županije na pripremi i 

praćenju provedbe akata iz njihovog djelokruga, ovim se Programom utvrđuje koje akte 

Županijska skupštine treba raspraviti i donijeti na svojim sjednicama. 

 

 

I. PODRUČJE USTROJA ŽUPANIJE, NJEZINIH TIJELA, 

   UPRAVNIH ODJELA I SLUŽBI, TE OSTVARIVANJA  

   NJIHOVOG DJELOKRUGA 

 

1.  Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu 

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

PREDLAGATELJ:  Povjerenstvo za izradu Programa rada 

ROK:    I. tromjesečje 2004. 

 

 

2. Analiza  dostavljenih odgovora na vijećnička pitanja  

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

PREDLAGATELJ:  Povjerenstvo za izradu Programa rada 

ROK:    II. i IV.  tromjesečje 2004. 

 

3.  Izvješće o radu Županijskog poglavarstva,  upravnih odjela i službi za 2003. godinu 

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

4. Odluke o dodjeli nagrada Splitsko-dalmatinske županije u 2004. godini 

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

PREDLAGATELJ:  Odbor za javna priznanja 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 
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5. Izvješće o ostvarivanju uređivačke koncepcije «Kronike Županije splitsko-dalmatinske» u 

2003. godini 

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

 

II. PODRUČJE GOSPODARSTVA I RAZVITKA 

 

6. Strategija gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije 2003.-2015. 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, 

                                     razvitak i obnovu  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    I. tromjesečje 2004. 

 

 

7. Izvješće o ostvarenju Programa malog i srednjeg poduzetništva u 2003. godini 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, 

                                     razvitak i obnovu  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    I. tromjesečje 2004. 

 

 

8. Izvješće o radu trgovačkih društava u isključivom i pretežitom vlasništvu Splitsko-

dalmatinske županije u 2003. godini 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo,  

    razvitak i obnovu 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

9. Izvješće o provedbi Zakona o otocima s prijedlogom mjera 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, 

                                     razvitak i obnovu, 

                                     Centar za razvitak otoka i 

      Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka 

 PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

10. Izvješće o poduzetim ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2004. 

godine na području Splitsko-dalmatinske županije 
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NOSITELJ IZRADE: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske 

    županije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

11. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih 

kretanja u 2003. godini s prijedlogom mjera za unapređenje stanja 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo,  

    razvitak i obnovu 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

12. Analiza turističke sezone 2004. godine na području Splitsko-dalmatinske županije  

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu  

 i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske 

    županije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

13. Izvješće o aktivnostima vezanim za izradu strateškog plana turizma Splitsko-dalmatinske 

županije  

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu i Turistička 

zajednica Splitsko-dalmatinske županije     

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

III. PODRUČJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 

 

14. Izvješće o radu i stanju Zavoda za bolesti ovisnosti 

 

NOSITELJ IZRADE: Zavod za bolesti ovisnosti. 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    I. tromjesečje 2004. 

 

 

15. Izvješće o stanju zdravstvenih ustanova u državnom i vlasništvu 

Splitsko-dalmatinske županiji 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 
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16. Izvješće o stanju ustanova socijalne skrbi u vlasništvu 

Splitsko-dalmatinske županiji 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

17. Izvješće o provođenju Zakona o športu i problemima športa 

na području Splitsko-dalmatinske županije  

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prosvjetu i šport   

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

18. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2004. godini 

 

NOSITELJ IZRADE: Hrvatski zavod za zapošljavanje 

   - Područna služba Split 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

19. Plan za primjenu programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2004. godini za područje Splitsko-dalmatinske županije 

 

NOSITELJ IZRADE: Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske 

   županije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

20. Izvješće o stanju školskih objekata i potreba na području Splitsko-dalmatinske županije 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

21. Izvješće o skrbi nad invalidima Domovinskog rata i obiteljima poginulih hrvatskih 

branitelja 

 

NOSITELJ IZRADE: Ministarstvo hrvatskih branitelja 

   - Odjel za skrb Split 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

22. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 
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NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

IV. PODRUČJE FINANCIJA I PRORAČUNA 

 

23. Godišnji obračun Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2003. godinu 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun i financije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

24. Izvješće o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj – 

lipanj 2004. godine 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun i financije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    III. tromjesečje 2004. 

