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BLAŽENKO BOBAN,
ŽUPAN SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE

Sa svojim
narodom u
lijepim i manje
lijepim trenucima

N

isam praznovjeran, ali u "vatrenom krštenju“ koje je u prenesenom i doslovnom smislu, nakon uspješne intervencije naših vatrogasaca na požarištima kod Tučepa i Podgore, označilo početak
moga mandata na časnoj dužnosti župana Splitsko-dalmatinske županije, vidim neku simboliku.
Dužnost i obveza župana je prije svega biti sa svojim narodom, u danima lijepim kao i onima manje lijepim.
Između požara u Podbiokovlju i u okolici Trogira, te velikoga plimnog vala u Starom Gradu na
Hvaru, čije posljedice tek utvrđujemo, imali smo
i lijepih događaja koje sam označio kao okosnicu
programa u svojoj predizbornoj kampanji. Kako
sam i najavljivao, posebnu pozornost u svom radu
i radu svih županijskih službi planiram usmjeriti
na mlade i studente, kao preduvjet demografske
obnove cijele županije i naše Domovine.
Zato sam s posebnim zadovoljstvom u Županiji
primio učenice i učenike s njihovim mentorima,
nagrađivane na državnim natjecanjima, kao i
najmlađe sudionike dječjeg festivala "Mali Split“
i njihova "spiritus movensa“, Jovicu Škaru.
U istom kontekstu sam govorio i na konferenciji
za medije povodom održavanja ULTRA festivala
u Splitu i na našim otocima. Naime, grad Split i
Splitsko-dalmatinska županija su već afirmirani
domaćini ovakvih događaja, potvrđeni kao zanimljive, privlačne i nadasve sigurne turističke destinacije, o čemu svjedoče i prvi pokazatelji višestrukog povećanja broja dolazaka i noćenja turista u odnosu na lanjsku i prijašnje sezone.
Hijerarhija i subordinacija, uz poštivanje načela
supsidijarnosti, stupovi su uspješnog, učinkovitog
djelovanja zakonodavne i izvršne vlasti, na dobro
svih građana.
Uvjerio sam se u to i na susretu s predsjednikom
Andrejom Plenkovićem i ministrima Vlade RH
u Požegi, kao i tjedan nakon toga, na radnom sastanku i druženju s izabranim načelnicima i gradonačelnicima s područja naše županije.
Uz takve susrete i razmjenu iskustava s (grado)
načelnicima, nastojat ću za vrijeme mandata najmanje jedanput doći u svaku našu općinu i grad.
Protokolarna događanja u Županiji nisu samo
kurtoazni prijami, nego su i prigoda za gospodarski, kulturni, te svaki drugi oblik povezivanja Županije s drugim regijama i državama iz svijeta i
bližeg okruženja. Iz tog dijela protokola izdvajam
zanimljivo druženje s predsjednikom Slovačke Republike Andrejom Kiskom, kao i korisne susrete
s veleposlanicom Izraela, te veleposlanicama Brazila i Italije.

osvojio treći predsjednički mandat
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Mara i Petroslav
zajedno su
34 godine

PETROSLAV SAPUNAR ĆE I SLJEDEĆE ČETIRI GODINE
DIRIGIRATI RADOM ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE:

NE VOLIM
politikantstvo
i prazna
prepucavanja

Prihvaćam konstruktivne prijedloge,
jer svi imamo isti cilj, a to je ravnomjeran
razvoj naše Županije, naše Dalmacije i
naše Hrvatske. Očekujem upravo to i od
svih vijećnika, rasprave zbog rješavanje
problema, naglašava Sapunar
Piše:

SANDRA
BARČOT
snimio vojko bašić/hanza media

S

ljedeće četiri godine
Splitsko-dalmatinska
županija je u rukama
dvojice Solinjana – župana Blaženka Bobana koji je
čelnik u svom prvom mandatu, dok je Petroslav Sapunar po
treći put preuzeo presjedavanje
Županijskom skupštinom. I neće biti lako, jer su novi "vjetrovi"
najavljeni među 51 vijećnikom,
što se odmah vidjelo i nakon
konstituiranja Skupštine, u kojoj glavnu riječ ponovno zajedno
vodi vladajuća koalicija HDZ-a
i HGS-a.
- Iskustvo će mi umnogome
pomoći u daljnjem radu, kao
i mom inzistiranju na stručno pripremljenim sjednicama
i sljedeće četiri godine. Kako
nisam ni do sada dopuštao nepotrebno politiklanstvo, tako
neću ni ubuduće. Prihvaćam
konstruktivne prijedloge, jer
svi imamo isti cilj, a to je ravnomjeran razvoj naše Dalmacije. Očekujem upravo to i od novih vijećnika, rasprave zbog rješavanje problema, a ne prazna
prepucavanja – upozorio nas
je Sapunar na ono što možemo
očekivati na budućim sjednicama županijskog parlamenta, a
prva je zakazana za kraj srpnja.

Čelnik Skupštine slovi kao
stroga, odgovorna osoba, koja
je do sada smireno vodila sjednice, no u javnosti previše detalja o njegovom privatnom života
baš i nema.

Mare, Igor i Goran
Svi znaju da živi u Solinu, bio
je uspješan košarkaš, također i
poduzetnik, no sve dalje se veže
uz jedno, uvijek svima zanimljivo ime – Željko Kerum! Naime,
58-godišnji Sapunar oženjen je
njegovom sestrom, danas 54-godišnjom Marom.
Ni jedna prozivka ni skandal nije bio izravno vezan za
njega, već za njegove bliže,
pa je tako zadnja priča u svezi koncesije za splitsku plažu
Bene povezana s tvrtkom na

Odličan kuhar toćeva,
ali bez reprize
Petroslav Sapunar je gurman, obožava hranu,
a posebno iz kuhinje svoje supruge Mare koja
vrhunski sprema pašticadu, punjene paprike i
sarme.
- Počeo sam kuhati prije deset godina, prisilno. Djeca su otišla u Zagreb, na faks i brižna
majka odmah je pohitala sinovima u pomoć,
te mene dva mjeseca osudila da savladam
kuharsku abecedu – kroz šalu nam priča glava familije, pa dodaje: I tako sam se ja dao
u kuhanje toćeva i brujeta. Ispadnu toćevi
ludilo ukusni, no nikako da vam ponovim
isti. Nema kod mene reprize jela....
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čijemu čelu je njegov sin Igor.
- Igor je direktor u više Kerumovih tvrtki i stvarno
ne mogu kontrolirati njegove poslove, pa
tako ni prozivke kako
sam mu ja dao koncesiju. Niti sam uposlen
u Županiji, niti primam
plaću, već samo naknadu
kao županijski vijećnik. A
Igor je uspješan mladi poslovni čovjek, diplomirani ekonomist, magistar
financija, kao i brat mu
blizanac Goran koji ima
tvrtku za proizvodnju auto-dijelova i s ponosom
mogu reći kako upošljava više od 200 ljudi. A tek
im je trideset godina! Supruzi i meni sada je jedina briga kada će se oženiti i kada ćemo dobiti unuke
– podvukao je Petroslav priču o
svojoj djeci, o svojim sinovima.
Naime, ni Igor i Gora, kao i
Sapunarova supruga Mara ne
žele u medije, žive svoje živote
te su podrška ocu i mužu. No,
kako smo inzistirali na priči i
predstavljanju Petroslava Sapunara u onom privatnom svjetlu, uspjeli smo gospođu Sapunar "natjerati" i na zajedničko
poziranje fotoreporteru Vojku.
- Ne volim vam ja ovo, nisam
ja bitna – negodovala je Mara Sapunar, no ipak je slušala sve Vojkove upute tijekom poziranja i
snimanja obavljenog uz rijeku
Jadro, dok smo svi zajedno čuli i brojne komplimente koje su
upravo njoj, zgodnoj i vedroj,
uputili Solinjani koji su se našli uz "riku" tijekom ovog obiteljskog "photo sessiona".

Krilni centar
Jer Mare, službenica ekonomskog smjera, nakon rada
u bratovim tvrtkama posvetila se obitelji i turizmu. Smrću
svekrve Smiljane, nastavila se
brinuti o četiri muškarca u kući: svekru Luki, mužu Petroslavu i blizancima Igoru i Goranu.
Svi se slažu kako je upravo Mara šefica i gazda u kući. I nakon
35-godišnjeg poznanstva Mara

i Petroslav su
puni uvažavanja jedno
prema drugom.
- P red iva n je suprug i divan
roditelj – koncizno je opisala
svog supruga Mare, dok je razgovorljivi Petroslav nastavio priču o svom životu:
- Do osnovne škole sam živio u Ložišćima na otoku Braču, na djedovini, no kako je
otac Luka dobio posao u Salonitu, u Vranjicu, preselili smo
se u Solin, jer je majka Smiljana fetiva Solinjanka prezimenom Milišić. Krasio ju je
vedar duh, uvijek je bila spremna za šalu, a kao domaćica u
nogometnom klubu Solin bila
je omiljena, no, nažalost, preminula je u 56. godini života.
A otac je, kao pravi Bračanin,
poživio do 83. godine. Sestra
Zorana, magistrica ekonomije,
udana Vlajić, s obitelji i suprugom diplomiranim inženjerom
Brankom, živi u Vodicama.
Iznosi nam Sapunar nadalje
kako je osnovnu školu pohađao
u Solinu, srednju Tehničku u
Splitu, te kao student otišao u
Zadar, na Filozofski faks, odakle se vratio s diplomom profesora proizvodno-tehničkog obrazovanja. I tri godine predavao je u školama, no kako mu
se uposlenje nije ni "smiješilo",
iako je s učenicima osvajao broj-

'Škrti Bračanin'
Kako se vezao u "vlašku"
familiju, iz Ogorja, vole
Sapunara zezati kako je on
škrti – Bračanin.
- To vam je dvostruki problem. Kako sam podrijetlom Bračanin, osim što
moram slušati da sam škrt,
moram i dokazivati kako
to nisam, pa sam prvi kada
treba častiti...
ne nagrade, krenuo je drugim,
izvanškolskim vodama.
- Maru sam upoznao u tadašnjem splitskom disku CC,
u sportskom kompleksu Gripe,
a oženili smo se četiri godine
kasnije, 1987. godine. Još sam
dvije godine nastavio s aktivnim igranjem košarke. Sa svojih 202 centimetra 1975. sam
uzeo košarkašku loptu u ruke,
igrao u Solina, Dalvina, Alkara i Jugoplastike, te 1989. godine se oprostio od aktivne uloge krilnog centra. Na toj oproštajnoj utakmici igrali smo

s Jugoplastikom, europskim
prvakom, i to na našem, solinskom vanjskom igralištu – sa
sjetom se prisjetio i sportskih
dana Sapunar, koji je i laureat
Grada Solina kao najuspješniji sportaš.
Nakon što je tenisice, kod
košarkaša tada popularne "top
tenke", objesio o klin, nastavio
je i dalje djelovati u sportu - prvo
kao trener, pa sportski direktor
te predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, ali paralelno gradeći i poslovnu karijeru.
- Zaposlio sam se u "Dalmacijacementu", no to je kratko trajalo, zbog problema koje su tada
tresli cementare ostao sam bez
posla pa sam počeo i s ugostiteljstvom. Mlada obitelj, dvoje djece, bez riješenog stambenog pitanja, bili smo u brojnim problemima. No, Željko (op.a. Kerum)
i Nevenka (op.a. Bečić, Marina i
Željkova sestra) osnovali su vlastite obitelji netom nakon nas,
pa smo svi polako ulazili u biznis. A kako je Željko tu bio najuspješniji, svi smo počeli raditi
u njegovim tvrtkama.

