ZAPISNIK
sa 4. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 20. rujna
2021., u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Ruđera
Boškovića 32, dvorana A 100, prizemlje
Početak u 10,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Baldić-Lukšić Milija
2. Banović Josip
3. Baričević Danica
4. Bečić Nevenka
5. Bikić Ivan
6. Bilić Mila
7. Bošnjak Dinko
8. Brečić Jadranka
9. Bulić Tonći
10. Bulj Miro
11. Buljan Tomislav
12. Caratan Lukšić Liljana
13. Dragnić Daša
14. Galić Marko
15. Gojak Alen
16. Grabovac Nikola
17. Grbavac-Garac Toni
18. Grčić Matko
19. Grgić Martin
20. Jakšić Ružica
21. Jurišić Maja
22. Jurišić-Sokić Toni
23. Krčum Maja

24. Kukavica Ivica
25. Kusić Ivica
26. Marković Josip
27. Marović Siniša
28. Martinić Mate
29. Nimac Kalcina Martina
30. Ostojić Ranko
31. Perišić Milan
32. Popović Ante
33. Puljak Lucija
34. Renić Ante
35. Roguljić Luka
36. Rosandić Gorana
37. Rožić Marin
38. Sanader Ante
39. Sapunar Petroslav
40. Slavić Ivan
41. Šimundić Mate
42. Urlić Marin
43. Vidić Jozo
44. Vukasović Marko
45. Žaja Marko

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Joško Markić i Ante Pranić.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenici župana Stipe Čogelja i Ante Šošić, po
ovlaštenju pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji
ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Mate Šimundić, predsjednik Županijske
skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice u 10,00 sati je
nazočno 45 vijećnika).
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 15. rujna 2021.
godine.

Na samom početku sjednice predsjednik Županijske skupštine izvijestio je vijećnike za
potrebom dopune dnevnog reda točkama 48. i 49., a koju su vijećnici dobili putem e-maila 17.
rujna 2021. kao i dopune dnevnog reda točkama 50. i 51. koje su vijećnici dobili na sjednici.
Prijedlozi dopune dnevnog reda su:
Točka 48. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice
vijećnika Županijske skupštine (Ivica Grković-Milija Baldić Lukšić)
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (45 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 48.
Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
Županijske skupštine (Ivica Grković-Milija Baldić Lukšić)
Točka 49. Izvješće o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnice Županijske skupštine (Ivana Ljulj Cvitanić- Ante Popović)
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (45 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 49.
Izvješće o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice
Županijske skupštine (Ivana Ljulj Cvitanić- Ante Popović)
Točka 50. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2021.
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (45 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 50.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2021.
Točka 51. Prijedlog odluke o izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za osiguranje naplate
Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine društvene namjene
– dječjeg vrtića i jaslica
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (45 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 51.
Prijedlog odluke o izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za osiguranje naplate Hrvatskoj
banci za obnovu i razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine društvene namjene – dječjeg
vrtića i jaslica
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Prije rasprave o dnevnom redu predsjednik Županijske skupštine naveo je kako zbog broja i
opsežnosti točaka, sjednica će se odraditi u dva dana, danas (20. rujna 2021.) i 27. rujna 2021.
te je predložio izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda.
Predložio je da se točke od 1. do 16., točka 19. te točke od 35. do 51. obrade danas (20. rujna
2021.), a da se točke 17. i 18. i točke od 20. do 34. odrade 27. rujna 2021.
Većinom glasova (44 glasa „za“ i 1 glas „protiv“), prihvaćen je prijedlog izmjene redoslijeda
točaka dnevnog reda.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu o dnevnom redu.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako ima prigovor na izbor radnih tijela, a da se ne zna tko
predstavlja većinu, a tko manjinu, npr. MOST u Splitu je većina. Njega zanima gdje je
predsjednik Skupštine, je li u većini ili u oporbi? Potom je, zatražio povlačenje točke o izboru
radnih tijela. Naveo je kad se izabrao predsjednik Županijske skupštine tada je se definirala
većina. Demokraciju trebaju prihvatiti odgovorno jer tada su 24 vijećnika podržali prijedlog za
predsjednika Županijske skupštine g. Šimundića. Istaknuo je kako je to većina. Njega zanima
gdje je predsjednik Skupštine ili u većini ili u manjini po pitanju raspodjele Odbora? Da li je
vijećnik Grabovac u većini ili manjini? On ne zna što se dogodilo. Da li postoji taj Klub
vijećnika ili ne postoji? Naveo je kako nema smisla birati i potpredsjednike Skupštine. Stoga
traži povlačenje ove dvije točke dok se točno ne definira većina odnosno manjina. Ne želi da se
Odbori dijele, a ne znati tko predstavlja većinu, a tko manjinu. Želi znati tko će biti
potpredsjednik većine, a tko potpredsjednik manjine, a što se trenutno ne zna. Predložio je da se
povuku navedene točke dok se točno ne utvrdi tko predstavlja većinu, a tko manjinu.
Ranko Ostojić, vijećnik predložio je da se točke koje se odnose na mirovanje mandata vijećnika
stave na sam početak. Na taj način bi zamjenice/i vijećnika prije sudjelovali u dnevnom redu.
Što se tiče većine odnosno manjine taj problem objektivno postoji, ali se može samo dijelom
složiti sa situacijom koja se događa jer je vijećnik Bulj predložio skidanje tih točaka, ali ima
stvari koje se mogu staviti u funkciju i red je da se počne raditi jer imaju odgovornost prije
svega prema biračima koji su ih izabrali. Bude li se to zaustavili imat će ozbiljnih problema.
Također je zamolio vezano za sjedenje u dvorani. Naime, da oni sa ljevice ne budu na desnoj
strani dvorane nego da se premjeste na lijevu, a oni koji su na desnoj da se premjeste na lijevu
stranu. Misli da bi to bio red, demokratski je standard i praksa. Također je napomenuo, bez
obzira što su rokovi pet dana, zamolio je, a pošto imaju materijale, dalo se truda, neki imaju
preko tisuću stranica, bi bilo dobro da se dostave ranije, jer su sigurno bili pripremljeni puno
prije, da se ne čeka zadnji rok i da bi se vijećnici mogli pripremiti za sjednicu.
Daša Dragnić, vijećnica je pozdravila dobru volju odnosno namjeru kretanja prema
promjenama i to u smislu uvažavanja. Navela je kako se na današnjoj sjednici tek osnivaju
radna tijela Skupštine koja imaju važan zadatak, a to je da proučavaju materijale iz njihovog
područja i da daju svoja mišljenja i to bi trebao biti značajan doprinos i smjernica za svih njih.
Ono što je omogućeno je da će one točke koje će biti 27. rujna 2021. proći radna tijela
Skupštine, a točke koje će na ovoj sjednici biti obrađene to neće. Po njenom mišljenju imaju
odluke i prijedloge koji bi morali proći odbore, a ako bude izglasano da ide tako, da tako bude
sad i nikad više. Neka to bude jedna jedina iznimka. Također je navela, da točke 50. i 51., ako
nije hitno da to već sutra ujutro bude na stolu HABOR-a se stave na sjednicu koja će se održati
27. rujna 2021. da se mogu proučiti. Što se tiče radnih tijela oni su svoj rekli, funkcionirati će
jednako bili u većini ili manjini. Njihov nastup će uvijek biti za opće dobro i u skladu s
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njihovim programom i vrijednostima. Pozvala je vijećnike da idu raditi, a bez radnih tijela
Skupština ne mogu funkcionirati.
Ante Sanader, vijećnik naveo je kako je prihvatio inicijativu Kluba HDZ-HSP-HGS i
predsjednika da se dnevni red podijeli u dva dijela. Uvažava mišljenje vijećnika da treba malo
više vremena da se pripreme materijali, ali ljudi koji su bili aktivni ovih mjesec dana osobito
gđa. Dragnić, oni su se sastajali, imali su tri sastanka, svi klubovi, raspravljali su o radnim
tijelima te se usuglasili. Prihvaćaju prijedlog vijećnika Ostojića da se točke mirovanje mandata
odmah stave na početak i Primorski Dolac. Što se tiče rasporeda sjedenja naveo je kako je ovo
nekako već tradicija. Podržavaju izbor radnih tijela, što je navela gđa. Dragnić. Naveo je kako
moraju početi s radom i neminovan je raspored odbora te je apelirao na vijećnike da počnu s
radom, da odbori po izboru već mogu sjesti i početi s radom i raspraviti o onome što je u
njihovoj domeni i da rad Skupštine ne bude blokiran.
Marko Žaja, vijećnik naveo je kako je prije sjednice održana konferencija za novinare na kojoj
je predsjednik Županijske skupštine jasno iskomunicirao situaciju vezano uz njegov status u
Domovinskom pokretu. Predsjednik Županijske skupštine je od nedavno oslobođen bilo kakve
odgovornosti i iz tog razloga sada mogu oni kao Klub vijećnika nastaviti dalje sa radom i na
Klubu vijećnika će izraziti sve njihove stavove vezano za budućnost rada u Županijskoj
skupštini. Pridružio se kolegama i podržao inicijativu da što prije krenu s radom.