 

 

25. Izvješće o korištenju proračunske zalihe Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 

razdoblje siječanj – lipanj 2004. godine 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun i financije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    III. tromjesečje 2004. 

 

 

26. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2004. 

godinu 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun i financije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

27. Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun i financije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

28. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2003. godinu 

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za proračun i financije 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    u zakonskom roku, po obavljenoj reviziji poslovanja 
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V. PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJE, GRADITELJSTVA, 

    STAMBENO-KOMUNALNIH DJELATNOSTI I ZAŠTITE  

    OKOLIŠA 

 

29. Izvješće o stanju i poduzetim mjerama na rješavanju problema gospodarenja 

komunalnim otpadom na području  Splitsko-dalmatinske županije  

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne 

 poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

30.  Planovi upravljanja lokalnim vodama u 2004. godini 

 

NOSITELJ IZRADE: «Hrvatske vode» 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    I. tromjesečje 2004. 

 

 

31.  Županijski plan za zaštitu voda 

 

NOSITELJ IZRADE: «Hrvatske  vode»  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

32. Izvješće o stanju sigurnosti prometa na cestama Splitsko-dalmatinske županije  

 

NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste 

   Policijska uprava Splitsko-dalmatinska i 

   Hrvatska uprava za ceste 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

33. Prijedlog odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite: Vis, Klokun, Modro oko, Banja i 

Butina    

 

NOSITELJ IZRADE: «Hrvatske  vode»  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II., III. i IV.  tromjesečje 2004. 

 

 

 

34. Prijedlog odluke o utvrđivanju vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog 

pojasa na lokalnim vodama 
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NOSITELJ IZRADE: «Hrvatske  vode»  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV.  tromjesečje 2004. 

 

 

35. Odluke o stopama i visini vodne naknade na slivnim područjima za 2005. i 2006.  godinu 

 

NOSITELJ IZRADE: «Hrvatske vode» 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

36. Izvješće o provedbi Godišnjeg programa financijskog plana građenja i održavanja 

županijskih i lokalnih cesta u 2003. godini 

 

NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    I. tromjesečje 2004. 

 

 

37. Godišnji program financijskog plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 

2005. godini  

 

NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

38. Izvješće o stanju izgradnje autoceste Zagreb – Split, dionica kroz Splitsko-dalmatinsku 

županiju, s priključnim državnim i ostalim cestama 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne 

  poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 

  Županijska uprava za ceste i 

  Povjerenstvo za praćenje izgradnje 

  Autoceste Zagreb - Split 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV. tromjesečje 2004. 

 

 

39.  Prijedlozi za zaštitu pojedinih dijelova prirode 

 

NOSITELJ IZRADE: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Županije splitsko- 

dalmatinske 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    trajna zadaća 

 

 

40. Odluke o dodjeli koncesija na pomorskom dobru 
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NOSITELJ IZRADE: Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji  – Služba za  

 gospodarstvo                                         

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    trajna zadaća 

 

 

VI. PODRUČJE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

41. Izvješće o stanju i problemima u djelovanju lokalne samouprave na području Županije 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove lokalne samouprave 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

VII. IZBORI I IMENOVANJA 

 

42.  Odluke o izborima i imenovanjima dužnosnika i članova tijela iz djelokruga Županijske 

skupštine 

 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 

PREDLAGATELJ:  Odbor za izbor i imenovanja 

ROK:    trajna zadaća. 

 

 

VIII. OSTALE ZADAĆE 

 

 Županijska skupština će raspravljati i odlučivati i o svim drugim prijedlozima za 

donošenje odluka odnosno drugih akata iz svog djelokruga, kao i o ostalim temama važnim 

za život u Županiji, koje, sukladno Poslovniku podnesu vijećnici, radna tijela, Županijsko 

poglavarstvo i Župan. 