Didovina iz Ložišća
Taj početni zanos i trud se na
kraju i isplatio. Od 2003. godine
sam preuzeo tvrtku "Diokom
Novi" sa 860 djelatnika, koja je,
nažalost, otišla u stečaj 2015. godine. No, prije četiri godine sam
počeo s obnavljanjem djedovine na Braču, u Ložišćima, pa se
sada možemo pohvaliti kućom
za odmor s bazenom. To se do-

Kapica za
raspoznavanje
Kada imate blizance, koliko
roditelji mogu prepoznati
svoju djecu, toliko drugi ljudi imaju s tim problem. Pa se
odgajateljica u dječjem vrtiću kojeg su pohađali Igor
i Goran dosjetila spasonosnog rješenja.
- Stavila im je kapice različitih boja na glavu kako bi
znala tko je od njih pojeo
obid, a tko nije. Nikada nismo doznali jesu li to oni
znali iskoristiti, pa kapice
mijenjati – otkrio nam je Sapunar tek jedan dio iz života
svojih sinova. A kako bi sve
ostalo u onom sportskom
duhu – odgajateljica je bila
majka proslavljenog košarkaša Ivice Dukana.

palo i mojim Ložišćanima, baš
mi je drago.
Priča tako predsjednik Županijske skupštine, koji je novim
mandatom ostao u žiži političke javnosti i praćenju novih zasjedanja splitsko-dalmatinskog
parlamenta.
Sapunar novog župana poznaje iz Solina, a kako je Blaženko Boban uporan, radišan
i otvoren za suradnju, smatra
kako će dati novu dimenziju
razvoju županije, te njihovoj
zajedničkoj dobroj suradnji.

Sapunar u košarkaškoj
akciji 80-ih godina
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Svi župani
i njihovi
zamjenici

desna i lijeva ruka predsjednika županijske skupštine

ŽIVKO NENADIĆ, HDZ-ov VETERAN, U SKUPŠTINSKIM JE KLUPAMA OD OSNUTKA ŽUPANIJE

1993. - 1997.

joško ponoš/hanza media

Županijski vijećnik
'u trajnom zvanju'

Kruno Peronja
(1994. - 1997..)
zamjenici su bili Kruno
Peronja/Špiro Erceg i
Dinko Franchini

županijska 'reprezentacija' na okupu
POVIJESNI SASTANAK ŽUPANA SA SVIM GRADONAČELNICIMA I
OPĆINSKIM NAČELNICIMA

Razvoj

je naš sveti cilj!

1997. - 2001.
Piše:

SANDRA
BARČOT
Branimir Lukšić (pokojni)

snimio: jakov prkić/hanza media

zamjenici Marko Bitanga/
Ante Nosić, Špiro Erceg
2001. - 2005.
Branimir Lukšić
(do 26. lipnja. 2003.)
Kruno Peronja
(2003. - 2005.)
zamjenici Joško Kovač i
Tadija Barun
2005. - 2009.

ANTE PRANIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE IZ REDOVA OPORBE

Uzletio 'tić' iz
Tinova grada

Ante Sanader
zamjenici Luka Brčić i
Anđelka Vuko
2009. - 2013.
Ante Sanader
zamjenici Luka Brčić i
Visko Haladić

P

ovijesni sastanak novoizabrani župan Blaženko Boban održao je, kako je i obećao u kampanji, sa svim gradonačelnicima
i načelnicima s područja Splitsko-dalmatinske županije. To je
prvi slučaj u 24-godišnjoj povijesti, koliko je prošlo od ustroja
županija u političkom sustavu
Republike Hrvaske.
I od ukupno 55 jedinica lokalne samouprave u prostorno
najvećoj županiji, svih 16 gradova imalo je svoje predstavnike,
poteštate ili njihove zamjenike,
dok je od 39 općina njihovih 35
predstavnika nazočilo ovom
značajnom druženju koje je rezultiralo novim dogovorom za
daljnju i to konstruktivnu suradnju.

Župan Blaženko Boban je za
raspravu predložio šest točaka dnevnog
reda, a prva o kojoj se raspravljalo bila
je "Strategija regionalnog razvoja RH
do 2020. godine" i to u tri segmenta:
društva, gospodarstva te prostora i
okoliša
- Prvo čestitam svima na izboru i povjerenju koje su vam
dali građani, te obećajem kako je ovo tek početak zajedničkog rada za što bolji prosperitet i ravnomjerniji razvoj naše
županije – započeo je sastanak
župan Boban, kojem su prisustvovali i županijski pročelnici: Marija Čizmić, Marija Vuković, Sanja Viculin, Mara Jakelić, Davor Pavić, Tomislav
Đonlić, Damir Gabrić, Stipe
Čogelja, Anđelko Katavić i Mario Radeveljić, kao i Jozo Sarač,
ravnatelj RERA-e.

Domaća zadaća
Naime, župan je za raspravu predložio šest točaka dnevnog reda, a prva o kojoj se ra-

spravljalo je "Strategija regionalnog razvoja RH do 2020.
godine" i to u tri segmenta:
društva, gospodarstva te prostora i okoliša.
Dožupan Ante Šošić je prezentirao detalje strategije u
kojoj se mijenjaju kriteriji za
pojedina područja, zamolivši
predstavnike jedinica lokalne
samouprave za prijedloge i sugestija kako bi uskladili stanje
s terena i onoga na papiru.
Župan Boban ujedno je dao
i domaću zadaću svim gradonačelnici i načelnicima da tijekom ljeta prouče novosti iz prijedloga Zakona o financiranju
jedinica lokalne samouprave,
te na osnovu svoga iskustva,
kao i onoga s terena, iznesu argumente "za" i "protiv", kako bi

Blaženko Boban je visoko podigao letvicu svojih obveza i
ambicija na čelu prostorno najveće hrvatske županije
Vlada RH na jesen mogla kvalitetnije Zakon i urediti.

Novac ostaje
u Zagrebu
Naime, upravo taj novi Zakon krojit će budućnost mnogih gradova i općina, što je
posebno istaknuo dožupan
Šošić najavljujući i novinu, a
to je uspostava Fonda za ravnomjeran razvoj u kojemu će
se poseban naglasak, kao i
kod financiranja, staviti na

2013. - 2017.

Zlatko Ževrnja
zamjenici Luka Brčić i
Ante Šošić
2017.
ivo ravlić/hanza media

Ante Pranić, zamjenik predsjednika Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, rođen je u Makarskoj 6. prosinca1987.godine. Sin je
Mirka Pranića, jednog od najdugovječnijih vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Vrgorca.
Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u Vrgorcu, a na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu diplomirao je 2011.godine.
Kao student se uključio u rad lokalnoga SDP-a i bio jedan od aktivnijih članova Foruma mladih u Vrgorcu. Nezadovoljan što nije
uvršten na listu SDP-a pred lokalne izbore 2013. godine, zajedno s
Mirkom Vukovićem napustio je SDP i sa skupinom mladih, uglavnom studenata sa splitskoga Sveučilišta, osnovao Nezavisnu listu
mladih koja je već na prvim lokalnim izborima osvojila dva vijećnička mjesta u Gradskome vijeću, a na sljedećim prijevremenim izborima NLM, predvođena Pranićem, osvojila je pet vijećničkim mjesta, a
Pranić je izabran za predsjednika Gradskoga vijeća Grada Vrgorca.
Na prijevremenim izborima 2016.godine izabran je za gradonačelnika Grada Vrgorca. Mandat je potvrdio na lokalnim izborima
2016.godine.
Na izborima 2017. godine izabran je za županijskog vijećnika na
listi MOST-a nezavisnih lista.
Na konstituirajućoj sjednici Skupštine SDŽ izabran za zamjenika
predsjednika Skupštine. Tom prigodom je kazao:
- Hvala svim županijskim vijećnicima na jednoglasnom ukazanom povjerenju prilikom izbora potpredsjednika Županijske skupštine iz redova oporbe. Naša županija ima veliki razvojni potencijal,
a u kojemu smjeru će se razvijati ovisi o svima nama.
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Nadan Vidošević
(1993.- 1994.)

Živko Nenadić, zamjenik predsjednika Skupštine SDŽ rođen je 1956. u Gornjim Vinjanima (Imotski). Inženjer je elektrotehnike. HDZ-ov je istinski veteran, član vodeće hrvatske stranke od 1989. godine. Vršio je dužnost tajnika
Inicijativnog odbora HDZ-a za osnivačku skupštinu Općinskog odbora HDZ-a
Split, potom je radio kao izabrani tajnik GO HDZ-a Split do 1993. godine.
Ustrojavanjem Županija 1993. postao je prvi izabrani predsjednik Županijskog odbora HDZ-a. Nakon tri godine, 1996., odlazi u Zagreb i postaje pomoćnikom Glavnog rajnika HDZ-a na državnoj razini. Povratkom u Split, 1997. godine, izabran je za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Split, ali ubrzo podnosi
ostavku, nakon čega je izabran i za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a
u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a na istu dužnost bio je biran i 1999. godine.
Treći predsjednički mandat odradio je u razdo lju od 2004. do 2008. godine.
Bio je vijećnik HDZ-a i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u Skupštini općine Split nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine. Vijećnik Grada Splita
bio je i u mandatu 1993.-1997. godine, a od 1997. neprekidno je vijećnik HDZ-a u
Županijskoj skupštini, dakle ovo mu je već šesti mandat.
Predsjednik Županijske Skupštine SDŽ bio je u dva mandata, od 1997.do
-2001. i od 2005. do 2009. godine. za saborskog zastupnika biran je u dva mandata - nepekidno od 2003. do 2011. godine. Bio je član više saborskih odbora,
također i potpredsjednik Odbora za pomorstvo, promet i veze.
Na naše pitanje što nam, kao zastupnik "u trajnom zvanju“, od utemeljenja
Skupštine do danas, te kao predsjednik Skupštine u dva mandata, može reći o
očekivanjima u nadolazećem mandatu Skupštine, Nenadić je kratko odgovorio:
- Svaki novi mandat novi je izazov. Ono što treba biti konstanta našega djelovanja kao izabranih zastupnika i dužnosnika u Skupštini je truditi se biti
istinski glas onih koji su nas birali, voditi računa o općem dobru svih građana Županije i na kraju mandata ponovno čistih ruku i čista obraza stati pred
one koji su nas izabrali.
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Blaženko Boban
zamjenici Luka Brčić
i Ante Šošić

