ZAPISNIK
sa nastavka 4. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 27.
rujna 2021., u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split,
Ruđera Boškovića 32, dvorana A 100, prizemlje
Početak u 9,00 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. Buljan Tomislav
10. Caratan Lukšić Liljana
11. Dragnić Daša
12. Galić Marko
13. Gojak Alen
14. Grabovac Nikola
15. Grbavac-Garac Toni
16. Grčić Matko
17. Jakšić Ružica
18. Jurišić Maja
19. Jurišić-Sokić Toni
20. Krčum Maja
21. Kukavica Ivica
22. Kusić Ivica

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

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Bulić Tonći, Bulj Miro, Grgić Martin i Pranić Ante.
Uz vijećnike, nastavku sjednice su nazočni župan, zamjenik župana Ante Šošić, po ovlaštenju
pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Nastavku sjednice predsjedava i njenim tijekom rukovodi Mate Šimundić, predsjednik
Županijske skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku nastavka
sjednice u 9,00 sati je nazočno 35 vijećnika).
Na samom početku sjednice Blaženko Boban, župan izvijestio je vijećnike kako ga je
neposredno prije početka sjednice kontaktirao g. Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije te naveo kako ima visoku temperaturu on i njegovi bliski
suradnici koji su trebali prezentirati točku 20. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-

dalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju. On kao
predlagatelj, ali i u ime g. Maroevića moli da se navedena točka povuče s dnevnog reda iz
praktičnog razloga jer je nema tko prezentirati s obzirom na zdravstveno stanje djelatnika i
ravnatelja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.
Predsjednik Županijske skupštine naveo je točke koje će odraditi na današnjoj sjednici: točka
5., točke 17. i 18. te točke od 20. do 34. Dnevnog reda 4. sjednice Županijske skupštine. Ostale
točke Dnevnog reda 4. sjednice Županijske skupštine odrađene su dana 20. rujna 2021.
Ad. 5. Izbor 2 potpredsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Županijske skupštine naveo je kako je na 4. sjednici Županijske skupštine održanoj
20. rujna 2021. gosp. Luka Roguljić izabran za jednog potpredsjednika Županijske skupštine.
Potom je, zamolio ovlaštene predlagatelje odnosno Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje
jednu trećinu vijećnika (16 vijećnika) da dostave prijedlog za drugog potpredsjednika
Županijske skupštine.
Naveo je kako on u svojstvu predsjednika Odbora za izbor i imenovanja izvještava kako
Odbor nije zaprimio ni jedan prijedlog.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine konstatirao kako nema ni jednog prijedloga za
drugog potpredsjednika Županijske skupštine te je prešao na sljedeću točku dnevnog reda.
Ad. 17. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2020. godinu, s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Domagoj Lažeta, ravnatelj Javne ustanove „More i krš“ iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Ružica Jakšić u ime Kluba SDP-a, Marko Vukasović u ime Kluba HDZ-HSP i
Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnici: Ante Renić, Toni Grbavac Garac,
Ivica Kukavica, Marin Rožić i Milija Baldić Lukšić, replika na izlaganje vijećnika Ivice
Kukavice: Milija Baldić Lukšić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Domagoj Lažeta, ravnatelj Javne ustanove „More i krš“.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 17. Većinom glasova (25 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 11 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i
krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenog područja za 2020. godinu
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Ad. 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
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.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Siniša Marović u ime Kluba HDZ-HSP, Ante Renić u ime Kluba
NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS, Maja Krčum u ime Kluba SDP-a, Marin
Rožić u ime Kluba MOST-a, vijećnici: Ivica Kukavica, Mate Martinić, Marko Žaja, Ivan
Slavić, replika na izlaganje Ivana Slavića: Toni Grbavac Garac, Jozo Vidić, Martina Nimac
Kalcina i Dinko Bošnjak.
Osvrt na tijek rasprave dala je Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 18. Većinom glasova (29 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ i 5 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća 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
Ad. 20. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju - povučena
Predsjednik Županijske skupštine naveo je kako ima zamolbu ravnatelja Domova za starije i
nemoćne osobe Vis i Makarska, zbog odlaska na Vis odnosno Makarsku, da se njihove točke
33. i 34. dnevnog reda odmah odrade te da im se izađe u susret. Također je predloženo da se
prvo odradi točka 21., a potom da se odrade točke 33. i 34.
Potom je, predsjednik utvrdio kako je jednoglasno prihvaćen prijedlog promjene redoslijeda
točaka.
Ad. 21. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra Čistog okoliša d.o.o. za 2020., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
Sandra Capan, voditeljica ekonomsko-financijskog poslovanja Regionalnog centra Čistog
okoliša d.o.o. iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Maja Krčum u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a,
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replika na izlaganje Milije Baldić Lukšić: Ivan Slavić, odgovor na repliku: Milija Baldić
Lukšić, Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP, vijećnici: Mate Martinić, Daša Dragnić,
Marko Žaja i Milija Baldić Lukšić, replika na izlaganje Marka Žaje: Milija Baldić Lukšić.
Osvrt na tijek rasprave dali su župan Blaženko Boban i zamjenik župana Ante Šošić.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 21. Većinom glasova (22 glasa „za“, 16 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju Regionalnog
centra Čistog okoliša d.o.o. za 2020.
Ad. 33. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe VIS za 2020.
godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Nediljko Šimunović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe VIS iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Luka Roguljić u ime Kluba HDZ-HSP, Milija Baldić Lukšić u
ime Kluba MOST-a i Maja Jurišić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS.
Osvrt na tijek rasprave dao je Nediljko Šimunović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe
VIS.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 33. Većinom glasova (35 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj
ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe VIS za 2020. godinu
Ad. 34. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe MAKARSKA
za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Marija Lelas, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe MAKARSKA iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Gorana Rosandić u ime Kluba Centar, Luka Roguljić u ime
Kluba HDZ-HSP i Joško Markić u ime Kluba SDP-a.
Osvrt na tijek rasprave dala je Marija Lelas, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe
MAKARSKA.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
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Ad. 34. Većinom glasova (37 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj
ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe MAKARSKA za 2020. godinu
Ad. 31. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe LOVRET za
2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Mirja Tabak, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe LOVRET iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić u ime Kluba SDP-a i Luka Roguljić u ime Kluba
HDZ-HSP.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 31. Jednoglasno (38 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe
LOVRET za 2020. godinu
Ad. 32. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe SPLIT za
2020. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe SPLIT iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Ranko Ostojić u ime Kluba SDP-a, replika na izlaganje Ranka
Ostojića: Jozo Vidić, odgovor na repliku Ranko Ostojić, Lucija Puljak u ime Kluba Centar,
Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a, Marko Vukasović u ime Kluba HDZ-HSP,
replike na izlaganje Marka Vukasovića: Milija Baldić Lukšić i Ljiljana Caratan Lukšić,
odgovor na replike: Marko Vukasović, Ante Renić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i
Dalmaciju-HSLS, vijećnici: Joško Markić i Ante Sanader, replike na izlaganje Ante
Sanadera: Milija Baldić Lukšić, Ranko Ostojić, Ružica Jakšić i Martin Grgić, odgovor na
replike Ante Sanader.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe
SPLIT.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 32. Većinom glasova (23 glasa „za“, 14 glasova „protiv“ i 1 glas „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj
ustanovi- Domu za starije i nemoćne osobe SPLIT za 2020. godinu
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Ad. 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
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznijela je
uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno) i Odbor za pomorstvo,
promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), prihvatili su Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Slavić u ime Kluba HDZ-HSP, Ante Renić u ime Kluba
NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS i Lucija Puljak u ime Kluba Centar, vijećnici:
Marin Rožić, Maja Jurišić, replika na izlaganje Maje Jurišić: Ivan Slavić, Tomislav Buljan.
Osvrt na tijek rasprave dala je Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 22. Jednoglasno (38 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća 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
Ad. 23. Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske
županije (Obalni plan SDŽ) s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Ognjen
Škunca iznijeli su uvodno izlaganje dok su Srećko Favro i Gojko Berlengi sudjelovali u izradi
prezentacije.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno) i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno), prihvatili su Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dagnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Siniša Marović u ime Kluba HDZ-HSP i
Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnik Marin Rožić.
Daša Dragnić, vijećnica predložila da se u Zaključku o prihvaćanju ovoga Plana doda članak
kojim se zadužuje župan da odredi nadležne odjele, institucije, ustanove koje će provesti i biti
nadležne i odgovorne za provođenje Obalnog plana Splitsko-dalmatinske županije.
Prijedlog vijećnice Daše Dragnić je prihvaćen od strane predlagatelja.
U prijedlogu zaključka o prihvaćanju Plana upravljanja morskim okolišem i obalnim
područjem Splitsko-dalmatinske županije (Obalni plan SDŽ), dodaje se članak 2. koji glasi:
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„Obavezuje se Župan da posebnom odlukom, sukladno Akcijskom planu za provedbu
smjernica i preporuka Plana upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitskodalmatinske županije (Obalnog plana SDŽ), imenuje Koordinacijsko vijeće za integralno
planiranje i upravljanje obalnim područjem SDŽ, kao tijelo koje će kroz trajni proces
prilagodljivog upravljanja i planiranja, pokretati, poticati, podupirati, koordinirati, pratiti i
usmjeravati provedbu Obalnog plana SDŽ i u njemu danih smjernica.“
Osvrt na tijek rasprave dali su Ognjen Škunca i Srećko Favro.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 23. Jednoglasno (37 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju Plana upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske
županije (Obalni plan SDŽ)
Ad. 24. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Josip Banović u ime Kluba HDZ-HSP, Milija Baldić Lukšić u
ime Kluba MOST-a, replike na izlaganje Milije Baldić Lukšić: Ivan Slavić i Luka Roguljić,
odgovor na repliku Ivana Slavića: Milija Baldić Lukšić, Joško Markić u ime Kluba SDP-a,
replika na izlaganje Joška Markića: Milija Baldić Lukšić, odgovor na repliku: Joško Markić,
vijećnici: Mate Martinić, replika na izlaganje Mate Martinića: Siniša Marović, odgovor na
repliku Mate Martinić, Luka Roguljić, Jadranka Brečić, replika na izlaganje Jadranke Brečić:
Milija Baldić Lukšić, Daša Dragnić i Milija Baldić Lukšić, replika na izlaganje Milija Baldić
Lukšić: Luka Roguljić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 24. Većinom glasova (22 glasa „za“, 8 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi- Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 25. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko- dalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Ivana Tolić, zamjenica ravnateljice Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije iznijela je
uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
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U raspravi su sudjelovali: Joško Markić u ime Kluba SDP-a, Gorana Rosandić u ime
Kluba Centar i Daša Dagnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS.
Osvrt na tijek rasprave dala je Ivana Tolić, zamjenica ravnateljice Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 25. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi- Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske županije za 2020.
godinu
Ad. 26. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za
2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Josip Banović u ime Kluba HDZ-HSP i Joško Markić u ime
Kluba SDP-a, vijećnici: Mila Bilić, Luka Roguljić i Daša Dragnić, replika na izlaganje Daše
Dragnić: Mila Bilić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 26. Većinom glasova (33 glasa „za“, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izviješća o stanju u zdravstvenoj ustanoviLjekarni Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 27. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Zavodu za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić u ime Kluba SDP-a, Jadranka Brečić u ime Kluba
HDZ-HSP i Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnici: Luka Roguljić i Daša
Dragnić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 27. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izviješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Zavodu za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 28. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Stomatološkoj poliklinici Split za 2020.
godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Ante Ćurić, ravnatelj Stomatološke poliklinike Split iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Josip Banović u ime Kluba HDZ-HSP, Gorana Rosandić u ime
Kluba Centar, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a, Daša Dagnić u ime Kluba
NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS, replika na izlaganje Daše Dragnić: Milija
Baldić Lukšić, Joško Markić u ime Kluba SDP-a.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ante Ćurić, ravnatelj Stomatološke poliklinike Split.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 28. Većinom glasova (29 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 1 glas „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izviješća o stanju u zdravstvenoj ustanoviStomatološkoj poliklinici Split za 2020. godinu
Ad. 29. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Ivana Šegvić, ravnateljica Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju iznijela
je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić Lukšić u ime
Kluba MOST-a i Luka Roguljić u ime Kluba HDZ-HSP.
Osvrt na tijek rasprave dala je Ivana Šegvić, ravnateljica Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 29. Jednoglasno (32 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izviješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju za 2020. godinu
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Ad. 30. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju „Biokovka“ za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Marko Ožić Bebek, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ iznio
je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić u ime Kluba SDP-a, Luka Roguljić u ime Kluba
HDZ-HSP, replika na izlaganje Luke Roguljića: Milija Baldić Lukšić, odgovor na repliku
Luka Roguljić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Marko Ožić Bebek, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju „Biokovka“.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 30. Jednoglasno (31 glas „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
izviješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi- Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
„Biokovka“ za 2020. godinu
Sjednica je zaključena u 20,30 sati.

Predsjednik Županijske skupštine
Mate Šimundić, prof., v.r.

Zapisnik izradila
Marijana Anić, dipl. iur., v.r.
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