 

 

IX. ODRŽAVANJE SJEDNICA 

 

Sjednice Županijske skupštine u pravilu će se održavati svaki mjesec i to posljednjeg 

četvrtka u mjesecu, osim u siječnju i kolovozu tekuće godine, kada se mogu održavati po 

potrebi. 

U slučaju da je posljednji četvrtak u mjesecu blagdan ili neradni dan, sjednica Županijske 

skupštine održat će se prvog slijedećeg utorka odnosno po potrebi i ranije. 

 

 

X. PRAĆENJE OSTVARIVANJA PROGRAMA 

 

 Povjerenstvo za pripremu , izradu te predlaganje Programa rada Županijske skupštine 

polugodišnje će izvješćivati Županijsku skupštinu o njegovom izvršenju. 
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XI. ZAKLJUČNA ODREDBA 

 

 Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije». 

 

 

KLASA:      021-04/04-02/06 

URBROJ:  2181/1-01-04-01 

Split,         26, veljače 2004. 

 

 

 

 

           PREDSJEDNIK         

 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

                    

  Doc. dr. sc. Mihovil Biočić, v.r. 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Nositeljima izrade, svima 

2. Službeni glasnik, ovdje 

3. Pismohrana, ovdje 
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O b r a z l o ž e n j e 

 

 

Programiranje rada ima za ciljeve:  

1. uravnotežiti rad Županijske skupštine i ravnomjerno rasporediti održavanje sjednica, te 

raspravu na sjednicama i donošenje akata iz njezina djelovanja, 

2. obvezati upravna tijela za izradu određenih akata, te Županijsko poglavarstvo i nadležna 

radna tijela na predlaganje tih akata. 

Tako zamišljeni ciljevi ostvaruju se kroz izradu i donošenje Programa rada za svaku 

kalendarsku godinu počevši od donošenja prvog Poslovnika («Službeni glasnik» br. 6/94) i 

izvješćivanja o izvršenju tog Programa svakih šest mjeseci. Rad na Programu počinje 

pozivom za sudjelovanjem u izradi. Tako je Predsjednik Županijske skupštine doc.dr. 

Mihovil Biočić 30. prosinca  2002. uputio poziv za sudjelovanje u izradi Programa rada 

Županijske skupštine za 2004. godinu. Poziv je upućen vijećnicima Županijske skupštine, 

članovima Županijskog poglavarstva, gradovima i općinama s područja Županije, čelnicima 

državnih upravnih tijela, županijskih ustanova, udruga i zajednica, upravnih odjela i službi. 

Na poziv su se odazvali:  Zavod za bolesti ovisnosti i Hrvatske vode.  

Služba Tajništva je obradila zaprimljene prijedloge i izradila Nacrt prijedloga programa rada, 

te ga još jednom dostavila na mišljenje članovima Županijskog poglavarstva i pročelnicima 

upravnih odjela i službi. 

Povjerenstvo za pripremu. izradu te predlaganje Programa rada Županijske skupštine na 

sjednici održanoj 3. ožujka 2004.  razmotrilo je Nacrt prijedloga te ga kao svoj Prijedlog 

dostavlja Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 
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KLASA:   021-04/03-01/11 

URBROJ: 2181/1-01-04-02 

Split,         26. siječnja  2005.  

 

      

      PROČELNICIMA UPRAVNIH 

      ODJELA I SLUŽBI 

 

- s v i m a – 

 

Predmet: Nacrt Programa rada 

                Županijske skupštine 

 

 

Poštovani kolege ! 

 

Predsjednik Županijske skupštine uputio je 23. prosinca 2003. poziv za sudjelovanje u izradi 

Programa rada Županijske skupštine za 2004. godinu. Kako je  danas pristigao samo 

prijedlog Upravnog odjela za proračun i financije Tajništvo županije je prema dosadašnjem 

iskustvu i zakonskim obvezama izradilo Nacrt programa rada koji Vam se u prilogu 

dostavlja. Molimo Vas da nam do 30. siječnja 2004. dostavite  primjedbe, prijedloge i 

dopune na Nacrt programa rada kako bi isti mogli proslijediti Povjerenstvu radi utvrđivanja 

konačnog Prijedloga.  