Blaženko Boban, župan naveo je kako se neće osvrtati na ono što su iznijeli vijećnici, a vezano
za tehničke stvari unutar rada Županijske skupštine jer nije njegova nadležnost. Jedino što bi
volio reći, a vezano za materijale, kako je točno da su stručne službe materijale pripremili
davno, no imaju dvije okolnosti koje su problematične. Jedna okolnost je iznalaženja prostora
za rad. Naime, imaju stalnu dvoranu na petom katu Sveučilišne knjižnice, kao županijsku
vijećnicu za koju imaju potpisan Ugovor sa Sveučilištem. Na žalost, zbog pandemije su
prisiljeni tražiti prostor na drugim mjestima i stručne službe u dogovoru s predsjednikom
Županijske skupštine imaju samo slobodne termine ponedjeljkom, a i to ovisi o predavanjima,
kolokvijima i sl. Na taj način balansiraju sa Fakultetom. Drugi razlog zašto su materijali išli na
„knap“ je taj, a znaju svi koji su sudjelovali u intenzivnim pregovorima, da je dan ranije bio
sazvan sastanak predstavnika Klubova na kojem sastanku se očekivao dogovor, a službe su
ostale i popodne da bi poslali materijale vijećnicima. Na tom sastanku nije postignut konačni
dogovor i s obzirom na rezerviranu dvoranu nisu imali druge mogućnosti nego odmah iza toga
poslati materijale. Dao je obrazloženje vezano za Primorski Dolac. Naveo je kako je dječji vrtić
u Primorskom Dolcu gotov i trebao je dobiti uporabnu dozvolu. Tu uporabnu dozvolu ne mogu
dobiti jer imaju obveze prema izvođaču. Prošli su na mjere 7.4.1., dobili su 7,4 miliona kuna. Iz
tog fonda se 50 % daje avansno, a 50 % po dobivanju uporabne dozvole. Oni su tih 50 % do
dobivanja uporabne dozvole regulirali sa izvođačem, a ovih drugih 50 % ne mogu dok ne
dobiju uporabnu dozvolu. Moraju to izregulirati preko te mjere, a da bi dobili uporabnu
dozvolu moraju izregulirati obveze prema izvođaču. Sredstava nemaju te su se obratili i
resornom Ministarstvu i HABOR-u koji su im dali suglasnost i čekaju odluku Županije kako bi
mogli dobiti zajam od HABOR-a, isplatiti izvođaču i dobiti uporabnu dozvolu te od Europskih
fondova dobiti drugih 50 % sredstava iz mjere 7.4.1. Potom je zamolio u ime načelnika i
stanovnika Primorskog Dolca da se odradi danas te da bi vrtić mogao krenuti sa radom.
Gorana Rosandić, vijećnica navela je kako stranka Centar nije odbila sudjelovati u dogovorima
oko radnih tijela Županijske skupštine, ali je odbila sudjelovati pod ovakvim uvjetima. Izgubili
su dva mjeseca koja su mogla produktivno iskoristiti iščekujući ono što već svi znaju odavno.
Nužno je da se DP izjasni jesu li većina ili oporba, a njima je potpuno neprihvatljivo da
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iščekuju hoće li se oni u odborima uključiti u igru kao igrači sa klupe na jednoj ili na drugoj
strani.
Miro Bulj, vijećnik pohvalio je inicijativu župana da dječji vrtić ide u prvoj točki tako da se taj
problem riješi. Međutim, što se tiče odbora, naveo je kako nije problem sudjelovati u odborima,
problem je kada oni ne znaju gdje je predsjednik Skupštine koji je imenovao četiri svoja
čovjeka u odboru, a on kao nositelj druge političke opcije ima pravo reći da nisu pošteno
dijeljeni odbori, to pripada temeljem rezultata koju su građani dali. Ključno pitanje je tko je u
Skupštini oporba. On ne razumije tko je oporba u Skupštini.
Ante Sanader, vijećnik naveo je kako je predstavnik MOST-a bio na sjednici u svezi radnih
tijela. Oni su prihvatili predloženi koncept i ako njihov predstavnik nije glasao, a što nije
primijetio jer je gđa. Daša Dragnić često potpisivala u ime SDP-a, MOST-a, CENTRA i ZA, ali
bez obzira na to oni ovo podržavaju i tu nema nikakvog problema.
Ivan Slavić, vijećnik naveo je kako moraju odraditi odbore jer posla ima jako puno. Događa se
situacija da neki Klubovi uopće ne dolaze na dogovore da bi se dogovorilo tko će biti u
pojedinim odborima. Naveo je kako treba početi raditi jer ih čeka ozbiljan rad.
Ante Popović, vijećnik se osvrnuo na navode u svezi sastanka oko dogovora radnih tijela.
Naveo je kako su svi bili na sastanku i tada nije postignut nikakav dogovor nego su dogovorili
da se oporba odnosno ostali koji su ostali na sastanku poslije predsjednika Skupštine dogovore.
Dogovora nije bilo. Predsjednik skupštine je izabrao svoja četiri člana u odbore i samim time se
postavio u većini. Shodno tome bi bilo u redu da ta četiri DP budu pribrojeni većini.
Predsjednik Županijske skupštine je zaključio raspravu te prijedloge vijećnika stavio na
glasovanje.
Prijedlog vijećnika Mira Bulja da se povuku točke 5. i 6. dnevnog reda većinom glasova (5
glasova „za“, 28 glasova „protiv“), nije prihvaćen.
Vijećnica Daša Dragnić je povukla svoj prijedlog da se točke 50. i 51. dnevnog reda odrade 27.
rujna 2021.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine dnevni red sa nadopunama stavio na glasovanje.
Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (30 glasova „za“ i 8 glasova „protiv“).
Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 2. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
3. Prihvaćanje zapisnika sa 3. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
4. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Županijske skupštine
5. Izbor 2 potpredsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
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6. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih
u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje kolovoz-prosinac 2021.
8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
9. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2021.
godine s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
10. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine-Sinj za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
11. Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
12. Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Muzeja hvarske
baštine
14. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak - srpanj 2021. iz Izmjena i
dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.
godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
15. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za kolovoz 2021. iz Izmjena i dopuna
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,
s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
16. Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta,
građevinarstvo i projektiranje u 2020. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
17. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2020. godinu, s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
18. Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017.-2022. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i objedinjena izvješća jedinica
lokalne samouprave za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
19. Prijedlog odluke o stjecanju prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske
županije nad nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske
20. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
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21. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra Čistog okoliša d.o.o. za 2020., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
22. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava za
upravljanje pomorskim dobrom te održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
23. Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije
(Obalni plan SDŽ) s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
24. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za
2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
25. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
26. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
27. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske
županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
28. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Stomatološkoj poliklinici Split za 2020. godinu s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
29. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u
razvoju za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
30. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
„Biokovka“ za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
31. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe LOVRET za
2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
32. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe SPLIT za 2020.
godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
33. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe VIS za 2020.
godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
34. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe MAKARSKA za
2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
35. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za kupnju medicinskog uređaja – Tekućeg
kromatografa
36. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene
službe u djelatnosti dentalne medicine Ivani Krišto, dr.med.dent.
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37. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju stana u Sućurju na korištenje bez naknade Ervinu
Radetiću, dr. med
38. Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Anti Viskoviću, dr. med.
spec. obiteljske medicine u Makarskoj, Stjepana Ivičevića 2
39. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Tereziji Cvitković,
dr.med. pedijatrije u Sinju, Put Ruduše 26
40. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog
prostora Nataši Šerić,
dr.med.spec. obiteljske medicine u Supetru, Mladena Vodanovića 24
41. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ivici Gudelj Velaga,
dr.med.dent. u Dugom Ratu, Trg sv. Josipa 1
42. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika za mladež i imenovanju sutkinje porotnice
za mladež Županijskog suda u Splitu
43. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jelsa
44. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika za područje Grada Makarske
45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Silvija Strahimira
Kranjčevića Lovreć, na Odluku o zaključivanju Ugovora o osnivanju prava građenja između
Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć i Općine Lovreć i davanju prethodne
suglasnosti ravnatelju Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, Anti Livajiću,
prof. za potpisivanje Ugovora o osnivanju prava građenja između Osnovne škole Silvija
Strahimira Kranjčevića Lovreć i Općine Lovreć
46. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Obrtno tehničkoj školi, Split, za
odlučivanje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju pokretne/nepokretne imovine samostalno i
za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna
47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj školi, Split
za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose
koji prelaze 100.000,00 kuna
48. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
Županijske skupštine (Ivica Grković-Milija Baldić Lukšić)
49. Izvješće o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice
Županijske skupštine (Ivana Ljulj Cvitanić- Ante Popović)
50. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2021.
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51. Prijedlog odluke o izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za osiguranje naplate
Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine društvene namjene
– dječjeg vrtića i jaslica

Aktualni sat - vijećnička pitanja
Ivan Bikić, vijećnik naveo je kako su u travnju potpisani ugovori za tri cestovna objekta oko
Splita, zapadnu rampu, Mravinačku rampu i raskrižje širina. U kojoj je fazi zapadna splitska
rampa te ostala dva projekta. Drugo pitanje: U kojoj je fazi čvor Vukadinović kao opasno
križanje kod Imotskog?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako je točno da su u travnju potpisana tri ugovora,
171 milion kuna, točno je da širina iznosi 137 miliona kuna, 24,1 miliona kuna zapadna rampa i
9,1 miliona kuna je Mravinačka rampa. Na zapadnoj rampi startaju radovi odnosno uvođenje u
posao i to je jedna velika stvar što će grad Split relaksirati odnosno ulaz u grad Split. Što se tiče
čvora Vukadinović, Hrvatske ceste kao investitor, imaju jedan tehnički problem, a to je
suvlasništvo nad objektima koji se trebaju uklanjati za drugu fazu čvora Vukadinović. Objekt
je u suvlasništvu jedne osobe koja nema poslovnu sposobnost i njen zastupnik je Centar za
socijalnu skrb Imotski. Misli da je sutra (21. rujna 2021.) raspravu u Kaštelima koju vodi
kolegica te misli da će sutra biti pametniji u pogledu točnog nagodbenog postupka. Nakon toga
nema niti jedan razlog da se ne krene sa radovima. Također je naveo kako je bila turistička
sezona gdje su radovi takve vrste neuvjetni te misli da je za zapadnu rampu, po njemu,
stavljena točka na i. Vukadinoviće će vrlo brzo „odčepiti“ i to je na tragu njihove tendencije da
Županija postane veliko gradilište.
