ZAPISNIK
sa 8. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 28. veljače
2022. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35, amfiteatarprizemlje AO-2
Početak u 9,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Baldić-Lukšić Milija
2. Banović Josip
3. Baričević Danica
4. Bečić Kristijan
5. Bečić Nevenka
6. Bikić Ivan
7. Bilić Mila
8. Bošnjak Dinko
9. Brečić Jadranka
10. Bulić Tonći
11. Bulj Miro
12. Buljan Tomislav
13. Caratan Lukšić Liljana
14. Dragnić Daša
15. Galić Marko
16. Gojak Alen
17. Grabovac Nikola
18. Grbavac-Garac Toni
19. Grčić Matko
20. Grgić Martin
21. Jakšić Ružica
22. Jurišić Maja
23. Jurišić-Sokić Toni
24. Krčum Maja
25. Kukavica Ivica

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

Sjednici nije bila nazočna vijećnica Murat Branka.
Uz vijećnike, sjednici 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.
Predsjednik Županijske skupštine naveo je kako prije nekoliko dana preminuo prvi predsjednik
Skupštine gospodin Luka Tomić te je minutom šutnje odana počast.

Na samom početku sjednice župan Blaženko Boban obratio se vijećnicima i javnosti. Naveo je
kako se u svjetlu događanja vezanih za Ukrajinu želi obratiti vijećnicima i javnosti imajući u vidu
da Splitsko-dalmatinska županija ima sporazum s Kijevskom oblasti. Delegacije Splitskodalmatinske županije su u više navrata do sada, na čelu s bivšim predsjednikom Županijske
skupštine, bili u Kijevu i Kijevskoj oblasti temeljem potpisanog Sporazuma. Svjedoci su
ponovnog rata na tlu Europe i suočeni s otvorenim prijetnjama svjetskom miru. Smatra da nitko
nema pravo ostati nijemi promatrač agresije i porobljavanja jednog naroda. Dok je ovo pisao sjetio
se davno napisanim stihova jednog pastora iz Njemačke koji su napisani za vrijeme najgoreg naci
fašističkog terora prema drugim narodima. Stihovi koji, nažalost, opet postaju aktualni na tlu
Europe glase: „Prvo su došli po komuniste, a ja se nisam pobunio jer nisam bio komunist. Zatim
su došli po Židove, a ja se nisam pobunio jer nisam bio Židov. Zatim su došli po sindikalce, a ja se
nisam pobunio jer nisam bio sindikalac. Zatim su došli po katolike, a ja se nisam pobunio jer sam
protestantski svećenik. Zatim su došli po mene, ali tada više nikoga nije bilo da se pobuni.“ Pita se
zar sloboda uvijek mora biti plaćena krvlju? Zar čovjek čovjeku mora biti vuk? Vjerovali su da
više nikada neće slušati jauk djece, starijih i nemoćnih i svih onih koji brane svoju slobodu. Svima
se vraćaju slike sjećanja iz Domovinskog rata kada je Hrvatska svoju slobodu i neovisnost
izvojevala u krvi. Možda oni koji su sami svojim životima stali u obranu napadnute domovine
bolje razumiju Ukrajinu i ukrajinski narod, iz minute u minutu, iz dana u dan. Njihove oči su uprte
u patnju koju proživljava ukrajinski narod koji je među prvima u svijetu prepoznao patnju
Hrvatskog naroda i borbu za svoju slobodu. Neka ne zaborave da je Ukrajina među prvim
državama svijeta priznala neovisnost Republike Hrvatske i ruski narod je kroz povijest doživio
strahotu totalitarnih režima. Rusi dobro znaju da mržnja jednog naroda protiv drugog naroda ne
rađa plodovima mira. Stoga je njegova poruka upućena njima i iz dubine ruske duše progovorio je
i sam veliki Dostojevski „ako je cijena ulaznice u raj makar i jedna dječja suza ja tu ulaznicu
vraćam“, zato kao župan Splitsko-dalmatinske županije u ovom trenutku želi izraziti bratsko
suosjećanje sa svim žrtvama ukrajinskog naroda te u svoje osobno ime i nada se u ime svih
vijećnika iskazati nedvosmislenu potporu za slobodu i neovisnost Ukrajine. Hrvatski narod
razumije ukrajinski narod jer su sami svoju slobodu, na žalost, morali platiti vlastitom krvlju.