 

Uz poštovanje i zahvalnost na suradnji 

 

 

          Tajnik  Županije 

 

 

                                                                               Ivan  Roso 

 

 

O istom obavijest: 

-  Župan gosp. Kruno Peronja, ovdje  
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KLASA:   021-04/01-01/01 

URBROJ: 2181/1-01-03-02 

Split,         19.  veljače  2004.  

 

 

      

ČLANOVIMA ŽUPANIJSKOG  

POGLAVARSTVA     

   

- s v i m a – 

 

 

Predmet: Nacrt Programa rada 

                Županijske skupštine 

 

 

Poštovana gospodo ! 

 

Priloženo Vam dostavljamo Nacrt programa rada Županijske skupštine za 2004. godinu. 

Molimo Vas da nam do 25. veljače 2004. dostavite Vaše primjedbe, prijedloge i dopune 

kako bi nakon toga  Nacrt programa  proslijedili Povjerenstvu radi utvrđivanja konačnog 

Prijedloga.  

 

  

 

          Tajnik  Županije 

 

 

                                                                                  Ivan  Roso 
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I Z V J E Š Ć E 

O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 

SIJEČANJ - LIPANJ 2004. GODINE 

 

 

 

UVODNE PRIPOMENE 

 

Člankom 41. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije («Službeni 

glasnik» broj 6/94, 1/98 i 5/02) utvrđeno je da Županijska skupština donosi program rada 

kojim utvrđuje poslove i zadatke iz djelokruga Skupštine koji će se izvršavati u određenom 

programskom razdoblju. 

Županijske skupština je svoj Program rada za 2004. godinu donijela na 9. sjednici održanoj 

8. travnja 2004. Točkom IX. Programa utvrđeno je da će posebno osnovano tijelo 

Županijske skupštine polugodišnje izvješćivati Županijsku skupštinu o njegovom izvršenju. 

 

Sukladno navedenom Povjerenstvo za pripremu, izradu te predlaganje Programa rada dalo je 

polugodišnje izvješće o izvršenju Programa rada koje je Županijska skupština razmatrala i 

prihvatila na 11. sjednici održanoj 25. srpnja 2004. Sada se daje godišnje izvješće o izvršenju 

Programa rada za 2004. godinu.  

 

 

IZVRŠENJE PROGRAMA PO PODRUČJIMA 

 

I. Područje ustroja Županije, njezinih tijela, upravnih odjela i službi, te ostvarivanja 

njegovog djelokruga  

   

Programom su planirane 4 točke i sve su izvršene.  

U razmatranom razdoblju iz ovog područja donesene su još tri odluke o proglašenju 

počasnih građana Županije i jedan zaključak o promjeni  mandata vijećnika. 

 

II. Područje gospodarstva i razvitka  

 

Od planiranih 5 točaka izvršene su 4 točke. Nije izvršena točka: 

 

7. Izvješće o provedbi Zakona o otocima s prijedlogom mjera 

 

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za gospodarstvo, 
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                                         razvitak i obnovu, 

                                         Centar za razvitak otoka i 

    Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 

 PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

Postupno se izvršava točka 6. Izvješće o radu trgovačkih društava u isključivom i pretežitom 

vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2001. godini. U 2004. godini razmatrana su 

izvješća o radu Trgovačkog društva «Splitsko-dalmatinska zona» d.o.o. Split i «Županijske 

ceste Split»  d.o.o. Split. 

 

III. Područje društvenih djelatnosti 

 

Od 8 planiranih točaka izvršeno je 5  točaka. Neizvršene su točke: 

 

15. Izvješće o stanju školstva na području Splitsko-dalmatinske županije s prijedlogom 

mjera 

 

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

16. Izvješće o stanju školskih objekata i potreba na području Splitsko-dalmatinske županije 

 

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

17. Izvješće o skrbi nad invalidima Domovinskog rata i obiteljima poginulih hrvatskih 

branitelja 

 