Pred županom Blaženkom Bobanom i njegovim zamjenicima, Antom Šošićem i Lukom Brčićem, našli su se čelnici 16 gradova i
35 općina s područja županije

načelo solidarnosti.
Nezadovoljstvo novom poreznom politikom u raspravi su izrazili čelnici jedinica
lokalne samouprave, kojima
je Vlada RH u ovoj proračunskoj godini nadoknadila manjak, no što će biti sa 2018. godinom.
- Treba izmijeniti Zakon o
dobiti, jer su veliki tvrtke sve
redom u Zagrebu i sav novac
ostaje gore, a mi mali izvisimo
– požalio se Ivan Slavić, načelnik hvarske Općine Sućuraj,
dok je Ante Pranić, gradonačelnik Vrgorca, dodao i ovo:
- Izgubili smo i mi i Sinj
enormna sredstva, jer više
nismo potpomog nuto brdsko-planinsko područje, a ne
zaboravimo kako je u državi
45 takvih gradova, a samo u
našoj županiji njih deset. Čak
sedam milijuna kuna gubimo
zbog toga, a porez na dobit ide
u državnu riznicu, iako i mi
sve više imamo poduzetnika
na svom području.
Manjak u blagajni, i to,
po procjeni, oko 5,5 milijuna
kuna, bilježi i Solin, pa je poteštat grada na Jadru, Dalibor Ninčević, predložio posebnu analizu u kojoj će se iznaći zaseban indeks izračuna za
gradova i općine.

nastavak na 6. i 7. stranici �
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slav Đonlić oduševio je čelnike izdvajanjem novca za kupnju udžbenika za sve učenike
prvih razreda osnovne škole,
njih 4500.
- Svim prvašićima u 93 škole, i onima kojima je Županija
osnivač, ali i za školarce iz Splita i Makarske kojima su ti gradovi osnivači, osigurat ćemo rebalansom proračuna u rujnu,
2,74 milijuna kuna za kupnju
knjiga – lijepu vijest priopćio
je pročelnik Đonlić, pa su gradonačelnici i načelnici već počeli i kalkulirati gdje će ta planirana sredstva za knjige sada
moći preusmjeriti.

Josko Rošćić, baškovoški načelnik i kolega mu iz Podstrane Mladen Bartulović

Trolist s otoka muče većinom iste brige - slijeva su gradonačelnik Hvara Rikardo
Novak, njegov kolega iz Staroga Grada Antonio Škarpa i bolski načelnik Tihomir
Marinković

'Zaželi', 'Mladi
u zajednici'...
Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević i njegov zamjenik Ivica Rakušić

NA SASTANKU ŽUPANA S POTEŠTATIMA I NAČELNIIMA GOVORILO SE O KONCESIJAMA NA POMORSKO DOBRO, ALI I
LAGANIJIM, VESELIJIM TEMAMA

Za udžbenike prvašića 2,74 miLIjuna kuna
Svim
prvašićima u
93 škole, onima
kojima je Županija
osnivač, ali i za
školarce iz Splita i
Makarske, kojima
su ti gradovi
osnivači, osigurat
ćemo rebalansom
proračuna u
rujnu dovoljno
novca za kupnju
knjiga – lijepu
vijest priopćio je
pročelnik Tomislav
Đonlić

Ante Pranić, gradonačelnik Vrgorca, jada se da je njegov grad
poreznim škarama uskraćen za čak sedam milijuna kuna

T

reća točka sastanka
vodstva Županije s vama je ona koja je obilježila moju kampanju, a
to su koncesije – u daljnjemu dijelu sastanka župan Blaženko
Boban uveo je prisutne čelnike
jedinica lokalne samouprave u
izlaganje Stipe Čogelje, pročelnika za turizam i pomorstvo
Splitsko-dalmatinske županije.

sijska odobrenja – pojasnio je
pročelnik Čogelja, te nastavio:
- Druga novina je sastav
"Stručnog tijela za ocjenjivanje koncesija", gdje će se sedam
članova birati iz jedinice lokalne samouprave, iz županijske
Skupštine jedan predstavnik
oporbe i jedan vladajućih, te
Lučke kapetanije, kao i Sveučilišta i udruga, uz nositelja
certifikata javne nabave.

Partneri u davanju

se raspravljati i o Proračunu
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu. Plan je tada
okupiti i sve saborske zastupnike s prostora županije, te ravnatelje županijskih poduzeća,
ustanova i institucija. No, do tada će biti i dosta sastanaka ciljanih za pojedine gradove i općine s istim problemima.
Novi župan te pročelnik za
društvene djelatnosti Tomi-

Zakon čeka 10 godina

koncesija
- Odgovorno kažem kako su
Županija i sve jedinice lokalne
samouprave partneri u davanju koncesija i bez suglasnosti
jedinica lokalne samouprave
ne izdajemo koncesiju, iako
nam to Zakon i ne nalaže. No,
opet moram ponoviti, jer se u
javnosti non-stop špekulira s
krivim činjenicama: gradovi
i općine daju koncesijska odobrenja, a županija koncesije na
pomorskom dobru. No, kako
smo partneri, za sljedeći sjednicu Skupštine pripremamo
i dvije novine, a to su Pravilnik o koncesijama gdje u ugovorima vraćamo mogućnost
da komunalni redar djeluje
po koncesiji koja je dobivena
za pomorsko dobro, uz uvođenje reda na plažama. Imamo ih
ukupno 345, od kojih je 60 pod
koncesijom, a 180 imaju konce-

Filip Stupalo, općinski načelnik
Muća

Plan je tako i za sljedeću
školsku godinu izdvojiti novac
za udžbenike, dok je programom Ministarstva rada osigurano 400 milijuna kuna za projekt "Zaželi". Radi se naime na
upošljavanju oko tisuću osoba
koje će se brinuti za starije i nemoćne, redom u Zagori, kako je
istaknuo dožupan Luka Brčić:
- Projekt će se provoditi sljedeće 2,5 godine, a ne isključuje i druge projekte koji se bave zapošljavanjem, kao što je
"Mladi u zajednici" te "Umjetnici plus 54".
Što se pak tiče ovih 400 milijuna kuna, za sve potrebne
informacije te dokumente, svi
su pozvani da kontaktiraju sa
službenicima županijske razvoje agencije RERA-a.
- Molim vas i da što ažurnije dostavite ministru državne
imovine Goranu Mariću redoslijed vaših prioriteta što se tiče
državnih objekata i zemlje na
vašem području – zamolio je
župan Boban za kraj, pozvavši sve gradonačelnike i načelnike na novi radni sastanak u
listopadu.

Uzajamno čestitanje za
izbornu pobjedu, ali i
rukovanje kao zalog dobre
suradnje i ljepše budućnosti

Sve ovo će biti prezentirano
i županijskim vijećnicima na
drugoj Skupštini u ovom novom
sazivu, planiranu za kraj srpnja
mjeseca, dok je načelnik Baške
Vode Joško Roščić, podvukao:
- Zahvaljujem na ovom važnom sastanku kojeg nikada u
ovakvom obimu nismo imali,
te moram istaći kako već deset godina stoji Zakon o pomorskom dobru, koji je odličan, ali
očito nikako i da ugleda svjetlo dana. Ujedno predlažem i
da na drugom sastanku bude
i direktor Turističke zajednice, zbog novog problema za nas
iz turističkih mjesta, i to zbog
povećanja boravišne pristojbe.
Obećao je Blaženko Boban
ispuniti i ovaj zahtjev, najavljujući kako će sljedeće druženje biti neformalnije, u obliku
županijskog "team buildinga"
planiranog za listopad kada će

Split je veličina za sebe, ali i njegov poteštat Andro Krstulović
zna da se u partnerstvu sa Županijom lakše ostvaruju ciljevi

Izostale samo
četiri općine
Na prvom važnom sastanku župana Blaženka Bobana s gradonačelnicima
i općinskim načelnicima
gotovo sve klupe u Domu
za stare i nemoćne u Zenti
bile su popunjene. Naime,
odazvali su se predstavnici
svih 16 gradova, 12 u osobama gradonačelnika ili
gradonačenice, a četiri su
zastupali njihovi zamjenici,
odnosno zamjenice.
Abecednim redom, sjednici
su nazočili: Rikardo Novak
(Hvar), Ivan Budalić (Imotski), Denis Ivanović (Kaštela), Tonka Ivčević (Komiža),
Jure Brkan (Makarska), Ivo
Tomasović (Omiš), Dalibor
Ninčević (Solin), Andro
Krstulović (Split), Antonio
Škarpa (Stari Grad), Ivana
Marković (Supetar), Ante
Bilić (Trogir), te Ante Pranić (Vrgorac). Sinj je redstavljao dogradonačelnik
Zlatko Ugrin, Trilj dogradonačelnik Ivan Bugarin, Vis
dogradonačelnica Antonija
Uskok te Vrliku dogradonačelnik Nikola Uzun.
Od 39 općina svoje predstavika imalo je njih 35, a
izostali su jedino načelnici
Lećevice, Nerežišća, Šestanovca i Tučepi.
Sastanku s novim županom
i njegovim suradnicima
nauočili su: Josko Roščić
(Baška Voda), Tihomir Marinković (Bol), Viktor Puljak (zamjenik načelnika
Brela), Božo Čubić (Cista
Provo) Ivan Maretić (Dicmo), Jerko Roglić (Dugi Rat), Perica Bosančić
(Dugopolje), Matko Burić
(Gradac), Jakov Titlić (zamjenik načelnika Hrvaca),
Nikša Peronja (Jelsa), Jakov Vetma (Klis), Branko
Knezović (Lokvičići), Anita
Nosić (Lovreć), Ante Mamut (Marina), Viktor Maretić (Milna), Filip Stupalo
(Muć), Ivica Radić (Okrug),
Dušan Đula (Otok), Ante
Kujundžić (Podbablje), Ante Miličić (Podgora), Mladen Bartulović (Podstraa),
Siniša Marović (Postire),
Ivan Skelin (Prgomet),
Joško Dujmović (Primorski
Dolac), Mate Lasić (Proložac), Marino Kaštelan
(Pučišća), Mario Repušić
(Runovići), Vinko Zulim
(Seget), Ivica Marijančević
(Selca), Ivan Slavić (Sućuraj), Valerio Radmilović
(zamjenik načelnika Sutivana), Nikola Cecić-Karuzić
(Šolta), Ivan Krželj (Zadvarje), Miroslav Gaće (Zagvozd) i Miroslav Karoglan
(Zmijavci).
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KONSTITUIRANA ŽUPANIJSKA SUPŠTINA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Vladajući	29
Oporba	 22

Ante Pranić (MOST)
zamjenik predsjednika

Petroslav Sapunar (HGS)
- predsjednik

Predsjednici
Skupštine SDŽ:
Od Tomića,
do Sapunara

Živko Nenadić (HDZ)
zamjenik predsjednika

1993. - 1997.
predsjednik
Luka Tomić,
zamjenici Ante Nosić
i Joško Biliškov

K

onstituirajuću sjednicu Županjske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, održanu 4. srpnja, po polaštenju
Vlade RH otvorio je predstojnik Ureda državne uprave SDŽ
Veljan Radojković. Na dnevnom
redu se našao izbor predsjednika i članova Mandatne komisije, izvješće Mandatne komisije,
svečana prisega članova Skupštine, izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja te izbor predsjednika i
potpredsjednika Županijske
skupštine.
Mandatna komisija izabrana je jednoglasno, a u njoj su
Ferdo Kurtoivć (predsjednik),
te članovi Edita Grubišić i Igor
Skoko. Potom je uslijedilo izvješće predsjednika Mandatne komisije i verifikacija mandata.
Do izbora predsjednika, predsjedanje Skupštinom preuzeo
je Ante Sanader, prvi s liste koja je dobila najveći broj glasova.
Nakon prisege, vijećnici su
pojedinačno prozvani te su dali svoj potpis.
Uslijedio je izbor Odbora za
izbor i imenovanja koji je izabran jednoglasno, u sastavu:
Kruno Peronja (predsjednik),
te članovi Saša Horvat, Josip
Lešina, Ante Čikotić i Sandra
Mitrović Mikšić.