Zbog svega navedenog spremni su na svekoliku pomoć ukrajinskom narodu. Sloboda Ukrajini,
slava Ukrajini.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Mate Šimundić, predsjednik Županijske
skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice u 9,00 sati je
nazočno 42 vijećnika, od čega 40 vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2 vijećnika putem video
linka).
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 21. veljače 2022.
Predsjednik Županijske skupštine otvorio je raspravu o dnevnom redu.
Blaženko Boban, župan naveo, a kako je prije tri dana i pismeno izvijestio vijećnike točku 10.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije kojom se osniva pravo služnosti puta, povlači. Naime, ovu su točku povukli
i zadnji put. Došli su do određenih saznanja. U onom momentu kada su poslali materijale pristigle
su još neke informacije. Želi ih temeljito provjeriti pa vidjeti što dalje sa tom točkom.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine naveo kako je nakon upućivanja poziva, došlo do
potrebe za dopunom dnevnog reda točkama 30. i 31., koje su dostavljene putem e-maila dana 23.
veljače 2022.
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Prijedlog dopune dnevnog reda je:
Točka 30. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (42 glasa „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2 glasa
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 30. Prijedlog
rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Točka 31. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 31. Prijedlog
rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
Maja Jurišić, vijećnica navela je kako joj je drago što je župan zbog novih saznanja odlučio povući
točku 10. Međutim, koalicija „ZA“ traži povlačenje točke 21. Prijedlog odluke o namjeri davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.
Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad
Makarska, zbog pritiska javnosti i zbog različitih informacija koje dobivaju sa terena. Ona isto
tako smatra da definitivno treba nastaviti sa ovim projektom isto smatra i stručna komisija i
njihovi predstavnici stručne komisije koji su donijeli jednoglasnu odluku. Smatraju da apsolutno
nije dobro iskomunicirano, nepotrebno uzbuđuju duhove i trebaju pronaći i preuzeti odgovornost
jasnijeg komuniciranja prema javnosti, prema narodu i prema investitoru na koji način se
dodjeljuju koncesije, što one znače, koji su to obuhvati i sve ostalo.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako u ime Kluba MOST-a također traži povlačenje točke 21.
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa
Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska, zbog toga što je bio na tome mjestu i
volio bi da svi vijećnici odu na to mjesto i pogledaju što se tamo radi. Tamo se bagerima „krči“
plaža, cike, poznati makarski pijesak koji je opjevan u brojnim pjesmama.
Gorana Rosandić, vijećnica navela je kako u ime Kluba Centar također traži povlačenje točke 21.
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa
Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska jer je prostor nešto najvrijednije što imaju
i misli da se ne trebaju olako odnositi prema tome da ga prepuštaju za nekakve privatne interese
jer teško da će nešto vratiti kada se nepovratno ovako nešto uništi.
Predsjednik Skupštine prijedlog Koalicije „ZA“, Kluba MOST-a i Kluba Centar stavio je na
glasovanje koji većinom glasova (12 glasova „za“, 22 glasa „protiv“, od čega 20 glasova
vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka), nije prihvaćen.
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Konačni prijedlog dnevnog red prihvaćen je većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 24 glasa
vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka i 8 glasova „protiv“).
Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
3. Prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
4. Izvješće o upravljanju nekretninama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
6. Izviješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2021., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
7. Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2022., s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2021. iz II. Izmjena i dopuna
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.
godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene
službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena Maji Gjirlić, dr.med.spec. ginekologije i
opstetricije
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije kojom se osniva pravo služnosti puta
11. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Nerežišće
12. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Sutivan
13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Brač
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije
na privremeno upravljanje, izgradnju i korištenja luke posebne namjene-sportske luke na
dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad Trogir
15. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o.
Stari Grad, uvala Tiha, predio Mlaki Rat, Grad Stari Grad
16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio), Grad Hvar
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17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra
u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio
uvala Baluni, Grad Split
18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o.
Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna
19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o
Grohote, predio Tatinja, Općina Šolta
20. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu
rekonstrukcije (zamjene) trožilnog uljnog kabela, novim pomorskim kabelom, odnosno za
potrebe elektro-energetskog postrojenja Podmorska 110 Kv kabelska veza Dugi Rat –
Postira (o. Brač), na dijelu k.o. Duće, Općina Dugi Rat i na dijelu k.o. Postira, Općina
Postira, otok Brač
21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa
Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska
22. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja
naprava i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Stari
Grad, predio uvala Vlaška, Grad Stari Grad
23. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2022.
24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole kraljice Jelene, Solin
25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole fra Pavla Vučkovića, Sinj
26. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest.zgr.2104, Z.U.11187, K.O. Split, anagrafske oznake Dominisova 13,
Split
27. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest. zgr. 967/3, Z.U.9268, K.O. Split, anagrafske oznake Tončićeva 6, Split
28. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest. zem. 1914/149, Z.U.2306, K.O. Dugopolje
29. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest. zgr. 4623/1, Z.U. 10304, K.O. Split, anagrafske oznake Čajkovskog 5,
Split
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30. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
31. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Joško Markić, vijećnik naveo je kako je njegovo prvo pitanje nastavak na izjavu župana, a
vezano uz rat i situaciju u Ukrajini. Prije dva dana u Vladi Republike Hrvatske organiziran je
sastanak oko moguće izbjegličke krize zbog rata u Ukrajini. Kako je vidio u tisku, Ravnateljstvo
civilne zaštite je prije nekoliko dana svim županima uputilo upit o slobodnim smještajnim
kapacitetima na području njihovih županija. Svi su poslali odgovore, pretpostavlja da je i Splitskodalmatinska županija poslala odgovor. Zanima ga koje i kolike kapacitete je Splitsko-dalmatinska
županija ponudila Ravnateljstvu civilne zaštite u slučaju da dođe do krize koja će se preliti na ove
prostore?
Drugo pitanje je iz područje kulture. U Solinu se rade različita iskopavanja. Na Širini, zbog
gradnje nadvožnjaka, nađeni su određeni arheološki ostaci što je i očekivano. Međutim, puno
značajniji i očuvaniji mozaici s prikazom pauna su nađeni u centru Solina, to neki nazivaju
arheološko otkriće godine. Na tom mjestu se planira graditi kulturno-informacijski centar te
postoje naznake da umjesto da se taj mozaik zaštiti da ga se planira izliti u beton i zauvijek
uništiti. Navodno i lokacija u urbanističkom smislu je promašena tako da i provedba tzv. natječaja,
ako nije bio nužan, po mišljenju mnogih stručnjaka je kompromitiran. Iz navedenog je razvidno da
određene institucije, prvenstveno grad Solin i neki nisu u stanju se nositi sa zaštitom, očuvanjem i
prezentacijom baštine na svom području. Zanima ga što Županija, župan osobno sa svojim
stručnim službama, ako je upoznat s ovim, planira poduzeti kako bi se potencijalna devastacija
ovih kulturnih nalazišta zaustavila i kako bi Salona uistinu dobila ono mjesto koje zaslužuje, ako
ne sada onda u nekim planovima u budućnosti.
Blaženko Boban, župan naveo je kako je cijeli vikend, ne zna koliko puta, on i načelnik Stožera
Damir Gabrić razgovarali i komunicirali sa Ravnateljstvom civilne zaštite u Zagrebu.