Tomislav Buljan, vijećnik naveo je kako je Podstrana općina koja broji 12 000 stanovnika i
graniči sa gradom Splitom. Mještani Podstrane svakodnevno putuju sat vremena na posao i s
posla. Ljeti to zna biti dva sata i više. Problem mještana Podstrane u ljetnim mjesecima je što se
gužve sa glavne prometnice presele na ulice Podstrane gdje dolazi do ugroze za mještane i
djecu. U pripremi je projekt za raskrižje TTTS-Stobreč koji neće riješiti problem gužve u
Podstrani jer oni koji tamo žive znaju koji je najveći problem. To je skretanje za rijeku
Žrnovnicu, to je skretanje u Podstanu u Ulicu Gospe od siti. S obzirom da su sad veliki projekti
u Republici Hrvatskoj završeni davno je izračunato da kroz čvor Stobreč dnevno prođe 53 000
vozila, a na primjer kroz čvor Lučko prođe 34 000 vozila. Znači preko čvora Stobreč prođe 20
000 vozila dnevno više nego preko čvora Lučko, a u ljetnim mjesecima više prođe vozila kroz
Podstranu odnosno 62 525 vozila. Stoga on poziva da se sjedne sa ministrom Butkovićem te da
se stavi prioritet izgradnja ceste Podstrana odnosno Split-Omiš.
Drugo pitanje odnosi se na Podstranu. Ove godine upisano je preko 1000 djece u Osnovnu
školu Strožanac. U kojoj je fazi izgradnja nove škole u Podstrani?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je da su pratili situaciju oko nabave vezane za prve tri
faze, od čvora Mravinci do čvora Karepovac. Dakle, tu je bilo predviđeno 65 miliona kuna, kao
dio konteksta rješavanja ovog problema. Misli, a koliko su oni informirani, da će se ove faze,
od čvora Mravinci do čvora TTTS, rješavati iz nacionalnih sredstava. Što se tiče teme od čvora
TTTS-a odnosno stobrečkog semafora pa rješavanje ovih drugih tema je tema operativnog
novog programa i koliko je on informiran najavljen je u novom operativnom programu. Jedna
napomena, čvor Stobreč je ugovoren sa tri nove trake, 8. prosinca 2020. je potpisan ugovor
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brutto 8.123.000,00 kuna. Radit će se tri trake, to je prva i druga faza plus semaforizacija. Što
se tiče nastavka i ulaza u Žrnovnicu i rješavanje ulaza u Strožanac naručena je studija od
Prometnog fakulteta i tek treba evaluirati prometno rješenje koje će biti i za skretanje u
Žrnovnicu i za eventualnu rampu koja bi ulazila u Strožanac. Ovo je naveo kao informaciju.
Dakle, operativni novi program će tretirati od čvora TTTS-a do Omiša. Četiri su trake do čvora
Dugi Rat, od Omiša su dvije trake. Napomenuo je da ne zaborave da je u izvođenju
173.000.000,00 kuna omiške zaobilaznice, tunel Komorjak i most na Cetini. Prema tome tu se
vidi da će jednog dana biti izgrađeno, a i sam vijećnik je naveo da je to najveći prometni
prioritet u Republici Hrvatskoj jer većeg prioriteta nema.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako je točno da škola u Strožancu broji oko 1000 učenika i rade u
nekih 42 razredna odjela, a što je doista veliki problem za organizaciju nastave. Škola radi u tri
smjene i jedna je od dvije škole koje još uvijek rade u tri smjene. Sa samim problemom
upoznato je i Ministarstvo te su imali nekoliko radnih sastanaka na temu izgradnje nove škole u
općini Podstrana. Odabrana je lokacija, izrađen je idejni projekt koji je bio na usuglašavanju u
Ministarstvu. Odradili su nekoliko zajedničkih sastanaka gdje su izbrusili projektni program i
definirali sami sadržaj koji će biti u školi. Poznato je da je Vlada Republike Hrvatske u
razvojnom planu do 2030. definirala da bi sve osnovne škole trebale raditi u jednoj smjeni i da
će se ići na uvođenje tzv. koncepta cjelodnevne nastave, a što bi značilo da učenici rade
odnosno da osnovne škole rade sve u jednoj smjeni. Iz tog razloga je taj projektni program bio
na usuglašavanju u Ministarstvu i on je usuglašen. Što se tiče zahtjeva Ministarstva izrađene su
preinake u samom projektu i čeka se odobrenje Ministarstva. Dakle, u ovom trenutku on je
među onim projektima koji ulaze u koncept cjelodnevne nastave i čim Ministarstvo bude izdalo
suglasnost biti će spremni za prijavu na natječaj koji očekuje da će biti koncem ove godine. Sve
to bi se financiralo iz nacionalnog plana otpornosti i oporavka. U ovom trenutku to su sve
informacije s kojima raspolažu na razini odjela i oni očekuju jedan operativni radni sastanak u
ministarstvu koji je najavljen za mjesec listopad kada će se sve definitivno znati precizno i kada
mogu očekivati natječaj vezano za izgradnju nove škole.
Martin Grgić, vijećnik naveo je kako se ponovno aktualizirao dugogodišnji problem u Dugom
Ratu, problem propale tvornice ferolegura Dalmacija Dugi Rat i tisuće kubika otpada.
Desetljećima nitko ništa ne poduzima. Na javnoj prezentaciji od 14. rujna 2021., pravni
predstavnik projekta Uvala d.o.o. najavio je postupanje Ministarstva dokazanom onečišćivaču
koji od 2011. godine zavlači postupak sanacije, koji nije ispoštovao suglasnost Ministarstva i
sanirao prostor do 2019. godine. Sada se daje mogućnost prolongiranje procesa. Troska sama
po sebi nije opasna, tako su utvrdili stručnjaci. Međutim, dolazi do usitnjavanja troske pod
utjecajem valova, sunca i vjetra, a onda te sitne čestice prašine ulaze u dišni sustav i izazivaju
kancerogena oboljenja. Općina Dugi Rat pronalazi sredstva za sanaciju u ITU mehanizmu
(Integrirana teritorijalna ulaganja), traži vlasništvo nad ostatkom zemljišta. Bivši župan je
svojedobno 2005. godine podržao prenošenje vlasništva na jedinice lokalne samouprave.
Zanima ga hoće li se aktivirati kako bi demonstrirali vertikalu vlasti ili će poručiti građanima
Dugog Rata da se strpe još koje desetljeće?
Drugo pitanje: Obratio se vjećnicima potaknut aktualnom kriznom situacijom u Domu zdravlja
Supetar. Kriza je eskalirala gubitkom dvaju ključnih stručnjaka iz područja primarne zaštite,
ginekologa i pedijatra. Ginekološku ambulantu napustila je čak i medicinska sestra. Kriza nije
nastala od jednom. Znalo se već dugo što se sprema. Očekuje se i odlazak radiologa, a bit će još
ostavki. Sad se traže palijativna rješenja koja neće uroditi dobrim plodom. Na sastanku kojeg je
organizirala gradonačelnica Supetra gdje su bili nazočni liječnici Doma zdravlja i županijski
vijećnici, iskristalizirale su se neke nevjerojatne činjenice. Domom zdravlja u Supetru zapravo
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nitko ne upravlja, ne zna se tko je odgovoran za održavanje objekta, tko će isključiti loše
instalacije u slučaju grmljavine, zaposlenici ne znaju gdje se nalaze osigurači. Službama u
Splitu očito nije briga za kvar u nekoj ambulanti ili laboratoriju na Braču. Naveo je kako se
sigurno slični problemi javljaju i ostalim lokalnim domovima. Istaknuo je kako se namjerno ne
obraća ravnatelju jer misli da nijedan ravnatelj koji djeluje iz Splita, a ima nadležnost nad tako
disperziranom službom ne bi mogao nešto puno učiniti nego je već učinio. Za Dom zdravlja u
Supetru mora biti odgovorna osoba koja će živjeti s tom ustanovom, mentalno i fizički, koja će
svako potencijalno krizno žarište prepoznati i na krizu adekvatno odgovoriti. Obratio se županu
s pitanjem da li smatra da je nužno organizacijski preustrojiti županijski Dom zdravlja i učiniti
svaku njegovu organizacijsku jedinicu sposobnom odgovoriti na izazove i zajednici s lokalnom
samoupravom udovoljiti potrebi za zaštitom zdravlja lokalnog stanovništva.