fotografije
Vladimir Dugandžić/HANZA MEDIA

SDP

7

HNS

1

MOST
PAMETNO

Matko Kuzmanić (SDP)

Arsen Bauk (SDP)

Vedran Lendić (SDP)

Damir Krstinić (SDP)

Mate Martinić (SDP)

Ante Projić (SDP)

Sandra Mitrović Nikšić
(SDP)

Jozo Vidić (HDZ)

Filip Vidulin (HDZ)

Ante Bačić (HDZ)

Ante Baran (HDZ)

Danica Baričević (HDZ)

1997. - 2001.
predsjednik
Živko Nenadić
zamjenici Dinko Franchini
i Ante Škeljo (pokojni),
2001. - 2005.
predsjednik
Mihovil Biočić
zamjenici Srećko Zelić i
Miroslav Granić

Tonči Glavina (HDZ)

Ferdo Kurtović (HDZ)

Ivica Kusić (HDZ)

Josip Lešina (HDZ)

2005. - 2009.
predsjednik
Živko Nenadić
zamjenici Tonći Smoje
(pokojni) i Venko
Ćurlin
2009. - 20013.
predsjednik
Petroslav Sapunar
zamjenici Ante Nosić
i Veljan Radojković

Klement Bašić (HNS)

Milija Baldić-Lukšić
(MOST)

Denis Bobeta (MOST)

Tomislav Buljan (HDZ)

Jadranka Brečić (HDZ)

Nikola Tokić (HDZ)

Marko Vukasović (HDZ)

Zlatko Ževrnja (HDZ)

2013. - 2017.
predsjednik
Petroslav Sapunar
zamjenici Damir Ćosić
i Veljan Radojković
2017.:
predsjednik
Petroslav Sapunar,
zamjenici Živko Nenadić
i Ante Pranić

Ante Čikotić (MOST)

Ivan Kovačić (MOST)

Miro Bulj (MOST)

Ivan Bikić (HDZ)

Vinko Maroević (HDZ)

Božo Župić (HDZ)

Ante Sanader (HDZ)

Kruno Peronja (HDZ)

Ivana Ninčević-Lesandrić
(MOST)

Ivan Krželj (MOST)

Jadran Čizmić (HDZ)

Tonči Božanić (HSS)

Nevenka Bečić (HGS)

Edita Grubišić (HGS)

HDZ

21

10

HSS

1

4

HGS

7

Darko Svaguša (MOST)

Lucija Puljak (PAMETNO)

Mate Rebić (MOST)

Natalija Rajčić (PAMETNO)

Ante Renić (PAMETNO)

Igor Skoko (PAMETNO)

Saša Horvat (HGS)

Željko Kerum (HGS)

Marin Mazić (HGS)

Ante Obad (HGS)
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PRIPREMILA: ANA-MARIJA ŠKORIĆ

izbori
2017.
GRADOVI

GRAD
KAŠTELA

GRAD
SINJ

Dan grada:
4. ožujka

Dan grada: Gospa
Sinjska, 15. kolovoza

Gradonačelnik DENIS IVANOVIĆ - HDZ
Zamjenici gradonačelnika
GRGICA BENUTIĆ i
JADRANKA MATOK-BOSANČIĆ
Gradsko vijeće: HDZ, HSS 13, Lista
grupe birača 5, SDP, HSLS, HNS, Laburisti 4, Akcija mladih 1 Lista grupe birača 1

Gradonačelnica
KRISTINA KRIŽANAC – Lista grupe
birača
Zamjenici gradonačelnice
DENIS GLAVAN i ZLATKO UGRIN
Gradsko vijeće: HDZ 8, Lista grupe
birača 7, Most 5, SDP 1

GRAD
TRILJ

GRAD
VRLIKA

Dan grada:
sv. Mihovil, 29. rujna

Dan grada:
Gospa od Ružarija,
prva nedjelja listopada

Gradonačelnik
IVAN ŠIPIĆ - HDZ, HDS
Zamjenik gradonačelnika
IVAN BUGARIN
Gradsko vijeće: HDZ, HDS 11, HSP 2,
SDP 1, HSU 1,

GRAD
SPLIT

GRAD
KOMIŽA

GRAD
SOLIN

GRAD
TROGIR

Dan grada:
Sv. Duje, 7. svibnja

Dan grada:
Sv. Nikola, 6. prosinca

Dan grada:
Mala Gospe, 8. rujna

Dan grada: Sv. Ivan,
14. studenoga

Gradonačelnik
ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA - HDZ
Zamjenici gradonačelnika
JELENA HRGOVIĆ i NINO VELA
Gradsko vijeće: HDZ, HSLS, HSS 11,
HGS, PG, NG 8, Pametno 7, Most 5,
SDP, HNS 4

Gradonačelnica
TONKA IVČEVIĆ – SDP-HSS- HNS
Zamjenik gradonačelnice
JERKO MARINKOVIĆ
Gradsko vijeće: SDP, HNS, HSS 6, Lista
grupe birača 3, HDZ 2

GRAD
HVAR

GRAD
MAKARSKA

Dan grada:
Sv. Stjepan, 2. listopada

Dan grada: 24.10.
zaštitnik sv. Klement
21. studenoga

Gradonačelnik
RIKARDO NOVAK – GRUPA BIRAČA
Zamjenik gradonačelnika
KUZMAN NOVAK
Gradsko vijeće: HDZ 4, SP 4, Most
2, HSS, HNS 1, Živi zid 1, Lista grupe
birača 1

Gradonačelnik
JURE BRKAN - HDZ
Zamjenici gradonačelnika
JOZE VRANJEŠ i DRAŽEN NEMČIĆ
Gradsko vijeće: HDZ 7, SDP, HNS, HSU
6, HSLS 2, Žibi zid 1, Lista grupe birača 1

Gradonačelnik DALIBOR NINČEVIĆ HDZ, HČSP, HDS, HSU
Zamjenici gradonačelnika
IVICA RAKUŠIĆ i TIHOMIR BEČKO
Gradsko vijeće: HDZ, HČSP, HDS, HSU
12, Lista grupe birača 4, Nezaisna lista
mladih 3, SDP, HNS 2

Gradonačelnik ANTE BILIĆ - SDP, HNS,
HSU, LABURISTI
Zamjenici gradonačelnika VIKTOR
NOVAK i RUŽA KOVAČEVIĆ BILIĆ
Gradsko vijeće: HDZ, HSP 8, SDP,
HNS, HSU, Laburisti 7, Lista grupe birača
1, HKS 1

GRAD
STARI GRAD

GRAD
VIS

Dan grada:
Sv. Roko, 16. kolovoza

Dan grada:
Sv. Juraj, 23. travnja

Gradonačelnik
ANTONIO ŠKARPA (grupa birača)
Zamjenica gradonačelnika
ŽANETA ROIĆ
Gradsko vijeće: HDZ 6, Lista grupe
birača 5, SDP 2

Gradonačelnik
IVO RADICA - HDZ
Zamjenica gradonačelnika
ANTONIA USKOK
Gradsko vijeće: HDZ 5, Lista grupe
birača 3, SDP, HNS, HSS, Laburisti 2,
Lista grupe

GRAD
IMOTSKI

GRAD
OMIŠ

GRAD
SUPETAR

GRAD
VRGORAC

Dan grada: Gospa
od Anđela, 2. kolovoza

Dan grada: Sv. Ivan
Nepomuk, 16. svibnja

Dan grada: Sv. Petar
i Pavao, 29. lipnja

Dan grada: Sv. Petar
i Pavao, 29. lipnja

Gradonačelnik
IVAN BUDALIĆ - HDZ
Zamjenici gradonačelnika
VICE ČIKEŠ i MILAN ZDILAR
Gradsko vijeće: HDZ, HSS, HSP AS,
BUZ 9, HSP, HSLS 6, Nezavisna lista
mladih 2

Gradonačelnik
IVO TOMASOVIĆ – LISTA GRUPE
BIRAČA
Zamjenici gradonačelnika
IVAN BARTULOVIĆ i RINA MARUŠIĆ
Gradsko vijeće: Lista grupe birača 8,
HDZ 6, HDS, HSP 2, SDP 1

Gradonačelnica
IVANA MARKOVIĆ - SDP, HSU
Zamjenik gradonačelnice
ŠIMICA DRAGIČEVIĆ
Gradsko vijeće: SDP, HSU 7, HDZ, HSS
4, HSP-1861 1, lista grupe birača 1

Gradonačelnik:
ANTE PRANIĆ - NLM
Zamjenik gradonačelnika:
MILE HERCEG
Gradsko vijeće: NLM 7, HDZ, HSLS 6,
SDP, HNS 2

IZ DRUGOGA POKUŠAJA KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA

Jure Šundov na čelu ST-parlamenta

Jure Šundov

Petar Škorić

Marijana Puljak

Izborom Jure Šundova (HGS) za predsjednika splitskog parlamenta u ponedjeljak, 17.srpnja konstituirano
je Gradsko vijeće Grada Splita. Za zamjenike predsjednika Gradskog vijeća izabrani su Petar Škorić (HDZ)
iz redova vladajućih i Marijana Puljak (Pametno) iz
redova oporbenih vijećnika.
Splitsko Gradsko vijeće konstituirano je iz drugog
pokušaja budući da prva sjednica, sazvana 3.srpnja
2017.godine, nije uspješno okončana.
Prisegu "da će prava i obveze člana Vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog, socijalnog i svakog drugog probitka Grada Splita i Republike Hrvatske, da će se u obavljanju dužnosti člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada i da
će štititi ustavni poredak Republike Hrvatske položilo je 35 vijećnika Gradskog vijeća Grada Splita
i to: Stipe Božić, Krešimir Budiša, Marija Čizmić,
Domagoj Maroević, Tomislav Prljević, Duje Sučić,
Petar Škorić, Božo Zadro (svi HDZ), Ivica Grubišić
(nezavisni), Mirna Kovačić (HSS), Tonći Blažević

(HSLS), Saša Franjkić, Davor Grčić, Saša Horvat,
Miranda Ivanišević Dvornik, Željko Kerum, Igor
Stanišić, Jure Šundov (svi HGS), Ante Zoričić (PGNG), Goran Kovačević (HNS), Joško Markić, Goran
Kotur, Aida Batarelo (svi SDP), Ivana Ninčević Lesandrić, Martin Mladen Pauk, Josip Markotić, Ante
Čikotić, Ante Bradarić Šljujo (svi MOST), Kristina
Vidan, Branimir Urlić, Natalia Tafra Bazina, Marijana Puljak, Jakov Prkić, Sani Mardešić i Renato
Ćupić (svi PAMETNO).
Jedini kandidat za predsjednika Gradskog vijeća
Jure Šundov dobio je 18 glasova podrške, 14 ih je bilo
protiv, a jedan vijećnik ostao je suzdržan.
- Jamčim da će diskusije u Gradskom vijeću biti pristojne i uljuđene i bez osobnih uvreda, obećao je Šundov zahvalivši predsjedniku HGS-a Željku Kerumu koji ga je stavio na listu i odredio da bude taj koji će biti
kandidat za predsjednika Gradskog vijeća, a zahvalio
je i HDZ-u i njegovim partnerima koji su ga podržali u
izboru za čelnog čovjeka Vijeća.