Ravnateljstvo civilne zaštite će biti koordinator za cijelu Hrvatsku odnosno već jeste koordinator
za cijelu Hrvatsku po pitanju zbrinjavanja ljudi koji su otišli sa ratom postradalog područja u
Ukrajini. Oni uistinu imaju jako puno kapaciteta, kamp Crvenog križa u Okrugu, a ne govori o
kapacitetima privremenog karaktera poput sportskih dvorana, Spaladium Arene ili drugih prostora,
o njima neće ni govoriti jer pretpostavka je, nažalost, takve naravi da će prognanici koji će doći iz
tih područja vjerojatno doći na duže vrijeme, ostati na području Republike Hrvatske ili neke druge
destinacije. U tom segmentu imaju kamp Crvenog križa u Okrugu sa 50 smještaja, u dogovoru sa
državnim institucijama prostor hotela Duilovo sa oko 420 smještajnih sobnih kapaciteta, imaju
ugovor s nekim privatnim hotelima poput hotela Mihovil u Trilju uz sportske dvorane koje su im
na raspolaganju. Vijećnici znaju da Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije raspolaže
za montažu unutar određene sportske dvorane sa preko 1200 kreveta koje mogu u roku 24 sata
staviti u funkciju. Sve to je prijavljeno Ravnateljstvu civilne zaštite, sve to je usmeno koordinirano
sa gospodinom Damirom Trutom odnosno ravnateljem Civilne zaštite Republike Hrvatske. Oni će
se uistinu, kao i do sada, pokazati onako kako trebaju i biti na raspolaganju, a to im je obveza i
dužnost.
Što se tiče drugog pitanja točno je da je unutar grada Solina, u samom centru grada Solina
pronađen arheološki lokalitet, no ne zna otkud vijećniku informacija da će Solin to zanemariti i da
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će krenuti u betonizaciju. Misli da vijećnik ima potpuno krivu informaciju. Naime, ići će se ili u
preprojektiranje u suradnji sa konzervatorskom strukom i arheolozima, ukoliko to bude moguće, a
ukoliko ne bude moguće onda je jasno svima da se takvom arheološkom dragulju uistinu neće
takvo što ni dogoditi. Međutim, postoji u javnosti, u kombinaciji s nekim projektantima, prenosi
informaciju iz grada Solina, mogućnost i uklapanja u sami projekt temeljem staklenih vitraja,
pristupa i svega ostalog. U svakom slučaju lokalitet mora biti vidljiv bilo ili ne bilo projekta i što
se tiče grada Solina sigurno nema betonizacije tako vrijednog i značajnog arheološkog i
povijesnog dragulja za grad Solin.
Mate Martinić, vijećnik je postavio dva pitanja. Naveo je kako obrazovanje niza stručnih
kadrova kaska za realnim potrebama, a to se naročito odnosi u sferi zdravstva. Srednja škola Brač
u Supetru, uz prihvatljiva organizacijska ulaganja ima realne mogućnosti da se poveća obrazovni
program, uvjeti su prostorni, organizacijski i stručni. Predložio je da se poduzmu potrebne mjere
da se u srednjoj školi u Supetru organizira obrazovanje jednog razreda za zvanje medicinskog
srednje obrazovanog kadra od školske godine 2023./2024., a ako je moguće i ove školske godine
2022./2023.
Drugo pitanje: U posjedu je posljednjeg lista Moja Županija, broj 151. Zbog čega u ovom broju
nema ni riječi, ni slova, nema ni fotografije, ni dijela fotografije vezane za Županijsku skupštinu,
za vijećnike pa čak ni za predsjednika Skupštine. Njega zanima što se namjerava učiniti da se u
budućnosti to ispravi?
Blaženko Boban, župan naveo je, a što se tiče obrazovnog sustava unutar zdravstvenog
segmenta, a osobito za srednje obrazovno zdravstveno školovanje, vijećnik zna da u su zadnje
dvije godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji napravili izniman napor. Tako su na području
Splitsko-dalmatinske županije za 100 % povećali upisne kapacitete odnosno kvote za medicinske
sestre na području Splitsko-dalmatinske županije. Prošle školske godine grad Sinj je dobio jedno
odjeljenje medicinskih sestara, a ove godine, trenutne obrazovne godine je i u gradu Splitu
dodatno upisan jedan razred medicinskih sestara. Uistinu čine sve po tom pitanju i žele i dalje
nastaviti tom dinamikom. Jako puno vremena bi mu trebalo da obrazloži razloge sredina gdje traže
povećanje kvota. Za povećati kvote im treba i interes na samom terenu. Potom je naveo kako će
reći nešto što je u više navrata medijskih govorio, a to je, nažalost, na području sva četiri
srednjodalmatinska otoka u zadnje dvije godine da je jedno dijete upisalo medicinski fakultet. To
je činjenica da se svi zabrinu. Nažalost od Omiša do Gradaca, a to je družina gotovo 80 km, u
zadnje četiri godine, dvoje ili troje djece upisalo je medicinski fakultet. To je ono o čemu svi
moraju povesti računa zbog čega je to tako. Dakle, odgovor na vijećnikovo prvo pitanje je da on
nema ništa protiv ukoliko interes otočana bude takav da se proširi srednjoškolsko obrazovanje u
Supetru za još jedan razred medicinskih sestara ili medicinskih tehničara. Svi moraju sudjelovati
da bude interesa. Dobar interes moraju iskazati prilikom traženja zahtjeva za odobrenje.