NOSITELJ IZRADE:  Ministarstvo hrvatskih branitelja 

    - Odjel za skrb Split 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

Izvan Programa donesena je Odluka o izboru školskih odbora srednjih škola, Odluka o 

mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u 

području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne uprave i samouprave na području 

Splitsko-dalmatinske županije u 2004. godini, Odluka o uvjetima kriterijima i postupku za 

davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Splitsko-dalmatinske županije, 

Odluka o obavljanju vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog 

prihoda u školskim ustanovama Splitsko-dalmatinske županije. Program o izmjenama i 

dopunama programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2004. godinu. Donesene 

su dvije odluke o izmjenama naziva škola i dane dvije prethodne suglasnosti za dopunu 

djelatnosti. Doneseno je 2 zaključka o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje 
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imovinom. Dana je potpora Prijedlogu za izmjenu Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih 

droga i Kaznenog zakona.  

 

 

IV. Područje financija i proračuna 

 

Planirane su 4 točke i sve su izvršene.  

 

Izvan Programa razmatrano je polugodišnje izvješće o korištenju sredstava tekuće zalihe i 

Izvješće o obavljenoj reviziji županijskog proračuna za 2001. godinu.  

 

 

V. Područje prostornog uređenja, graditeljstva, stambeno-komunalnih djelatnosti i 

zaštite okoliša 

 

Od planiranih dvanaest točaka izvršeno je osam  točaka. Nisu izvršene točke:  

 

26. Županijski plan za zaštitu voda 

 

NOSITELJ IZRADE:  «Hrvatske  vode»  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

 

27. Izvješće o stanju sigurnosti prometa na cestama Splitsko-dalmatinske županije  

 

NOSITELJ IZRADE:  Županijska uprava za ceste 

    Policijska uprava Splitsko-dalmatinska i 

    Hrvatska uprava za ceste 

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    II. tromjesečje 2004. 

 

29. Prijedlog odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite zahvata vode za piće – Odlagalište 

Lećevica (Jadro), Vis (Korita, II. faza); Hvar (Libora) i Brač (Bol)  

 

NOSITELJ IZRADE:  «Hrvatske  vode»  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    III./IV.  tromjesečje 2004. 

 

 

30. Prijedlog odluke o utvrđivanju vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog 

pojasa na lokalnim vodama 

 

NOSITELJ IZRADE:  «Hrvatske  vode»  

PREDLAGATELJ:  Županijsko poglavarstvo 

ROK:    IV.  tromjesečje 2004. 

 

 

VI. Područje lokalne samouprave 
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Planirano je i razmatrano  Izvješće o stanju i problemima u djelovanju lokalne samouprave 

na području Županije.  

 

 

 

VII. i VIII.  Izbor i imenovanja, te ostale zadaće 

 

Točke u Programu rada koje su planirane kao trajni zadaci (izbor i imenovanja, koncesije na 

pomorskom dobru) izvršavaju se prema dinamici dostavljenih prijedloga akata.  

 

 

ZAKLJUČNE  PRIPOMENE 

 

Cilj programiranja rada Županijske skupštine jest uravnotežiti i planirati raspravu i 

donošenje akata iz njenog djelokruga za koje je s velikom sigurnošću pretpostaviti da će se 

naći na dnevnom redu u određenom vremenskom razdoblju kalendarske godine. Pri tome se 

polazi od obveze da Županijska skupština donese podzakonske akte iz svog djelokruga, ali i 

od potrebe da sasvim autonomno raspravi problematiku za koju vijećnici iskažu interes. S 

druge strane, obvezuju se izvršna i upravna tijela na pripremu akata čiji su ovlašteni 

predlagatelji. 

Naravno, sve i uvijek nije moguće isplanirati pa se na dnevnom redu nađu i akti koji nisu 

programom predviđeni. No, najvažnije je postići odgovarajuću dinamiku i raspored rada, 

nasuprot stihijnom i neravnomjernom radu, sazivanju sjednica i preopterećenom dnevnom 

redu. 

Nažalost to uvijek i najbolje nije moguće postići, ali bez programiranja rada ne bi bilo 

moguće ni na sadašnjoj razini. 

 

 

U Splitu,  

 

 

 

 

 

 