Gradonačelnik
JURE PLAZONIĆ - HDZ
Zamjenik gradonačelnika
NIKOLA UZUN
Gradsko vijeće: HDZ 7, Lista grupe
birača 3, HNS 1

izbori
2017.
OPĆINE

OPĆINA
DICMO

OPĆINA
LEĆEVICA

OPĆINA
OKRUG

OPĆINA
PRIMORSKI
DOLAC

OPĆINA
SUTIVAN

Sjedište: Dicmo

Sjedište: Lećevica

Sjedište: Okrug Gornji

Sjedište: Primorski Dolac

Sjedište: Sutivan

Načelnik
IVAN MARETIĆ - HDZ
Zamjenik načelnika
IVAN BUROV
Općinsko vijeće: HDZ 7, lista grupe
birača 4, lista grupe

Načelnik
ANTE BARAN - HDZ
Zamjenik načelnika
SLAVKO GRGUREVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 8, Lista grupe
birača 2

Načelnik
IVICA RADIĆ – GRUPA BIRAČA
Zamjenica načelnika
BRUNA DADIĆ
Općinsko vijeće: lista grupe birača 7,
HDZ 3, HSP, HSU 2, SDP 1

Načelnik
JOŠKO DUJMOVIĆ – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
JOSIP PENIĆ
Općinsko vijeće: lista grupe birača 5,
HDZ 4

Načelnik
RANKO BLAŽEVIĆ – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
VALERIO RADMILOVIĆ
Općinsko vijeće: lista grupe birača 3,
HDZ 3, lista grupe birača 2, SDP 1

OPĆINA
DUGI RAT

OPĆINA
LOKVIČIĆI

OPĆINA
OTOK

OPĆINA
PROLOŽAC

OPĆINA
ŠESTANOVAC

Sjedište: Dugi Rat

Sjedište: Lokvičići

Sjedište:
Otok na Cetini

Sjedište: Proložac Donji

Sjedište: Šestanovac

Načelnik
JERKO ROGLIĆ - HDZ
Zamjenik načelnika
LOVRE BILIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 4, lista grupe birača 3, HDS 3, SDP, HNS 2, HSP 1, dvije
liste grupe birača po 1

Načelnik
BRANKO KNEZOVIĆ - HDZ
Zamjenik načelnika
IVICA JURIĆ-KAĆUNIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 9

Načelnik
DUŠAN ĐULA – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
NEDILJKO LACO
Općinsko vijeće: HDZ 7, lista grupe
birača 5, HSP 1861 2, lista grupe birača 1

Načelnik
MATE LASIĆ - HDZ
Zamjenik načelnika
JAKIŠA BUBALO
Općinsko vijeće: HDZ 7, lista grupe
birača 3, HSLS 3

Načelnik
PAVE ČIKEŠ – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
MARTIN MERČEP
Općinsko vijeće: lista grupe birača 5,
HDZ,HDS 3, HČSP 2, lista grupe birača 1

OPĆINA
DUGOPOLJE

OPĆINA
LOVREĆ

OPĆINA
PODBABLJE

OPĆINA
PUČIŠĆA

OPĆINA
ŠOLTA

Sjedište: Dugopolje

Sjedište: Lovreć

Sjedište: Drum

Sjedište: Pučišća

Sjedište: Grohote

Načelnik
PERICA BOSANČIĆ - HDZ
Zamjenica načelnika
ANITA MARASOVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 8, HSP 3, SDP 1,
HSS 1

Načelnica
ANITA NOSIĆ - HDZ
Zamjenik načelnice
PETAR PETRIČEVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 10, HKS, HDS 1

Načelnik
ANTE KUJUNDŽIĆ – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
MATE MATKOVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 6, lista grupe
birača 4, HDS, HČSP 2,

Načelnik
MARIO KAŠTELAN - HDZ
Zamjenik načelnika
ALEN PARUNOV
Općinsko vijeće: HDZ 6, lista grupe
birača 3, lista grupe birača 1, SDP 1

Načelnik NIKOLA CECIĆ – KARUZIĆ –
GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
ŽELJKO ZLENDIĆ
Općinsko vijeće: lista grupe birača 4,
HDZ 2, SDP 1, četiri lista grupe birača
po 1

OPĆINA
BAŠKA VODA

OPĆINA
GRADAC

OPĆINA
MARINA

OPĆINA
PODGORA

OPĆINA
RUNOVIĆI

OPĆINA
TUČEPI

Sjedište: Baška Voda

Sjedište: Gradac

Sjedište: Marina

Sjedište: Podgora

Sjedište: Runovići

Sjedište: Tučepi

Načelnik:
JOSKO ROŠČIĆ – HDZ
Zamjenik načelnika:
FILIP VIDULIN
Općinsko vijeće: HDZ 9 vijećnika, lista
grupe birača 2, SDP 2

Načelnik
MATKO BURIĆ – SDP, HSS
Zamjenica načelnika
ANITA ŠUTIĆ
Općinsko vijeće: SDP, HSS 7, HDZ 5, lista
grupe birača 1

Načelnik
ANTE MAMUT – GRUPA BIRAČA
Zamjenica načelnika
KATARINA KAZOTI-JERKOVIĆ
Općinsko vijeće: Lista grupe birača 6,
HDZ 6, SDP, HNS 1

Načelnik
ANTE MILIČIĆ – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
NENAD PERIĆ
Općinsko vijeće: lista grupe birača 4,
HDZ 4, SDP 4, lista grupe birača 1

Načelnik
MARIO REPUŠIĆ – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
MATE JERKOVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 6, lista grupe
birača 5

Načelnik
ANTE ČOBRNIĆ – HDZ, HČSP
Zamjenik načelnika
VJEKOSLAV ŠIMIĆ
Općinsko vijeće: HDZ, HČSP 5, SDP 4,
lista grupe birača 2

OPĆINA
BOL

OPĆINA
HRVACE

OPĆINA
MILNA

OPĆINA
PODSTRANA

OPĆINA
SEGET

OPĆINA
ZADVARJE

Sjedište: Bol

Sjedište: Hrvace

Sjedište: Milna

Sjedište: Podstrana

Sjedište: Seget Donji

Sjedište: Zadvarje

Načelnik
TIHOMIR MARINKOVIĆ - SDP
Zamjenik načelnika
JAKOV OKMAŽIĆ
Općinsko vijeće: SDP 4, dvije liste grupe
birača po 2, HDZ 2, lista grupe birača 1

Načelnik
DINKO BOŠNJAK - HDZ
Zamjenik načelnika
JAKOV TITLIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 10, lista grupe
birača 1, HSS 1, HČSP 1

Načelnik
VIKTOR MARETIĆ - HDZ
Zamjenik načelnika
BRANKO DŽIMBERG
Općinsko vijeće: HDZ 4, SDP 3, Lista
grupe birača 2, HSS 1, HSU 1

Načelnik
MLADEN BARTULOVIĆ – HDZ, HČSP
Zamjenik načelnika
TOMISLAV BULJAN
Općinsko vijeće: HDZ, HČSP 9, HSP 3,
lista grupe birača 2, SDP, HNS, HSU 1

Načelnik
VINKO ZULIM - HDZ
Zamjenica načelnika
ANA TOMAŠ
Općinsko vijeće: HDZ 10, SDP, HNS 3

Načelnik
IVAN KRŽELJ – GRUPA BIRAČA
Zamjenica načelnika
IVANA KRNIĆ
Općinsko vijeće: lista glrupe biračs 5,
HDZ 1, HNS, SDP 1

OPĆINA
BRELA

OPĆINA
JELSA

OPĆINA
MUĆ

OPĆINA
POSTIRA

OPĆINA
SELCA

OPĆINA
ZAGVOZD

Sjedište: Brela

Sjedište: Jelsa

Sjedište: Donji Muć

Sjedište: Postira

Sjedište: Selca

Sjedište: Zagvozd

Načelnik
STIPE URSIĆ - HDZ
Zamjenik načelnika
VIKTOR PULJAK
Općinsko vijeće: HDZ 7, SDP 2, HSS 2

Načelnik
NIKŠA PERONJA - SDP
Zamjenica načelnika
VLATKA BUJ
Općinsko vijeće: SDP 6, HDZ 4, dvije
liste grupe birača po 1, HSS 1,

Načelnik
FILIP STUPALO – GRUPA BIRAČA
Zamjenica načelnika
ANA-MARIJA JUKIĆ
Općinsko vijeće: Lista grupe birača 5,
HDZ 3, HČSP 2, Lista grupe birača 2,
HSS, HSU 1

Načelnik
SINIŠA MAROVIĆ - HDZ
Zamjenik načelnika
IVICA VLAHOVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 7, SDP 3, lista
grupe birača 1

Načelnik
IVAN MARIJANČEVIĆ – GRUPA BIRAČA
Zamjenik načelnika
PAVLE ORDIĆ
Općinsko vijeće: HDZ, HSS-SR 3, lista
grupe birača 3, lista grupe birača 2, dvije
liste grupe birača po 1, HSS 1

Načelnik
MIROSLAV GAĆE - HDZ
Zamjenik načelnika
LJUBOMIR SERDAREVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ, HDS 7, lista grupe
birača 3, HSP 1

OPĆINA
CISTA PROVO

OPĆINA
KLIS

OPĆINA
NEREŽIŠĆA

OPĆINA
PRGOMET

OPĆINA
SUĆURAJ

OPĆINA
ZMIJAVCI

Sjedište: Cista Provo

Sjedište: Klis

Sjedište: Nerežišća

Sjedište: Prgomet

Sjedište: Sućuraj

Sjedište: Zmijavci

Načelnik
BOŽO ĆUBIĆ- HDZ
Zamjenik načelnika
MARIJAN KURTOVIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 11

Načelnik
JAKOV VETMA - HDZ
Zamjenik načelnika MARKO GALIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 9, MOST 2, SDP 1,
HNS, HSS 1

Načelnik
SVEMIR OBILINOVIĆ - HDZ
Zamjenica načelnika KATARINA ŠTAMBUK
Općinsko vijeće: HDZ 4, lista grupe birača
2, SDP,HNS 2, HSS 1

Načelnik
IVAN SKELIN - HDZ
Zamjenik načelnika
IVAN JURIĆ
Općinsko vijeće: HDZ 7, HSS 2

Načelnik
IVAN SLAVIĆ – HDZ, HNS
Zamjenik načelnika Općinsko vijeće: HDZ 3, SDP 3, HNS 1

Načelnik MIROSLAV KAROGLAN - HDZ
Zamjenik načelnika IVAN GUDELJ
Općinsko vijeće: HDZ 7, lista grupe
birača 2, HČSP 1, HČSP 1, Stranka rada i
solidarnosti 1
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Pripremila Ana-Marija Škorić

Novoizabrani župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban,
posjetio je vatrogasce koji su se borili s vatrenom stihijom na obroncima
Biokova. Župan je naglasio kako su požari velik problem te kako dovode u
opasnost i vatrogasce i stanovništvo. "Sa zapovjednikom Draženom Glavinom i pročelnikom
Damirom Gabrićem obišao sam požarište. Zatekli smo oko 300 vatrogasaca. Trenutno nema
otvorenog plamena, no snage će očito morati
ostati dugo na terenu kako bi se saniralo požarište", kazao je župan Boban.