Drugo pitanje stoji i apsolutno je točno, ali isto tako je poznato da kroz mjesec siječanj nije bilo
Županijske skupštine, vjerojatno je to razlog. U redu je ispravit će se, dogovoreno je i biti će
riješeno.
Mate Martinić, vijećnik zahvalio je županu na odgovoru. Dodao je, a vezano za medicinsko
odjeljenje kako su obavljeni razgovori sa srednjom školom u Supetru i tom prilikom se
razgovaralo o stvarima koje treba učiniti da bi se sve to postiglo. Nada se da će se i dalje na tu
temu nastaviti razgovori. Po njegovom saznanju, danas na Braču postoji potreba za minimum 50
ovih kadrova pa ako budu radili na organizaciji školstva pri srednjoj školi onda imaju i uvjete da
to mogu učiniti. Ovo je njegova inicijativa i slaže se sa županom da svi skupa u tom pravcu nešto
odrade, od školovanja bračke djece do smještaja itd.
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Luka Roguljić, vijećnik je postavio dva pitanja. Sama reorganizacija i modernizacija u
tehničkom smislu, a pod to misli na nabavu medicinskog materijala, medicinskih aparata i
obnavljanje ustanova koje se bave primarnom zdravstvenom zaštitom i omogućiti bolju
zdravstvenu skrb na razini primarne zdravstvene zaštite, a to je ona zdravstvena zaštita gdje
pacijenti prvo dolaze. Samim time poboljšat će se standard usluga, a posljedica toga će biti da će
se smanjiti pritisak na jedinu bolnicu, u KBC u Splitu, što će olakšati njima koje rade u bolnici.
Novaca ima, treba samo pametan projekt i povlačenje sredstava iz Europskih fondova. Njegovo
pitanje je može li ih župan izvijestiti u kojoj fazi je europski projekt poboljšanja pristupa
primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojim se nabavljala nova medicinska oprema i gdje su rađeni
određeni građevinski radovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti?
Drugo pitanje je vezano uz sve veći problem kako cijele Hrvatske tako i Splitsko-dalmatinske
županije. Nažalost sve je starija populacija i prije ili kasnije i njima i njihovima roditeljima
bakama i prijateljima bit će potreban smještaj u umirovljeničke domove. Današnji kapaciteti koji
imaju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, govori prvenstveno o javnim ustanovama, iznose negdje
oko 1000 mjesta i još toliko imaju u privatnim smještajima. Međutim, cijene su, zahvaljujući tome
što jednostavno dovoljno ne rade javno, dva do tri, a negdje i četiri puta veće nego u javnom
sektoru. Znaju da su liste čekanja ogromne i da jednostavno ljudi ne dočekaju mjesto u domu i
onda se događa to da ljudi koji ne misle još za par godina ići u dom opterećuju liste. Imaju još
jedan veliki problem, a to je da hrvatski branitelji također postaju sve stariji i bolesniji. Mnogi od
njih su izišli s invaliditetom, mnogi od njih nemaju u kući nekoga da se aktivno za njih brinu. Oni
će biti također ti koji će u sljedećem nizu godina dolaziti i tražit smještaj prvenstveno javne
ustanove na području Županije, a Zakonom o hrvatskim braniteljima, hrvatski branitelji imaju pod
jednakim uvjetima prvenstvo pred svima. Njegovo pitanje se provlačilo i kroz medije i koje se
postavljalo. Hotel Zagreb, na Duilovu, 60 000 kvadrata zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
da li je župan spreman zajedno skupa s vijećnicima Županijske skupštine, krenuti u taj projekt, da
Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske koja je sad na vlasti ustupi upravljačka
prava Splitsko-dalmatinskoj županiji i da zajedno naprave kako za Hrvatske branitelje tako i za
cijelo ostalo civilno stanovništvo jedan reprezentativni dom koji će biti ne samo u Splitskodalmatinskoj županiji nego u cijeloj Republici Hrvatskoj. To govori zbog toga što je zemljište
čisto, a jedan od preduvjeta da mogu odmah pristupiti Europskim fondovima.