Blaženko Boban, župan naveo je, a što se tiče drugog pitanja, kako je ravnatelj Doma zdravlja
upoznat sa svim detaljima i vjerojatno vijećnik ima jednu priču, a pretpostavlja da ravnatelj sa
stručne strane ima drugu priču. Dokle se ljudi iz zdravstva bave politikom do tada neće biti
sreće i sa vijećnikom se po tom pitanju apsolutno slaže. Detalje oko toga što se događa i koje
sve probleme, ne samo u Supetru nego u svim drugim jedinicama Domova zdravlja imaju samo
u nedostatku kadra. On je u više navrata govorio o tom problemu da jedan period, na žalost
nisu imali raspisanih specijalizacija, ni pri Domu zdravlja, ni pri resornom Ministarstvu. Danas
plaćaju cijenu toga. U posljednje dvije do tri godine raspisali su gotovo sto specijalizacija, oni i
županijski proračun. Taj rezultat će vidjeti za pet do šest godina. Netko tko tada bude obnašao
dužnost ravnatelja Doma zdravlja, županijskog vijećnika ili župana uživat će benefit onoga što
oni danas rade. Sve detalje vezano za Dom zdravlja odgovoriti će ravnatelj Doma. Navod
vijećnika da zaposlenik u ispostavi ne zna gdje se nalaze osigurači, to govori o zaposleniku
Doma zdravlja u ispostavi.
Stipe Čogelja, zamjenik župana naveo je kako je kao pročelnik bio upoznat sa temom Dugog
Rata, a kao zamjenik župana odradili su nekoliko sastanaka sa novim načelnikom općine Dugi
Rat g. Tončijem Baukom, vezano za zdravstvo sa g. Rađom kao i za pitanje same tvornice
Dalmacija Dugi Rat. Na žalost, kao što je rekao župan nije njihova odgovornost, ali ne mogu se
pomirit s tim da tek tako operu ruke. Misle da je zdravlje građana na prvom mjestu i kolegica
Marija Vuković može pisano ili usmeno nakon njega nadopuniti tehničke i stručne detalje
vezane za zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja ljudi koje su oni kao Županija mogli potegnuti s
obzirom da je pitanje na Ministarstvu zaštite okoliša. Što se tiče samih nekretnina na području
Dugi Rat upoznat je sa činjenicom da je Državno odvjetništvo pokušalo sklopiti nagodbu sa
investitorom. Međutim, nisu se dogovorili oko zemljišta koje je adekvatno da se stavi u zalog
kako bi se uopće sama koncesija koja je svojevremeno dana mogla dalje konzumirati s obzirom
da su se bavili i rudarstvom, a ne samo onim za što su dobili koncesiju za izgradnju kompleksa
na samom području općine Dugi Rat. Po prijedlogu župana Splitsko-dalmatinske županije i na
inicijativu vijećnika organizirati dodatne sastanke, uključiti Državno odvjetništvo i vidjeti
dokle je došla ta nova inicijativa. U to će naravno uključiti novoga načelnika uz Državno
odvjetništvo i Ministarstvo zaštite okoliša, sve na zadovoljstvo građana pokušati naći rješenje
problema.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na početku je naveo
ispravku navodeći da Dom zdravlja Supetar ne postoji od 2003. godine. Postoji samo Dom
zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na svojih 96 lokacija. No, neće vijećnike time zamarati.
Kroz Izviješće mogu proučiti i vidjeti koji su to problemi Doma zdravlja. Ono što je puno više
potencirano putem medija je pitanje dvoje specijalista u Supetru, pedijatra i ginekologa. Za
ginekologa će vjerojatno za godinu ipol, dvije, kad završi kolegica specijalizaciju imati riješen
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problem. No, to ne garantira da neće imati istu situaciju kao sa pedijatrijom. Na žalost, mlade
kolege kad završe specijalizaciju, a na specijalizaciji su pet godina, niti dana ne rade u Domu
zdravlja. Čitavu specijalizaciju rade u bolnici, Dom zdravlja im plaća brutto plaća u iznosu od
skoro 1.000.000,00 kuna za tih 5 godina, ako se ne produži i više. Nakon završene
specijalizacije svoju specijalizaciju mogu otkupiti za maksimalno 250.000,00 kuna. Znači niti
dana da se odredi unutar Doma zdravlja. Tu situaciju su imali sa pedijatricom iz Supetra koja
je odradila nakon završene specijalizacije godinu dana i nakon toga je otišla za nju bolje radno
mjesto. Na žalost, na ovakav način oni ne mogu ništa kvalitetno planirati osim ako se lokalna
samouprava ne uključi sa nekakvim drugim benefitima za te mlade liječnike koji će ostati raditi
u tim sredinama. Nije to samo pitanje Brača, to je isto tako vrlo otvoreno pitanje Makarske,
sutra će se otvoriti pitanje Visa, s preksutra Hvara. Na žalost, mlade kolege se odlučuju raditi
ondje gdje im je bolje, gdje imaju više mogućnosti u većim centrima, a manje sredine teško
biraju. Na sastanku kojeg su održali se izrodila jedna ideja, idućih mjeseci će vidjeti da li će išta
od te stvarno i zaživiti na način da lokalna samouprava ako ništa drugo bar financijski motivira
dolazak kolega iz nekih drugih krajeva. Postoji par upita iz Zagreba, iz Osijeka, a da li će se to
realizirati, će vidjeti. Ono što bi istaknuo, osim ginekologa spomenuta je i medicinska sestra,
pitanje zdravstvenog kadra danas je jedno vrlo goruće pitanje. Jednostavno na prvom mjestu
medicinskih sestara, a potom i doktora imaju sve manje i manje. Ako svi zajedno počevši od
lokalne samouprave preko županije do države ne skupe zajedno i donesu nekakva kvalitetna
rješenje, što tim mladim ljudima ponuditi da ostanu na prvom mjestu u Hrvatskoj, a potom da
ostanu raditi u malim sredinama, ako ne budu išli u tom pravcu pitanje je koliko im se dobro
piše. Nadalje je naveo, kako su trenutno na 57 specijalizanata unutar Doma zdravlja, od tih 57
specijalizanata je 5 specijalizanata direktno financirano kroz proračun Doma zdravlja iako u
novcu što HZZO plaća nema tog iznosa predviđenog za specijalizacije, 16 specijalizanata je na
teret Županijskog proračuna i 28 specijalizanata je na teret sredstava EU fondova. Najava je da
će do kraja ove godine i nova generacija specijalizanata krenuti na teret EU fondova, ali za to
će sačekati ovu jesen i vidjeti kako će se stvari razvijati.
Martin Grgić, vijećnik naveo je kako je g. Rađa propustio napomenuti da ginekolog koji tamo
radi ima 70 godina. Zanima ga kako će se riješiti problem tek za dvije godine? Spomenuo je da
jedinice lokalne samouprave mogu riješiti problem sa dodatnim financijskim sredstvima,
vijećnik ne vjeruje da su oni baš spremni baš svim zaposlenicima tih ustanova davati dodatna
sredstva.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je, a što se tiče
ginekologa, ginekolog je i dalje spreman raditi kao umirovljenik. U varijanti ako kolega ne
bude htio raditi onda će se posegnuti za suradnjom sa KBC-om i unutar Županije pronaći
kolege koji će ovo vrijeme dok specijalizantica koja je predviđena za Supetar ne dođe tamo
raditi. Što se tiče sufinanciranja od strane lokalne samouprave je da je plaća svima unutar
zdravstva ista radili na Visu, Braču, Splitu ili centru Zagreba. Ako nema mogućnosti da taj
mladi kolega dobije nešto više na Visu ili Braču, oni ne mogu, osim sa suradnjom sa lokalnom
samoupravom koja će tim mladim kolegama, ako ništa drugo, ne mora biti direktni financijski
benefit, ali danas nema doktora domicilnih Bračana. Znači bračka ili makarska djeca ne
studiraju medicinu. Tko će očekivati da će netko doći sa strane i plaćati stanovanje te raditi za
istu plaću koju može imati u centru Splita ako lokalna samouprava ne osigura smještaj. Znači to
ne mora biti direktno plaćanje u novcu, ali ne može se očekivati od mladog čovjeka da će doći
raditi na Vis ili Supetar ako mu ne osigurate besplatan smještaj te ako ima istu plaću u centru
Splita.

12

Ante Renić, vijećnik naveo je kako je pitanje Dugog Rata bilo tema aktualnog sata misli da je
tema izuzetno bitna za Županiju pa će je se dotaći sa jednog drugog aspekta nego što je bilo
prije. Misli da je problem sanacije šljake ionako u rukama Ministarstva, ali na nedavno
okruglom stolu na tu temu u Dugom Ratu čule su se zanimljivi prijedlozi mještana i lokalne
samouprave, koji taj prostor, jednom kad se sanira, ne vide kao još jedan megalomanski
turistički zahvat kojem će trebati nisko obrazovane i slabo plaćene radne snage nego kao
prostor za razvoj poduzetničkog potencijala mladih u Dugom Ratu, razvoj moderne industrije,
prostor kulture i druženja, svojevrsni drugi centar. Po mnogima je to ono što bi diglo kvalitetu
života u Dugom Ratu i u okolici, zadržalo mlade i podiglo nivo obrazovanja i standarda na tom
području. Prostorni plan općine to područje definira kao turističku zonu te se postavlja pitanje
može li se od Županije kao institucije koja bi se trebala voditi željama svojih žitelja i strateški
promišljati razvoj, a pod županijskim Domom zdravlja je dio tog zemljišta, poteći inicijativa za
promjenu prostornog plana koji bi omogućio drugačiji, održiviji i prirodniji razvoj tog
područja. Zna se, da se ne može promijeniti općinski plan, ali da se pokrene inicijativa s jedne
više razine kako bi se omogućilo možda onda i lakša dinamika te promjene.