21. lipnja

Župan domaćin Andreju Kisku

Na poziv predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u dvodnevnom uzvratnom posjetu Republici Hrvatskoj boravio je predsjednik Slovačke Republike Andrej Kiska. U zračnoj luci Resnik
slovačkog predsjednika dočekao je župan Blaženko Boban, a sutradan, u Splitu,
sa županom Bobanom domaćin mu je bio
i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara. Nakon šetnje splitskom rivom Predsjednik Kiska je posjetio Odjel onkologije na KBC Split. Nazočio je i
otvorenju počasnog konzulata Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj, a
u mjestu Selca na Braču otkrio je bistu književnika Martina Kukučina.

23. lipnja

Izraelska veleposlanica u Županiji
Izraelska veleposlanica Kalay Kleitman u Županiji je s domaćinima razgovarala o različitim temama i oblicima suradnje. Iz ugodnog i korisnog
razgovara s veleposlanicom izdvajam dosadašnju i buduću suradnju
na važnom projektu Centara izvrsnosti u
području obrazovanja i mogućnostima suradnje na navodnjavanju naših triju polja:
Sinjskog, Imotsko-bekijskog i Vrgoračkog
polja, kazao je župan Blaženko Boban. Nakon uspješnog završetka prve faze Centra
izvrsnosti iz matematike od jeseni nastavljamo raditi s nadarenim učenicima iz matematike, ali započinjemo i s
novim Centrom izvrsnosti iz robotike i informatike.
Veleposlanica Kalay Kleitman je izrazila zadovoljstvo što je upravo ona prva
veleposlanica u službenom posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu
Splitu, nakon nedavnih lokalnih izbora.
"Uz suradnju na dva spomenuta područja, poljoprivredi i obrazovanju,
oduševljena sam i iskustvom održavanja prošlog "Tjedna izraelskog filma"
u Splitu, kazala je veleposlanica Kalay Kleitman.

25. lipnja

Proslavljen Dan državnosti
Županija i Grad Split zajedničkom svečanom sjednicom u Vili Dalmacija
obilježili su Dan državnosti. Svečanoj sjednici prethodilo je polaganje
vbijenaca dvaju izaslanstava a groblju branitelja iz Domovinskog rata na
Gradskom groblju Lovrinac te kod spoenika u Parku branitelja i na Narodnom trgu.

26. lipnja

Županija pokrovitelj "Kraljice lopte"
Župan Blaženko Boban je istaknuo da Županija podupire i pomaže premijeru oerete 'Kraljica lopte', jer je Hajduk simbol Dalmacije. Ovaj projekt
ne možemo nazvati ni sportski, ni umjetnički, ni politički ni gospodarski,
nego ga možemo nazvati projekt za nas Dalmatince, kojim ćemo pokazati cijeloj Hrvatskoj kako u simbiozi umjetnosti, sporta, znanosti i politike
može jako dobro funkcionirati zajedništvo, rekao je župan Boban. Predsjednik Uprave Hajduka Ivan Kos naglasio je kako Hajduk želi sudjelovati
ne samo u razvoju nogometa i sporta već se želi aktivno uključiti i u akademsku zajednicu. Hajduk se kao narodni klub približava narodu, rekao
je Kos i zahvalio županima Zlatku Ževrnji i Blaženku Bobanu za poticanje i
potporu ovom projektu. Rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović je
naglasio kako premijerom operete "Kraljica lopte“ na poticaj studenata,
želi dokazati kako splitsko Sveučilište odgaja kreativne studente. Premijera "Kraljica lopte“ Ive Tijardovića izvedena je na stadionu na Poljudu,
30. lipnja pod ravnanjem Harija Zlodre u režiji, koreografiji i adaptaciji
Jelene Bosančić.

Dalmacija
i Jadran
na svim
jezicima

tom dubravec/hanz a media

Boban obišao požarište u Podgori

Hotel 'Ola' u Segetu kod Trogira

Hotel 'TUI Blu Jadran' u Tučepima

U prvih šest mjeseci 2017. u
Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema
sustavu eVisitor, odmaralo se 844 tisuća
turista u komercijalnim objektima, 27 posto
više nego u istom razdoblju prošle godine,
a u svim oblicima smještaja ostvareno je
ukupno oko 3,88 milijuna noćenja, odnosno
23 posto više nego 2016. godine
Piše:

ružica
mikačić

S

amo kroz investiranje i
ulaganje u kvalitetu postižu se visoki rezultati u suvremenom turizmu, a upravo to je ove godine
najbolje vidljivo u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja bilježi
rekordne dolaske, rast popularnosti i svjetske spektakle.
Okretanje većoj kvaliteti ponude gradnjom hotelskih kapaciteta najviše kategorije na početku
ovogodišnje turističke sezone u
nove ili temeljito renovirane hotele uloženo je oko 1,3 milijarde
kuna.
Iako još uvijek daleko najveći dio turističkog prometa
Srednje Dalmacije pravi obiteljski smještaj i apartmani, u
kojima je 70 posto svih regionalnih turističkih kapaciteta,
iskorak prema novoj hotelskoj
ponudi donio je u 2017. godini
Splitsko-dalmatinskoj županiji
dodanu vrijednost. Ne čudi stoga što su novi hoteli u županiji

i prije samog službenog otvaranja već u cijelosti rasprodani do
kraja listopada, a tijek turističkog prometa u županiji je takav
da je realno očekivati rekordan
posjet i zaradu.

Novi i obnovljeni hoteli
Proteklih dana prve goste,
nakon što je 30 godina bio izvan
funkcije, primio je hotel "TUI
Blu Jadran“ u Tučepima koji je
postao prvi hotel s pet zvjezdica
na Makarskoj rivijeri. U obnovu
hotela uloženo je 15 milijuna eura, hotel ima 161 sobu i 11 apartmana, po tri bazena, restora-

Hotel 'Salona Palace' u Solinu

na i bara, park za vježbanje na
otvorenom, luksuzni wellness i
druge sadržaje. "Bluesun Hoteli“ uložili su i u obnovu i dogradnju Hotela "Berulia" u Brelima,
a investicija je vrijedna 12 milijuna eura. Obnova objekta i nadogradnja nove 44 sobe, novog
bazena i ostalih sadržaja "Beruliji“ će osigurati visoke 4 plus
zvjezdice te oko 2600 četvornih
metara novog prostora, wellnessa i ugostiteljskih sadržaja.
I Solin je dobio svoj novi hotel
visoke kategorije i to "Porta Salonae“ sa 47 luksuzno uređenih i
moderno opremljenih soba salonitanskog šarma, wellnessom,

Joško Stella,
direktor
Turističke
zajednice
Splitskodalmatinske
županije

Rekordi slijeću u Resnik
Tijekom travnja 2017. kroz Zračnu luku Split prošlo je više od
123.000 putnika,što predstavlja rekordni mjesečni porast od
čak 63 posto u odnosu na isti mjesec 2016. godine. U svibnju
ove godine, Zračna luka Split ostvarila je promet od 257.445
putnika, što je za 25,8 posto više nego lani. U lipnju je promet
putnika bio veći za isti postotak (25,4 posto) u odnosu na isti
lanjski mjesec.
Tijekom prvih šest mjeseci 2017. ostvaren je promet oko
872.000 putnika, što je 27 posto više u usporedbi s prvih šest
mjeseci prošle godine.

vojko bašić
/hanz a media

19. lipnja

POLUGODIŠNJA INVENTURA POKAZALA
PUNU OPRAVDANOST ULAGANJA U
KVALITETU TURISTIČKE PONUDE

ivo ravlić/hanz a media

kronologija
događanja

turizam velikih brojki

bazenom i kongresnom dvoranom za 300 ljudi. Ciljat će na goste visoke platežne moći, prije
svega kulturnog i vjerskog turizma, a investicija je to bila vrijedna 45 milijuna kuna. Netom
po otvaranju "The Times" je u
tekstu "The 30 coolest hotels in
Croatia" uvrstio taj hotel na prvo mjesto među 30 hrvatskih hotela, prvenstveno zbog lokacije
neposredno uz antičku Salonu.
Ni hotel "Plaža Duće“ koji je na
početku sezone sa četiri zvjezdice izgrađen u Dućama ne
zaostaje kvalitetom ni ponudom, baš kao ni novi hotel
"Ola“ u Segetu Donjem, a
koliko su takvi hotelski
objekti potrebni Srednjoj Dalmaciji najbolje
svjedoče njihove liste
rezervacija u kojima
gotovo više i nema slobodnih sobaza ovu sezonu, a predbilježbe za iduću su počele.

Sezona do listopada
Hotel "Medena“ ovu
sezonu posjetitelje dočekuje s renoviranim
objektima u koje je ulo-

ženo oko 25 milijuna kuna, što je
rezultiralo podizanjem kategorije hotela na tri zvjezdice sa 612
soba u koje može smjestiti 1100
gostiju. Ukupno 128 soba je potpuno renovirano dok su ostale
osvježene, preuređen je restoran, obnovljena je fasada, dio
hortikulture i okoliša hotela je
uređen, a uskoro će biti pušten
u rad bazen koji se nalazi u sklopu plažnog objekta.
- Splitsko-damatinska županija ušla je velikim koracima u najintenzivniji dio turističke godine s nizom novih hotela koji podižu razinu usluge,
produžavaju sezonu i povećavaju zaposlenost u županiji, što
nam je svima cilj. Istovremeno
s desecima atraktivnih događanja, manifestacija i tradicijskih
okupljanja, našim gostima želimo obogatiti odmor i učiniti ga
drugačijim nego drugdje. Kulturna uprizorenja na otvorenim
pozornicama, zabavni programi, svjetske glazbene produkcije, okupljanja umjetnika, slikara i glazbenika uz "šušur“ dobrih domaćina, slika je ulaska
Srednje Dalmacije u glavni dio
turističke sezone s odličnim najavama sve do jeseni - kaže Još-

ko Stella, direktor Turističke
zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Split na plus 31 posto
Prvu polovicu ove godine
Splitsko-dalmatinska županija završila je sa izvanrednim
rastom dolazaka i noćenja koja
su Srednju Dalmaciju dovela na
visoko drugo mjesto po turističkom prometu u zemlji, odmah
iza Istre, a uz bok Kvarneru.
Najveći udio u predsezonskim
dolascima imao je grad Split
sa čak 31 posto više dolazaka i
noćenja. U prvih šest mjeseci
2017. u Splitsko-dalmatinskoj
županiji, prema sustavu eVisitor, odmaralo se 844 tisuća turista u komercijalnim objektima,
što je 27 posto više nego u istom
razdoblju prošle godine, te je u
svim oblicima smještaja ostvareno ukupno oko 3,88 milijuna
noćenja, odnosno 23 posto više
nego 2016. godine.
Pozitivnom trendu rasta turističkog prometa najviše su
pridonijeli strani turisti kojih
je došlo oko 750 tisuća ili 30 posto više nego u istom razdoblju
prethodne godine.