Drugo pitanje: Prema nacionalnoj energetskoj strategiji do 2030. godine predviđena je ugradnja
oko jednog gigavata solarnih sustava, a do 2050. godine 7 GW. Za postavljanje tolikih
kapaciteta za proizvodnju električne energije i sunca bit će potrebni paneli na površinama od
preko 10 000 ha i tu govori o 100 000 000 m². Veliki dio tih sustava bit će postavljen u
Splitsko-dalmatinskoj županiji, što ima višestruku korist, kako za lokalnu zajednicu tako i za
društvo općenito. No, za ugradnju i održavanje toliki sustava bit će potrebna stručna radna
snaga. Razmišlja li se u Upravnom odjelu o tome kako doskočiti tom problemu budućnosti,
možda prilagoditi obrazovne programe ili doškolovanje i osigurati kakvu gradnju tih sustava, a
time i sigurne i dobro plaćene poslove?
Blaženko Boban, župan naveo je, a što se tiče Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
znaju vijećnici da će biti gotov na jednoj od sljedećih sjednica. Već imaju sve suglasnosti, bila
je pauza u ovom izbornom vremenu nekonstiturianja Županijske skupštine, kontaktirat će
predsjednika Županijske skupštine da ide što hitnije te će na jednoj od sljedećih sjednica i biti.
Što se tiče drugog pitanja naveo je kako su do sada stalno komunicirali sa lokalnom
zajednicom, vidio je inicijativu lokalne zajednice, s novim načelnikom će imati vrlo brzo
sastanak. Raspravljat će o toj temi te sugerirati, a njemu je dosta razuman i racionalan i njihov
prijedlog. Informirao je vijećnike da će oni kao Županija za dvije, tri možda četiri godine imati
najviše megavata solarne energije u Republici Hrvatskoj. Znaju da su Vis u nazad godinu dana
pustili u pogon, početkom 10. mjeseca, za dan Vrlike biti će puštena i Vrlika u pogon i počet će
radovi na Vrlika II. Prije sedam dana imao je sastanak sa upravom HEP-a, ozbiljno su zahuktali
radovi na solarnoj elektrani Dugopolje, u pripremnoj fazi RHE Blaca u općini Otok jedna
velika solarna elektrana, jedna od najvećih na ovim prostorima.
Što se tiče obrazovnog sustava slaže sa s vijećnikom, imaju velike suglasnosti u resornom
Ministarstvu, a da nije to tako oni ne bi uspjeli. Prošle godine u Sinju i ove godine u Splitu
imaju još jedno odjeljenje medicinskih sestara i doći će u fazu gdje su trebali biti cijelo ovo
vrijeme sa upisnim kvotama.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je, ako je razumio intenciju pitanja kako je ono bilo usmjereno u pravcu
da li Županija misli nešto poduzeti u smislu osiguravanja upisnih kvota za osiguravanje
kadrova koji će raditi. Informirat će vijećnike, a neki vijećnici iz starog saziva to znaju, da su
oni upravo u sektoru elektrotehnike proglašeni Regionalnim centrom kompetencije, a to je
njihova Obrtno-tehnička škola. Jedan od segmenata kojim se kroz taj projekt misle baviti je
upravo instalacija foto naponskih sustava odnosno kroz taj projekt pokrenuti novi program
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intalater foto napona. Škola je već imala jedan pilot projekt koji je bio odobren od Europskog
socijalnog fonda kroz koji je besplatno educirala 30 instalatera foto napona. Dakle, učenici i
ostali nezaposleni sa Zavoda za zapošljavanje bili su prihvatljivi za upis u taj smjer, proveden
je projekt u cijelosti i besplatno su educirani. Educirano je 30 instalatera. Svjesni su da je to
budućnost ne samo Splitsko-dalmatinske županije nego i cijele Europe, održiva energija i izvori
iz energije, prema tome su usmjereni i rade na tome zajedno sa školama.
Ante Renić, vijećnik naveo je kako mu je drago da se o tome razmišlja te je naveo županu
kako HEP radi samo jedan manji dio priprema, investicija u Splitsko-dalmatinskoj županiji jer
dobro poznaje tu tematiku. Što se tiče osiguravanja kapaciteta ne moraju imati nikakvu zadršku
jer se ogromna količina projekata priprema i biti će realizirana kroz 3, 4, 5 ili 6 godina, a to je
period kad se može raditi na obrazovanju.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako godinama nije bilo specijalizacija, što se tiče kadra
zdravstvo je u problemu, liječnici koji odlaze i u 13 ispostava su veliki problemi. Dok dostignu
te nove specijalizacije, do tada će, na žalost, ostati bez pedijatra i Sinj jer je sad na dva
pedijatra, a to je dobro jer ima dva pedijatra. Rodilište se u Sinju treba zatvoriti, koji su razlozi
zatvaranja rodilišta? 2010. godine je obećana operacijska sala i pedijatri. Međutim, Dom
zdravlja ništa nije radio. Ravnatelj Doma zdravlja upravlja Domom zdravlja dok lokalna
zajednica može pomoći i ovo je činjenica da se Dom zdravlja treba vratiti lokalnoj zajednici.
Njima trebaju uređaji, a grad Sinj će sudjelovati u svemu. Pomagat će svima da imaju bolje
zdravstvo, ali to je odgovornost ravnatelja Doma zdravlja. Tko je odgovoran za to što nemaju
pedijatara, ginekologa? U Sinju će sad biti problem i ginekologa. Naveo je kako za to nije kriv
grad Sinj, Hrvace ili Otok, za to je kriv ravnatelj Doma zdravlja jer nisu ulagali u zdravstvo.
Imaju veliki problem u zdravstvu i neće čekati deset godina specijalizacija. Znaju li koliko je
njihovih mladih otišlo u druga mjesta. Zanima ga što je sa specijalizacijama, pedijatrima, sa
rodilištem, hitnom pomoći? Istaknuo je kako bi se Dom zdravlja trebao vratiti gradu Sinju.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je kako će
krenuti od načina kako se Dom zdravlja financira. Sa HZZO je ugovor o pružanju zdravstvene
zaštite, sredstva HZZO su namjenska samo za pružanje zdravstvene zaštite, a to su plaće
osoblja, režijski troškovi, tekući troškovi za provođenje zdravstvene djelatnosti. Što se tiče
ulaganja u renoviranje, za obnavljane opreme i građevina su decentralizirana sredstva. Ovdje su
vijećnici izglasavali prethodni proračun i sad idući proračun i vrlo dobro znaju koliko su
decentralizirana sredstva za Dom zdravlja. Decentralizirana sredstva za čitav Dom zdravlja su
13,5 milijuna kuna. Iz tih sredstava treba svih 98 objekata pogledat i ne samo objekte već i
opremu, od obične pincete pa do EKG-a ili digitalnog rendgena. Sve u tih 13,5 milijuna kuna.
Nigdje unutar financija Doma zdravlja nema pitanje sređivanja okoliša, parkinga, portira,
zajedničke centrale. Toga nema ni u financiranju od HZZO-a ni od decentraliziranih sredstava.
Sa nekim lokalnim samoupravama Dom zdravlja imaju fenomenalnu suradnju i vrlo brzo se
pronađe zajednički jezik na dobrobit ljudi koji posjećuju te lokacije da im bude bolje. Što se
tiče pedijatara vrlo dobro znaju koliko je pedijatara u Sinju i koliko je otišlo nakon doslovno
dana odrađene obaveze. Kolegica je išla raditi u Njemačku nakon što je odradila minimalno
koliko je trebala odraditi da ne vrati ni kunu obaveze. Srećom došla je kolegica iz Knina. S
druge strane isto tako sa područja Sinja je jedna specijalizantica koja je već devetu godinu na
specijalizaciji pedijatrije. Koliko specijalizacija danas u Hrvatskoj može trajati? Imamo
primjera da specijalizacija traje preko 15 godina. Kako sa tih 15 godina isplanirati? Što se tiče
ulaganja u specijalizacije u zadnjih 10 godina Dom zdravlja je uputio preko 110 kolega na
specijalizaciju. Najveći problem je u tome što nema načina kako ljude motivirati nakon
završetka specijalizacije da ostanu raditi u malim sredinama. Što se tiče ginekologa za sinjsko
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područje predviđen je novi ginekolog koji je trenutno na specijalizaciji na 3,5 godine, znači još
godinu i pol dana tako da kolega od 65 godina može otići u mirovinu, ali ne mora, može radit
do 70. i nije istina da ih je dvoje jer je u Sinju 3 ginekologa. Što se tiče rodilišta, tokom čitave
ove godine u Sinju je bilo 5 poroda, prošle godine 21 porod, u zadnjih 6 godina je manje od
100 poroda godišnje u Sinju. HZZO plaća uslugu, a usluga poroda je 5.000,00 kuna. Prihod za
5 poroda 25.000,00 kuna. Plaća 5 babica u stacionaru bilo poroda ili ne bilo je 60.000,00 kn za
jedan mjesec. Plaća ginekologa u pripravnosti je 11.000,00 kuna za jedan mjesec. Tko ima taj
novac? HZZO nema, on plaća zdravstvenu zaštitu. Da li Županija ima taj novac ili grad Sinj?
Žene koje ne žele rađati u Sinju zato jer imaju manje od 25 km, manje od pola sata, najnovije,
najmodernije rodilište u Republici Hrvatskoj, sa najvećim brojem poroda godišnje. Ima više
poroda nego Petrova. U Zagrebu je rađaona i u Vinogradskoj, u KB Merkur i u Petrovoj.
Splitsko rodilište je najveće rodilište sa svim dostupnim kadrom, a na prvom mjestu nisu
pedijatri. Pedijatri dolaze i u Sinj, ove dvije kolegice dolaze u Sinj pregledati novorođenče. Na
prvom mjestu su pitanja anesteziologa jer anesteziologa nema ni KBC Split. Problem
anesteziologa je da niti KBC nema dovoljno anesteziologa da poprate sve operacije. Kako
očekivati da će onda na 25 km doći neko od anesteziologa dežurati? Ako se treba čekati
anesteziologa da dođu iz Splita da bi se mogao obavi carski rez u Sinju misli da je puno
pametnije sjesti u auto trudnicu i dovesti je do Splita. Srećom žene same dođu do tog zaključka
i biraju Split.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako je ključno pitanje tko je do toga doveo? 2010. godine u to
vrijeme premijerka, njegova stranačka kolegica je rekla da će biti operacijska sala, da će biti
anesteziologa. Međutim, oni su toliko uništili rodilište da se mogu raditi „zadesni“ porodi.
„Zadesni“ porod je kad žena rađa bilo gdje pa je netko mora poroditi. Kad je porod doslovno
gotov. Zbog toga je samo bilo pet „zadesnih“ poroda pa bi sinjsko rodilište bilo prijatelj djece,
ali godinama se nije ulagalo i ciljano su uništili sinjsko rodilište. Istina je da imaju tri
ginekologa od kojeg jedan za 2-3 godine ide u mirovinu, jedan ginekolog dežura svugdje gdje
treba od Visa do Vrgorca, ni on ne zna gdje sve ne. Tako da jedan ginekolog ostaje na 50 tisuća
ljudi u Cetinskoj krajini više nego jedna Ličko-senjska županija. Dubrovačko-neretvanska
županija ima četiri samostalna Doma zdravlja, a ministar je spojio u Splitsko-dalmatinskoj
županiji, kao najvećoj županiji 13 Domova zdravlja. Šibensko-kninska županija ima 4-5
samostalnih Domova zdravlja. 50000 stanovnika u Cetinskoj krajini, 6 jedinica lokalnih
samouprava ostat će na jednom ginekologu, na jednom pedijatru. Veliki su problemi jer se nije
ulagalo, ništa se nije radilo. Pita se tko je kriv što godinama nije bilo specijalizacija u Sinju, što
niti jedan specijalizant nije iz Sinja. Zašto su mladi liječnici iz Sinja morali ići na
specijalizaciju u Osijek, u Gospić i koji su ostali tamo raditi? Koji su to razlozi bili? Tko je
odgovoran da Dom zdravlja Sinj pruža sto puta gore usluge nego prije 15-20 godina? Ista
situacija je i sa hitnom pomoći, ljudi rade svoj posao, ali treba naći rješenje. Mišljenja je da je
vrijeme da razmisle o vraćanju Domova zdravlja jedinicama lokalnih samouprava. Splitskodalmatinska županija je najveća županija, Ličko-senjska je manja od Cetinske krajine i ima
četiri Doma zdravlja, Dubrovačko-neretvanska županija ima četiri Doma zdravlja.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je, a što se tiče
Dubrovačko-neretvanske županije i Šibensko-kninske županije dao je ispravku jer je u
Dubrovniku pet Domova zdravlja, a u Šibeniku tri Doma zdravlja. Međutim, imaju najsvježiji
primjer Osječko-baranjske županije koja je dosta dugo egzistirala sa šest Domova zdravlja pa
se prošle godine odlučila napraviti jedan Dom zdravlja. Ako žele 5 ravnatelja, 5 Upravnih
vijeća ili 13 ravnatelja, 13 Upravnih vijeća, 13 tajnica onda u redu. Ovo proljeće su bila puno
veća „potezanja“ za područje Makarske, za samostalnim Domom zdravlja. Nikakav problem,
samostalni Dom zdravlja da grad Sinj prihvati osnivanje i financiranje. Nije problem osnovati
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Dom zdravlja, problem je tko financijski iza Doma zdravlja stoji. Danas samo stoji Županija i
rijetke iznimke lokalne samouprave.
Milan Perišić, vijećnik naveo je, a s obzirom da općina Omiš i Dugi Rat imaju samo jednog
pedijatra koji je stekao uvjete za odlazak u mirovinu, oko 1300 djece bi moglo ostati bez
pedijatra. Zanima ga kako se misli riješiti taj problem?
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je kako je u
Omišu trenutno zaposlenica Doma zdravlja umirovljenica koja radi na 4 sata. Pristala je raditi
na četiri sata nakon što je otišla u mirovinu. Prvih pola godine je radila 8 sati, a sada radi 4 sata.
Na specijalizaciji je 2018., iz EU fondova kolegica upućena na specijalizaciju da bi zamijenila
kolegicu nakon odlaska u mirovinu. S obzirom da kolegica koja trenutno radi u Omišu je
dobrog zdravlja i ima volje raditi i dalje očekuje se da će imati volje i dalje raditi dok mlada
kolegica završi specijalizaciju. Međutim, puno veći problem je pedijatrijska ambulanta koja je
u privatnom prostoru. Po tome pitanju treba nešto napraviti, da se nađe kvalitetan, javni prostor,
bilo županijski bilo nekakav drugi, da taj prostor koji je trenutno u najmu, u kojem se nalazi
pedijatrijska ambulanta stacionira na drugu lokaciju. Nada se da će u tome uspjeti i da će riješiti
taj problem.
Gorana Rosandić, vijećnica navela je kako se već godinama upozorava na devastaciju uvale
Vruja. Trenutno je cijela uvala u opasnosti da padne u ruke privatniku koji se u devastaciji
prilično „razmahao“. Zanima je kako će župan upotrijebiti vertikalu vlasti i zaustaviti
privatizaciju te lijepe uvale. Hoće li prisustvovati drugom festivalu bespravne gradnje i
devastacije prirode desant brodovima na Vruju koji je bio početkom listopada.
Drugo pitanje: Navela je kako je veliki navijač primarne zdravstvene zaštite. U ovom epidemiji
je u medijima slušala da nije bilo lako. Međutim, ona ravnatelja doživljava kao nekoga tko bi
trebao biti vođa, motivator ili nekoga tko bi trebao potapšati kolegu, a on je u medijima
napadao i prozivao kolege. Njeno pitanje ide u smislu održavanja prostora Doma zdravlja. U
izviješću je vidjela da je 16 prostora u najmu pa se pita, s obzirom na njegove tehničke
mogućnosti električara, vodoinstalatera i obaveze iz ugovora, koliko Dom zdravlja brine o tim
prostorima od kojih ima i nekolicinu u Splitu. Jesu li oni sigurni za djelatnike, koliko tehnički
se provjeravaju instalacije i što bi se dogodilo da jedan liječnik ili jedan tim na plati svoj
zakup? Što će se dogoditi kad Dom zdravlja ne ispoštuje ugovor o održavanju instalacija takvih
ordinacija?
Blaženko Boban, župan naveo je, kako će što se tiče Vruje pojašnjenje dati g. Stipe Čogelja,
kao dugogodišnji sudionik aktivnosti koje su se tamo događale. U jednom njegovom intervju u
Slobodnoj Dalmacije, prije 20-ak ili mjesec dana, mogli su detaljno vidjeti što je sve Županija
poduzela i da je Županija prva odnosno Županijska skupština ukinula koncesiju na Vruji. Što se
tiče festivala bilo koje vrste on neće sudjelovati, ne samo na Vruji nego bilo gdje drugo. On je
župan izabran od svih građana i sve aktivnosti koje se događaju apsolutno podržava, ali
sudjelovanjem na takvim manifestacijama bilo gdje, neće se od njega vidjeti.
Stipe Čogelja, zamjenik župana naveo je kako je zajednički cilj borba protiv devastacije u
uvali Vruja. Splitsko-dalmatinska županija je napravila sve moguće da se ne događaju daljnje
devastacije na području Vruje i dalje će isto raditi. Prvi su oduzeli koncesiju. Splitskodalmatinska županija je županija koja je oduzela najviše koncesija, uveli su red u prošlom
sazivu Županijske skupštine te je zahvalio vijećnicima iz prošlog saziva Županijske skupštine.
Oni su zvali sve inspekcijske službe, primali ih na sastanke i molili da što prije krenu postupci i
došli su do toga da je Državno odvjetništvo pokrenulo nadležne postupke. Misli da je to
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vrhovno tijelo koje može dalje odlučivati odnosno meritorno odlučivati na području Vruje.
Njima će prepustiti konačnu odluku i da će pravda u ovom slučaju biti zadovoljena, nada se da
će devastacija biti zaustavljena.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je kako je
zadovoljan izjavom vijećnice da je veliki fan primarne zdravstvene zaštite. Čitav zdravstveni
sustav počiva na primarnoj zaštiti, na prvom mjestu na nove četiri osnovne djelatnosti unutar
primarne zaštite, ali i na svim drugim djelatnostima koje se nalaze. Ono što bi se trebalo znati
je da unutar Doma zdravlja niti 25% primarne zdravstvene zaštite, preko 75% su privatne
ordinacije sa kojima Dom zdravlja ima samo ugovorni odnos najma prostora. Na žalost nema
nikakvu ingerenciju nad kontrolom radnog vremena niti da li će se raditi ujutro ili poslijepodne.