Najviše Nijemaca
i Britanaca
Najveći broj dolazaka sa
stranih tržišta u županiji ostvarili su Nijemci
(78.833), turisti s tržišta
Velike Britanije (59.009),
Poljaci (56.735), turisti iz
Južne Koreje (42.533), turisti iz BiH (38.502), Švedske (37.125) i Francuske
(35.549). Istovremeno, naj
veći broj noćenja zabilježili
su također Nijemci, Poljaci,
Šveđani, turisti s tržiša Velike Britanije, turisti iz BiH i
Francuzi.
U lipnju nas je u komercijalnom smještaju posjetilo
442 tisuće domaćih i stranih gostiju, kod kojih je
evidentirano ukupno 2,39
milijuna noćenja u svim oblicima smještaja, što je porast od 24 posto u odnosu
na prethodnu godinu. Strani turisti ostvarili su u lipnju
poraste u dolascima za 30
posto i u noćenjima od 25
posto.
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Pripremila Ana-Marija Škorić

Župan Boban nagradio najbolje učenike
Ovo mi je najdraži susret do sada, jer ovdje izlaze na vidjelo rezultati onoga za što sam se zalagao do sada u svom radu. Ovo je susret uoči Oskara
znanja, a odlučili smo da ćemo i novčano nagraditi najbolje učenike. Trinaest učenika koji su osvojili prvo mjesto dobit će po 3400 kuna, 14 ih je osvojilo drugo mjesto i oni će dobiti po 2600 kuna, a isto toliko ih je osvojilo
treće mjesto i oni će dobiti po 2000 kuna, rekao je župan Blaženko Boban
te je naglasio da će Županija i ubuduće još aktivnije podupirati izvrsnost
i razvoj znanja jer se na
znanju temelji razvoj.
Prijemu u županiji nazočili su učenici i mentori
s područja Splitsko-dalmatinske županije koji
su na državnim natjecanjima znanja u 2017. godini osvojili neko od prva tri mjesta. Njih 41 su osim priznanja, ovisno o mjestu kojeg su osvojili, dobili i određeni novčani iznos od Županije.

29. lipnja

O pomorskom dobru i morskim lukama

Državna tajnica mora, prometa i infrastrukture Maja Markovčić Kostelac posjetila je Splitsko-dalmatinsku županiju gdje je imala sastanak sa zamjenikom župana Antom Šošićom i pročelnikom Upravnog Odjela za turizam i pomorstvo Stipom Čogeljom. Razgovaralo se o novostima u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te utvrđivanju granica pomorskog dobra.
Državna tajnica je izvijestila zamjenika župana i pročelnika o planiranim investicijama u lučku i ribarsku infrastrukturu, a njih dvojica su državnoj tajnici
iznijeli planove o sadašnjim i budućim županijskim investicijama.

6. srpnja

Sastanak Odbora za sigurnost

Na 16. sjednici, Odboru su, uz stalne članove odbora, sudjelovali i predsjednik Skupštine SDŽ Petroslav Sapunar i zamjenik župana Ante Šošić. Raspravljalo se o Izvješću Policijske uprave o stanju sigurnosti Županije, s prijedlogom mjera za vrijeme turističke sezone. Tom prilikom, načelnik PU SDŽ Slobodan Marendić, posebno je istaknuo podatak kako na području gradova
Splita, Kaštela i Trogira, te općine Podstrana u prometu od početka ove godine nijedna osoba nije smrtno stradala. Predsjednik Prekršajnog suda u Splitu, Milan Grljušić izrazio je izvrsnu suradnju s Policijskom upravom. Rekao je
da je opće stanje sigurnosti na području naše županije stabilno.

11. srpnja

Ministar Pavić u radnom posjetu

U sklopu radnog posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji, ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić predstavio je u Županiji projekt Zaželi – program zapošljavanja žena. Osvrnuo se i na mjere usmjerene zapošljavanju te podsjetio kako je u trećem mjesecu predstavljen set mjera "Od mjere do karijere“ vrijedan 1,5 milijardu kuna. Na program "Zaželi" prijavila se i
naša Županija. Ostavit ćemo mlade na njihovim ognjištima i vodit ćemo brigu o našim starima također na njihovim ognjištima. Tu sam rečenicu stotinu
puta ponovio u kampanji, a ona je upravo proizašla iz mojih saznanja o ovim
projektima“, kazao je župan.

14. srpnja

Nadbiskup Barišić primio župana Bobana
Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, uz nazočnost generalnoga vikara mons. Miroslava Vidovića i pastoralnoga vikara mons. Nediljka Ante
Ančića, primio je u zgradi Nadbiskupskog ordinarijata u Splitu novoga
splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i njegove suradnike, zamjenika Antu Šošića i pročelnika Kabineta župana Davora Pavića.Nadbiskup Barišić čestitao je novom županu na preuzetoj službi te izrazio nadu
kako će se županija, koja je bogata duhovnom i kulturnom tradicijom, i dalje razvijati ekonomski, ali i duhovno
u čemu nezaobilaznu ulogu ima i
Crkva. Župan Boban izvijestio je
nadbiskupa o predstojećim projektima na području SDŽ-e i zahvalio na
gostoprimstvu. Izrazio je spremnost
županije svesrdno pomoći u organizaciji Trećega nacionalnog susreta
hrvatskih katoličkih obitelji, koji će
se održati u Solinu 2018. godine.

Županijski
pročelnik Stipe
Čogelja na
splitskoj plaži
Žnjan

Pomorsko
dobro između
činjenica i
manipulacija
Piše:

stipe
čogelja

Pitanje
koncesija nije
samo pitanje
smještaja ležaljki
i borbe lokalne
samouprave za
upravljanjem (ono,
uz časne iznimke,
uglavnom nije
uspješno), nego
je to puno važnije
i šire pitanje
raspolaganja
državnom
imovinom. A
zajednički cilj bi
svima trebao biti
održivi razvoj i
upravljanje te
efektivna naplata
gospodarskog
korištenja državne
imovine

S

vjesni smo da u turizmu ne možemo
živjeti samo od sunca i mora. Gosti traže dodatnu ponudu.
Građani s pravom očekuju konačno uvođenje reda, umjesto
zastrašivanja o navodnoj nemogućnosti pristupa plažama, priča o pogodovanjima i
svjesnom kršenju ili izbjegavanju zakona.
Kako bismo na pravi način
iskoristili prirodne resurse koje imamo i izbjegli nesporazume u javnosti o korištenju pomorskog dobra, cjelovitom rješavanju zakonske regulative,
transparentnosti donošenja odluka o dodjeli koncesija ili koncesijskih odobrenja, potrebno
je razbistriti značenje termina,
a onda i razine vlasti koje donose zakone, pravilnike i odluke.

Objektivni problem je što
zakonsku regulativu čine četiri zakona koji su u međusobnoj
koliziji (određuju iste stvari na
drugačiji način), a praksa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i upravnih sudova je, nažalost, neujednačena.
Ne ulazeći u zakonske detalje,
sasvim sigurno je kako je zakonodavcu i cjelokupnoj javnosti
postalo više nego jasno kako je
potrebno što brže donijeti novu zakonsku regulativu.

Nestručni komentari
Ionako "zbunjenu“ javnost,
dodatno su uznemirile žučne
rasprave, nestručni komentari
i pokušaji manipuliranja javnošću prilikom nedavnog donošenja Zakona o koncesijama. Riječ
je o generalnom Zakonu u ko-

božidar vukičević/hanza media

28. lipnja

O TEMI PREPUNOJ ŽUČNIH RASPRAVA, (NE)STRUČNIH KOMENTARA
I POLITIKE ZA DNEVNU UPORABU PIŠE ŽUPANIJSKI PROČELNIK ZA
TURIZAM I POMORSTVO

zvonimir barišin/hanza media

kronologija
događanja

koncesije i koncesijska odobrenja

jem se ništa značajno nije promijenilo niti donosi neke bitne
promjene, nego je samo usklađen s Direktivom EU i ostalim
pozitivno-pravnim propisima
koji definiraju transparentan
postupak koncesioniranja. Davatelj koncesije određuje Stručno tijelo s jasno određenim,
transparentnim postupkom
koji ni na koji način ne dovodi
u pitanje slobodan pristup građana bilo kojoj plaži.
Zapravo, umjesto otvaranja
nepotrebnih rasprava o tom
Zakonu, trebamo svi zajedno
inzistirati na što bržem donošenju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
Sve županije su, sukladno
Akcijskom planu Ministarstva
turizma, donijele Regionalni
program uređenja i upravljanja morskim plažama, a Program naše Županije obradio je,
na prijedlog gradova i općina,
ukupno 345 plaža (procjena je
izrađivača da ih još oko 200 nije upisano).
Od 345 plaža svega je 60
u koncesiji, a što je manje od
20%, dok je njih 206 uređeno,
odnosno imaju neki oblik gospodarskog korištenja. Znači,
146 plaža ima koncesijska odobrenja, a 60 koncesije.
Prije jasne distinkcije pojmova "koncesijsko odobrenje“

i "koncesija“ potrebno je kazati da je Urbanistički plan uređenja preduvjet, "conditio sine qua non“ izdavanja lokacijskih dozvola za uređenje plaža.
U 2016. godini, primjerice, bilo
je svega 20 lokacijskih dozvola
za uređenje plaža.