Tako da imaju jednu žalosnu situaciju u Makarskoj petkom poslijepodne radi jedan jedini
kolega jer je on zaposlenik Doma zdravlja, od njih 10 u Makarskoj je 2 zaposlenika Doma
zdravlja i oni se mijenjaju par-nepar. Znači svaki petak poslijepodne radi samo jedan. Do ove
godine je u Sinju od 15 doktora niti jedan doktor u obiteljskoj medicini nije bio zaposlenik
Doma zdravlja, svi su bili privatne ordinacije. Onda se pitaju zašto unutar WC koji koriste
privatne ordinacije nema wc papira. Na žalost, jedina ingerencija Doma zdravlja iznad privatne
ordinacije je najam prostora. U najmu prostora je definirano da je Dom zdravlja taj koji skrbi za
one građevne elemente zgrade, za zidove, unutar zidova, instalacije, gromobrane i sl. Sve ono
što se nalazi na zidovima od ogledala, vodokotlića, špina i druge stvari je svaka privatna
ordinacija zadužena za skrb i za taj dio prostora. S obzirom na disperziranost i na veličinu
Doma zdravlja, na žalost, u svakom trenutku, s njegove strane, se ne može iskontrolirati, ali
onoga časa kada iskontrolira onda je ingerencija poprilično sužena. Što se tiče sigurnosti rada u
prostorima, sigurnost rada je po svim atestima, što se tiče struje, gromobrana i tih stvari je
ovlaštena firma izdala ateste da su svi prostori u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost
sigurni bez obzira jesu li u njima zaposlenici Doma zdravlja ili privatne ordinacije.
Ljiljana Caratan Lukšić, vijećnica pitala je župana da li zna što je to Zakon o sustavu
strateškog planiranja upravljanja razvojem Republike Hrvatske? Dakle, sukladno tom zakonu
koji je donio Sabor na prijedlog Vlade, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
imaju 120 dana od stupanja na dužnost dostaviti planove razvoja te provedbene programe. 120
dana je prošlo, Vlada je dala rok do kraja druge polovine prosinca. Sve bi to bilo dobro da
preduvjet za to nije Prostorni plan. Vijećnicu zanima, s obzirom da nije predložen prostorni
plan Splitsko-dalmatinske županije kako misle, s obzirom da taj isti zakon traži usklađenost
akata strateškog planiranja s dokumentima prostornog uređenja, da jedinice lokalne
samouprave donesu svoje prostorne planove? Da li je spreman potpisati nekakvo priopćenje
Vladi zbog čega jedinice lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije nisu bili u stanju
poslati svoje planove razvoja te provedbene programe. Navela je kako su to strateški veliki
ogromni dokumenti.
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije naveo je kako su oni kao regionalni koordinator razvojna agencija
RERA direktno involvirani u donošenje planova razvoja kao i provedeni program. Dakle,
temeljem ugovora sa Ministarstvom regionalnoga razvoj, kroz projekt tehničke pomoći, su
zaduženi da svakoj općini odnosno gradu besplatno pomognu u donošenju plana razvoja
ukoliko ga žele donijeti, a ne moraju ga donijeti. Isto tako zaduženi su za svakoj jedinici
lokalne samouprave pomoći prilikom izrade plana razvoja kao i provedbenog programa.
Povodom toga su se svim jedinicama lokalne samouprave stavili na raspolaganje. Neke jedinice
su izrazile želju da im se pomogne, dok većina će na žalost koristit privatne konzultante u
donošenju provedbenih programa koje su dužni donijeti do 15. prosinca, ali i za neke planove
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razvoja koji su odlučili donijeti, a ne moraju je donijeti. Što se tiče Županijskog prostornog
plana i Plana razvoja županije, župan je sam rekao da će Prostorni plan biti uskoro na sjednici
Skupštine. Nevezano za to oni su dobro odmakli sa izradom Županijskog plana razvoja. Dakle,
formirano je partnerskog vijeća, radne skupine, puno je aktivnosti provedeno i ponašaju se kao
da je donesen plan razvoja, a koji će uskoro biti i donesen.
Ljiljana Caratan Lukšić, vijećnica navela je kako njeno pitanje nije bilo jesu li oni zaduženi
za pomoć i koordinaciju i nije pitanje da li oni žele ili ne žele jer u zakonu piše donosi se.
Zanima je kako misli da će jedinice lokalne samouprave usuglasiti svoje prostorne planove do
druge polovice prosinca s obzirom da Prostorni plan županije nije niti približno na stolu?
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije dao je pojašnjenje da Prostorni plan jedinica lokalne samouprave nema
veze sa donošenjem njihovog plana razvoja niti sa donošenjem provedbenog programa.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (32 glasa „za“), prihvaćen je zapisnik.
Ad. 2. Prihvaćanje zapisnika sa 2. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (33 glasa „za“), prihvaćen je zapisnik.
Ad. 3. Prihvaćanje zapisnika sa 3. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je zapisnik.
Točke 4., 48. i 49. se odnose na mirovanje mandata vijećnika u Županijskoj skupštini te je
prihvaćen prijedlog da se objedine i zajedno odrade.
Ad. 4. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine (Igor Skoko-Tonći Bulić)
Ad. 48. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice
vijećnika Županijske skupštine (Ivica Grković-Milija Baldić Lukšić)
Ad. 49. Izvješće o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnice Županijske skupštine (Ivana Ljulj Cvitanić-Ante Popović)
Lucija Puljak, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazložila je Izviješća.
Predsjednik je konstatirao da je Skupština primila na znanje Izvješća Mandatnog
povjerenstva.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine pozvao gospodina Tonća Bulića, gospođu Miliju
Baldić-Lukšić te gospodina Antu Popovića da pristupe radi polaganja i potpisivanja svečane
prisege.
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Potom izgovara tekst prisege:
„Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Županijske skupštine obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Splitsko-dalmatinske županije i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta
Županije i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“.
Nakon izgovorenog teksta gospodin Tonći Bulić, gospođa Milija Baldić-Lukšić te gospodin
Ante Popović izgovaraju: „Prisežem“, a potom vijećnici, potpisuju tekst prisege.
Nakon čestitke novim vijećnicima i želje uspješnog sudjelovanja u radu Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije predsjednik je prešao na sljedeću točku dnevnog reda.
Ad. 5. Izbor 2 potpredsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Županijske skupštine je pozvao ovlaštene predlagatelje, odnosno Odbor za izbor i
imenovanja ili najmanje jednu trećinu vijećnika (odnosno najmanje 16 vijećnika), da predlože
kandidate za potpredsjednike Županijske skupštine.
Mate Martinić, član Odbora za izbor i imenovanje iznio je uvodno izlaganje. Naveo je kako
Odbor na svojoj sjednici koja je održana neposredno prije održavanja sjednice Županijske
skupštine nije imao kandidata iz grupacije MOST-a, SDP-a, ZA i Centra. Mišljenje je Odbora
da bi to trebalo odraditi do nastavka sjednice koja će se održati za sedam dana. Naveo je kako
grupacija HDZ-HSP-HGS imaju svoga kandidata za potpredsjednika Županijske skupštine.
Mate Šimundić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja naveo je kako je prijedlog grupacije
HDZ-HSP-HGS, gospodin Luka Roguljić. Predložio je da mogu glasovati za predloženog
kandidata, a za drugog potpredsjednika iz grupacije MOST-a, SDP-a, ZA i Centra mogu
pričekati do nastavka sjednice koja će se održati za sedam dana.
Ante Sanader, vijećnik naveo je kako je prijedlog, u ime grupacije HDZ-HSP-HGS, gospodin
Luka Roguljić, imaju pravovaljane potpise te moli da se o prijedlogu glasuje.
Potom je, prijedlog grupacije HDZ-HSP-HGS stavljen na glasovanje.
Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o izboru g. Luke
Roguljića za potpredsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Milija Baldić-Lukšić, vijećnica uz obrazloženje zamolila je stanku u trajanju od deset minuta.
Nakon proteka vremena za stanku nastavilo se sa sjednicom.
Miro Bulj, vijećnik u ime Kluba MOST-a naveo je kako nisu suglasni da nastave dalje jer nije
definirana većina. Nije definirana većina u odborima i oni su oporba i stav Kluba MOST-a, ne
zna za druge Klubove, ne pristaju na ovaj način trgovine.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine konstatirao kako grupacija MOST, SDP, ZA i
Centar nemaju prijedlog kandidata za potpredsjednika Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije.
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Daša Dragnić, vijećnica navela je kako oni imaju namjeru demokratski iskoristiti pravo biranja
potpredsjednika Županijske skupštine. Očekuje da se dogovore i zamolila je da se točka ne
zatvori nego će se Klubovi sastati i dogovoriti oko prijedloga oporbe za potpredsjednika
Županijske skupštine do nastavka sjednice Županijske skupštine određene za 27. rujna 2021.
Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog da se izbor za drugog potpredsjednika
Županijske skupštine odradi u nastavku sjednice određene za 27. rujna 2021.