Odobrenja bez nadzora
Pitanje koncesija nije samo pitanje smještaja ležaljki
i borbe lokalne samouprave
za upravljanjem (ono, uz časne iznimke, uglavnom nije
uspješno), nego je to puno važnije i šire pitanje raspolaganja
državnom imovinom. A zajednički cilj bi svima trebao biti
održivi razvoj i upravljanje te
efektivna naplata gospodarskog korištenja državne imovine (pomorskog dobra koje je
u općoj upotrebi i izvan prometa i ostale imovine).
Koncesijska odobrenja daju gradovi i općine na temelju
zahtjeva (bez natječaja!!!!). Ne
postoji učinkovit nadzor istih,
jer komunalno redarstvo nije
nadležno na pomorskom dobru, a Lučka kapetanija nije u
potpunosti osposobljena za inspekcijski posao. Lokalna zajednica ima 100% prihoda od
koncesijskih odobrenja, ali treba dodati da je prihod ograni-

čen Uredbom i puno manji nego kod koncesija.
Koncesijsko odobrenje, za
razliku od koncesija, na zahtjev dodjeljuje Vijeće koje
imenuje načelnik i koje ima
5 članova. U postupku donošenja koncesijskog odobrenja
nije predviđen natječaj niti je
uključeno gradsko/općinsko
vijeće. S jedne strane, nositelj
koncesijskih odobrenja skoro
da i nema propisane obveze ni
efektivnog nadzora. S druge
pak strane, nositelji koncesija
imaju ugovorom propisan cijeli niz obveza i tročlano tijelo
koje redovito održava nadzor.
A slažemo se svi da bi načelo
transparentnosti trebalo
vrijediti jednako za sve, na
svim razinama. I da kriteriji
moraju biti ujednačeni.
Kada govorimo o Zakonu
o koncesijama, treba znati da
je riječ o generalnom zakonu
kojim se daje okvir za sve daljnje specijalne zakone kojima
se regulira koncesioniranje
korištenja voda, pomorskog
dobra, dimnjačarske usluge,
rudno bogatstvo i slično.
Javni natječaj za koncesije raspisuje, u našem slučaju,
Splitsko-dalmatinska županija. Četiri zakona i Vladina
uredba detaljno uređuju postupak, te stoga ne postoji na-

čin da naša ili bilo koja druga
županija doda bilo kakav svoj
uvjet ili bodovanje. O dodjeli koncesije odlučuje sedmeročlano stručno tijelo te naposljetku Županijska skupština.

Županija uvodi red
Kako ne bi ispalo da Županija "pere ruke" od koncesijskih
odobrenja, prvi put je organizirana koordinacija općina i
gradova po pitanju korištenja
pomorskog dobra. Svim gradovima i općinama poslan je obvezni obrazac Plana upravljanja pomorskim dobrom, a koji je njihov osnovni dokument
na pomorskom dobru te im je
predloženo usvajanje istovjetnog Pravilnika za red na plažama na koje se odnosi koncesijsko odobrenje. Također, kroz
sredstva kojima sufinanciramo projekte gradova i općina
na pomorskom dobru nastojimo potaknuti izradu prostorno-planske dokumentacije koja je preduvjet ukidanja postojećeg nereda na pomorskom
dobru i utvrđivanje granica
pomorskog dobra.
Upravo je jačanje inspekcijske službe na pomorskom dobru put kojim moramo ići i za
kojeg se trebamo boriti. Izlazak iz "šume“ problema i uvo-

U koncesiji
60 plaža
Od 345 plaža, koje je Županija obradila, na zahtjev
gradova i općina, svega
je 60 u koncesiji, a što je
manje od 20 posto, dok je
njih 206 uređeno, odnosno
imaju neki oblik gospodarskog korištenja. Znači, 146
plaža ima koncesijska odobrenja, a 60 koncesije

đenje reda je moguć samo kroz
konačno cjelovito sagledavanje
problema i cjelovito zakonsko
reguliranje s detaljno propisanim postupanjem i nadzorom.
Zato će se već na idućoj sjednici Skupštine donijeti Pravilnik o gospodarskom korištenju
i posebnoj upotrebi pomorskog
dobra koji će ujednačiti sve ugovore o koncesiji, propisati još
strože i detaljnije uvjete korištenja, dati nadzornu ulogu komunalnom redarstvu i odrediti točan raspored rekvizita na
plaži. Tim pravilnikom Splitsko-dalmatinska županija će
svakako doprinijeti boljem reguliranju instituta koncesija.
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kultura se iza brda valja
ZABIOKOVSKO MALO MISTO JEDINO NA SVITU IMA SVOJ TRG
GLUMACA, A NA NJEMU KAZALIŠNI SUSRETI SLAVE 20. ROĐENDAN

D

obro nam došli
na Trg glumaca,
u Dom kulture,
u naše konobe,
na naša guvna, u
naše ograde, u naše doce i pritorke. Dvadeseti puta se susrećemo, dvadeseti put započinjemo bajkovito putovanje u malu
oazu kazališta, glazbe, plesa,
pjesme. Oazu umjetnosti, oazu
druženja i prijateljstva. Srdačno
Vas pozdravljamo i radujemo se
Vašem dolasku!
Dobro nam došli u Zagvozd.
Kulturna udruga "Glumci
u Zagvozdu" takvu je pozivnicu uputila "svojim dragim
prijateljima" koji iz vikenda u
vikend, evo već puna dva desetljeća, hodočaste u njihov
zabiokovski kraj. Kazališni susreti "Gumci u Zagvozdu", prerasli su, naime, u nezaobilazan
kulturni i društveni događaj
prepoznatljivog identiteta.

Vino, Pređo i Ustav RH
Da je upravo tako bilo je razvidno i u nedavnoj prvosrpanjskoj noći kada su se Za-

Vlaji na
Himalaji
Nakon odrađenih 20. Susreta Vedran Mlikota krenut će s pripremama za ekspediciju 'Vlaji na Himalaji',
jer se u rujnu spremaju popeti na 6490 metara visok
vrh Mera Peak u središnjem
dijelu Himalaje. Krajem lipnja njih 11 "Vlaja s Himalaja" stiglo je na 4559 metara
vsoki vrh planine Monte
Rosa u talijanski Alpama.

gvozdu i njegovim Kazališnim
susretima došli nakloniti brojni gosti iz visokog političkog,
kulturnog i gospodarskog života, stolice na Trgu glumaca bile
su ispunjene znanima i neznanima, redom zaljubljenicima
u ovaj kraj i kazališnu umjetnost. Stotine posjetitelja gotovo dvosatni program pratili su
stojeći, stotine ih se natiskalo
po okolnim zidićima.
Zovu kulturnog čuda rođenog "s onu stranu Biokova" nije odoljela ni ministrica kulture
Nina Obuljen Koržinek, župan
splitsko-dalmatinski Blaženko
Boban stigao je u pratnji najbližih suradnika, iz susjedstva je
došao i Ivan Budalić, imotski
gradonačelnik... Gospodarska
reprezentacija bila je gotovo u
kompletnom izdanju: Branko
Roglić, Mijo Pašalić, Juroslav
Buljubašić, dakako i mnogi
drugi.
A što tek reći o onoj s kulturne scene? Valjda je puno
toga jasnije spomenemo li da
su ih predvodili dvojica ravnatelja uglednih zagrebačih kazališta, Duško Ljuština iz Satiričkog kazališta Kerempuh
i Nikola Pavlović z Komedije, kojima je Vedran Mlikota,
umjetničkih ravnatelj Susreta "Glumci u Zagvozdu" uručio
posebne plakete za dvadesetogodišnju suradnju.
Ovogodišnji jubilarni, 20. Susreti održavaju se pod visokim
pokroviteljstvom Predsjednice

Odabrano društvo u Zagvozdu 

RH Kolinde Grabar Kitarović.
Premijerna večer bila je u
znaku triju događanja: započela je izložbama "Vino, boje i oblici Zlatne doline" te "Pređi u spomen", a nastavljena predstavom
"Ustav Republike Hrvatske" u
izvedbi glumaca Satiričkog kazališta Kerempuh.
- Za prvu izložbu je 20 vrhunskih hrvatskih umjetnika
u podrumu Krauthaker oslikalo dvadeset vinskih bačvi u
čast dvadesete obljetnice ove
manifestacije. A druga izložba
je napravljena u znak sjećanja
na preminulog kolegu Predraga Vušovića Pređu, koji je podržavao ovu manifestaciju i svake
godine bio u Zagvozdu s nama rekao je Vedran Mlikota.

'Hvala vam, Zagvožđani'
A evo što je Pređo zapisao o
svojim dojmovima nakon proglašenja Trga glumaca u srcu
Zagvozda:
"Nigdje na svijetu nitko
nam se nije odužio na bolji i
ljepši način - od tebe, Zagvozde! Hvala vam Zagožđani na
ovom vječnom spomeniku nama! Nama koji smo ljudi kao
i vi".
I doista, Zagvozd je slučaj
za Guinnessovu knjigu - jedini na svijetu ima Trg glumaca. A nemaju ga ni Beč ni Pariz
ni London, pa ni još udaljeniji
New York i Sydney.
Kulturni fenomen za brda

braco ćosić

braco ćosić

Zagvozd nadvisio
Beč, Pariz i London

prije svega je jedini volonterski festival u državi, pa i šire.
Svu logistiku i sve oko Kazališnih susreta u Zagvozdu volonerski odrade članovi Kulturne udruge Glumci u Zagvozdu.
Nema nagrada ni za njih
ni za glumce - nagrade su rezervirane za sve brojniju publiku.
- Susreti su naš ponos i raditi u toj ekipi zaista je privilegija - kazivala je Milena Prodan, godinama dobri duh zagvoškoga festivala.
- Nikomu od nas nije do
nagrada. Zapravo, prava nagrada bila bi da institucije,
počevši od Ministarstva kulture naniže, konačno prepoznaju značenje Kazališnih
susreta u Zagvozdu i financijski pokriju kulturni program. Svi ostali programi naša su briga, nas Zagvožđana i
naših prijatelja.

'Susreti su naš život!'
Obećanja su stigla s vrha,
od p(r)ozvanih - ministrice
Obuljen Koržinek i župana Bobana, koji su jasno dali do znanja da "Zagvozd i Susreti neće
izumrijeti".
I neće, nema dvojbi. Mlikota sve dvojbe odmiče od Susreta ovom tvrdnjom:
- Sponzori su prijatelji bez
kojih ne bi bilo moguće odraditi Susrete. Da nije njih i to malo institucija što nas prate, bilo
bi zaista teško. Oni nam pomažu i oni su samo srce festivala.
Susreti u Zagvozdu živjet
će koliko ljudi budu to željeli,
a oni, na čelu s Vedranom Mlikotom, žele da dugo potraju,
jer su oni srce i duša Zagvozda, Zabiokovlja, Imotske krajine i Lijepe Naše.
U noći otvaranja 20. Susreta jedan od Zagvožđana na fešti u Mucića docu sve je sažeo u
prostu, ali rečenicu vrlo jasnu:
- Kazališni susreti su naš
život!

Program
20. Susreta
1. srpnja:
izložba Vinogradarstvo i
podrumarstvo Krauthaker
iz Kutjeva: Izložba ''Vino,
boje i oblici Zlatne doline''
te Izložba ''Pređi u spomen''; predstava "Ustav
Republike Hrvatske" u
izvedbi Gradskogog Satiričkog kazališta Kerempuh
8. srpnja
predstava "Buža",
HNK Split
15. srpnja
predstava "Romanca o tri
ljubavi" Gradskog dramskog kazališta Gavella
16. srpnja
koncert Folklornog
ansambla LADO
22. srpnja
Stand up Damira
Mihanovića Čubija
"Comedy caffe" (21 sat)
23. srpnja:
Večer dalmatinskih klapa
("Nostalgija", "Cesarice",
"Sinj", "Pasika" i
"Kampanel") - 21 sat
29. srpnja
predstava "Kako život",
Kazališta Moruzgva (21 h)
5. kolovoza
predstava "Demokracija",Zijaha A. Sokolovića (21 h)
6. kolovoza:
koncert Miroslava Škore
(21 sat)
12. kolovoza
predstava 'Kaos iza kulisa",
Gradskog kazališta "Zorin
dom"
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