Ad. 6. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
Mate Martinić, član Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje, dao prijedlog
rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine. Napomenuo je kako
Odbor za izbor i imenovanje daje prijedlog kandidata, a mjesta gdje bi trebali biti kandidati
MOST-a i Centra će ostati upražnjena.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a i Ante Sanader u ime Kluba
HDZ-HSP, vijećnici: Ivan Slavić, replika na izlaganje Ivana Slavića: Milija Baldić-Lukšić,
Daša Dragnić, Milija Baldić-Lukšić, Ranko Ostojić, Ante Sanader, Maja Krčum, replike na
izlaganje Daše Dragnić: Milija Baldić-Lukšić, Ranko Ostojić i Jozo Vidić, replika na izlaganje
Milije Baldić-Lukšić: Mate Martinić.
Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, uz obrazloženje zamolila je stanku u trajanju od
deset minuta.
Nakon proteka vremena za stanku nastavilo se sa sjednicom.
Milija Baldić-Lukšić, vijećnica navela je kako se u ime Kluba MOST-a zahvaljuje na mjestima
koja su im ostavljena u odborima. Navela je kako MOST u tome neće sudjelovati kao i u izboru
potpredsjednika Županijske skupštine te u ime Kluba pozvala je svoje članove da napuste
sjednicu Županijske skupštine.
Predsjednik Županijske skupštine konstatirao je kako su i vijećnici stranke Centra također
napustili sjednicu Županijske skupštine.
Predsjednik Županijske skupštine dao je stanku u trajanju od pet minuta kako bi se Odbor za
izbor i imenovanja ponovno sastao.
Nakon proteka vremena za stanku nastavilo se sa sjednicom.
Mate Martinić, član Odbora za izbor i imenovanja naveo je kako su stvorili uvjete na sjednici
Odbora za izbor i imenovanja da se formira Odbor za ratne veterane. Naveo je kako je sjednici
bio nazočan i g. Kukavica koji je predložio Odboru kako prihvaća biti članom ovog časnog
odbora. Potom je Skupštini predložio sastav članova Odbora za ratne veterane.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 6. Jednoglasno (35 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o izboru
predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
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Ad. 7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje kolovozprosinac 2021.
Marija Čizmić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i
pravna pitanja iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
S obzirom da se nitko od vijećnika nije prijavio za raspravu, predsjednik Županijske skupštine
zaključio je raspravu te se glasovalo o Prijedlogu.
Ad. 7. Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj
skupštini Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje kolovoz-prosinac 2021.
Ad. 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Ranko Ostojić u ime Kluba SDP-a, Mate Martinić u ime Kluba
SDP-a, Ante Renić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS, Ivica Kusić u
ime Kluba HDZ-HSP, replika na izlaganje Ivice Kusića: Daša Dragnić, vijećnici: Maja Krčum
i Liljana Caratan Lukšić, replika na izlaganje Liljane Caratan Lukšić: Ivan Slavić, odgovor na
repliku: Liljana Caratan Lukšić.
Osvrt na tijek rasprave dala je Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
financije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Polugodišnjem izvještaju.
Ad. 8. Većinom glasova (24 glasa „za“, 5 glasova „protiv“ i 5 glasova “suzdržan“),
prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2021.
Ad. 9. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2021.
godine s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Maja Krčum u ime Kluba SDP-a, vijećnici: Ivan Slavić, Ružica Jakšić replika na
izlaganje Daše Dragnić: Mate Martinić i Siniša Marović.
Osvrt na tijek rasprave dao je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvještaju.
Ad. 9. Većinom glasova (24 glasa „za“, 4 glasa „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2021. godine
Ad. 10. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine-Sinj za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka
o prihvaćanju
Daria Domazet, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine-Sinj iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi je sudjelovao Dinko Bošnjak u ime Kluba HDZ-HSP.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 10. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o radu Muzeja Cetinske krajine-Sinj za 2020. godinu
Ad. 11. Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
Jasna Damjanović, ravnateljica Centra za kulturu Brač iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a i Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP,
vijećnica Mila Bilić.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 11. Jednoglasno (31 glas „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
izvješća o radu Centra za kulturu Brač za 2020. godinu
Za točke 12. i 13., koje se odnose na Muzej hvarske baštine te na prijedlog Statuta Muzeja
hvarske baštine, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje
o točkama pojedinačno.
Nives Tomasović, ravnateljica Muzeja hvarske baštine iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Liljana Caratan Lukšić u ime Kluba SDP-a, vijećnici: Mate
Šimundić i Luka Roguljić.
Osvrt na tijek rasprave dala je Nives Tomasović, ravnateljica Muzeja hvarske baštine.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 12. Većinom glasova (28 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Muzeja hvarske
baštine za 2020. godinu
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Ad. 13. Većinom glasova (28 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Muzeja hvarske baštine
Za točke 14. i 15., koje su u nadležnosti Upravnog odjela za financije, prihvaćen je prijedlog
za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
S obzirom da se nitko od vijećnika nije prijavio za raspravu, predsjednik Županijske skupštine
zaključio je raspravu te se glasovalo o Prijedlozima.
Ad. 14. Jednoglasno (31 glas „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak - srpanj 2021. iz Izmjena i dopuna
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Ad. 15. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za kolovoz 2021. iz Izmjena i
dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.
godinu
Ad. 16. Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta,
građevinarstvo i projektiranje u 2020. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Jure Šundov, predsjednik uprave Županijskih cesta Split d.o.o. iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS i Ivan Slavić u ime Kluba HDZ-HSP.
Osvrt na tijek rasprave dao je Jure Šundov, predsjednik uprave Županijskih cesta Split d.o.o.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 16. Većinom glasova (25 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Županijskih cesta
Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje u 2020.
Ad. 19. Prijedlog odluke o stjecanju prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske
županije nad nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne
poslove, infrastrukturu i investicije iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
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S obzirom da se nitko od vijećnika nije prijavio za raspravu, predsjednik Županijske skupštine
zaključio je raspravu te se glasovalo o Prijedlogu.
Ad. 19. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o stjecanju
prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske županije nad nekretninom u
vlasništvu Republike Hrvatske
Za točke od 35. do 41. koje su iz nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Helena Bandalović, zamjenica po ovlaštenju pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo,
socijalnu skrb i demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
U raspravi je sudjelovao Ante Renić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 35. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije za kupnju medicinskog uređaja – Tekućeg kromatografa
Ad. 36. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne
medicine Ivani Krišto, dr.med.dent.
Ad. 37. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju stana u Sućurju na korištenje bez naknade Ervinu Radetiću, dr. med.
Ad. 38. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora Anti Viskoviću, dr. med. spec. obiteljske medicine u
Makarskoj, Stjepana Ivičevića 2
Ad. 39. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora Tereziji Cvitković, dr.med. pedijatrije u Sinju, Put Ruduše
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Ad. 40. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora Nataši Šerić, dr.med.spec. obiteljske medicine u Supetru,
Mladena Vodanovića 24
Ad. 41. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
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davanju u zakup poslovnog prostora Ivici Gudelj Velaga, dr.med.dent. u Dugom Ratu, Trg sv.
Josipa 1
Ad. 42. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika za mladež i imenovanju sutkinje
porotnice za mladež Županijskog suda u Splitu
Mate Šimundić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi je sudjelovala Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 42. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenja o
razrješenju sudaca porotnika za mladež i imenovanju sutkinje porotnice za mladež Županijskog
suda u Splitu
Za točke 43. i 44., koje su iz nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Helena Bandalović, zamjenica po ovlaštenju pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo,
socijalnu skrb i demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Navela je kako se u prijedlogu točke 43. u članku 2. dogodila greška te članak 2. treba glasiti:
„Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“ i stupa na
snagu po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva“.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
S obzirom da se nitko od vijećnika nije prijavio za raspravu, predsjednik Županijske skupštine
zaključio je objedinjenu raspravu te se glasovalo o Prijedlozima.
Ad. 43. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenja o
imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jelsa
Ad. 44. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenja o
razrješenju mrtvozornika za područje Grada Makarske
Za točke 45., 46. i 47., koje su iz nadležnosti Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje
o točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
S obzirom da se nitko od vijećnika nije prijavio za raspravu, predsjednik Županijske skupštine
zaključio je objedinjenu raspravu te se glasovalo o Prijedlozima.
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Ad. 45. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, na Odluku o
zaključivanju Ugovora o osnivanju prava građenja između Osnovne škole Silvija Strahimira
Kranjčevića Lovreć i Općine Lovreć i davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Osnovne škole
Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć, Anti Livajiću, prof. za potpisivanje Ugovora o
osnivanju prava građenja između Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Lovreć i
Općine Lovreć
Ad. 46. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti Obrtno tehničkoj školi, Split, za odlučivanje o stjecanju, opterećivanju ili
otuđenju pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna
Ad. 47. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj školi, Split za stjecanje, opterećivanje ili
otuđivanje pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna
Točke 48. i 49. su obrađene na početku sjednice.
Za točke 50. i 51., prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a
glasovanje o točkama pojedinačno.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
U raspravi je sudjelovao Ante Renić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 50. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
Ad. 51. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izdavanju
jamstva Općini Primorski Dolac za osiguranje naplate Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za
Kapitalni projekt izgradnje građevine društvene namjene – dječjeg vrtića i jaslica
Sjednica se prekida u 17,20 sati, a nastavak se određuje za 27. rujna 2021. s početkom u 09,00
sati.
Predsjednik Županijske skupštine
Mate Šimundić, prof., v.r.
Zapisnik izradila
Marijana Anić, dipl. iur., v.r.
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