Blaženko Boban, župan naveo je kako će odgovor na prvo pitanje dati ravnatelj Doma zdravlja.
Vezano za drugo pitanje svaka konstatacija koju je vijećnik iznio je točna. Jedan razlog zašto je
toliko duga lista čekanja je cijena. U njihovim domovima cijene koje imaju su uistinu gotovo
trećina ekonomske cijene na tržištu. O tome će i oni u izvršnoj, ali i vijećnici u zakonodavnoj
vlasti povesti računa oko korekcije jer realno nije moguće da gotovo jednu trećinu korisnik plaća u
Domu Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na ekonomsku cijenu koju plaća u privatnom
smještaju. Oni su pokrenuli jednu akciju izmještanja umirovljeničkih domova iz grada Splita.
Vijećnik je sada pokrenuo inicijativu vezanu za hotel Zagreb odnosno Duilovo, ali zatražio je i
dopuštenje da se osvrne na inicijativu koju su oni pokrenuli, a znaju vijećnici da je jedna od točaka
današnjeg dnevnog reda je registar nekretnina, da su radili registar vezano za napuštene objekte,
nažalost obrazovne objekte na području Dalmatinske zagore. Iz toga je proizišlo da imaju jako
kvalitetnih zgrada, kamenih, prelijepih izdanja na području Dalmatinske zagore koje zjape prazne.
Njihova je intencija i želja da te zgrade stave u funkciju dali lokalna uprava, dali nekakve udruge
koji su vezani za prirodu, lovci, izviđači, planinari koji su ih pogodni staviti u funkciju
umirovljeničkih domova. U planu imaju Dragljane pokraj Vrgorca i mora izvijestiti vijećnike da
imaju gotovu građevinsku dozvolu. Dakle, Dragljane pokraj Vrgorca, Cista i Vrlika su lokacije
gdje planiraju izmjestiti umirovljeničke domove iz grada Splita. O vijećnikovom prijedlogu treba
razmisliti, radi se kvalitetnoj lokaciji na periferiji Splita, ali znaju da je objekt u vlasništvu države i
da treba obaviti razgovor s državom odnosno trenutno s njim upravlja „Pleter“. S njima treba
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obaviti razgovor i pokrenuti inicijativu. On bi bio sretan da se tako nešto dogodi, ali nisu oni jedini
faktor koji na to utječe.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je, a što se tiče
projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti vijećnik je u pravu. Oprema je
isporučena prije godinu i dva-tri mjeseca. Projekt traje 5 godina. Kroz projekt opremljenost u
ambulanti primarne zdravstvene zaštite je 16 privatnih ordinacija i 84 ordinacije u sastavu Domu
zdravlja. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je negdje oko 17.000.000,00 kuna i projekt
traje 5 godina. Prvi rezultati projekta su već sada vidljivi. Jedan sastavni dio projekta bio je i
adaptacija zgrade Školske poliklinike gdje su kroz drugi projekt u građevinski sređen prostor
instalirani radiološki uređaji tako da se Centar radiološke dijagnostike unutar Doma zdravlja
praktički oformio. Nada se da će se do kraja ove godine potpuno oformiti i to sa nabavkom
zadnjeg uređaja koji nedostaje u tom Centru, CT uređajem. Što se tiče ovih drugih ordinacija sve
ordinacije koje su opremljene su počele koristiti tu istu tehniku koju su dobile tako da sad imaju
primjera da ljudi ne moraju više putovati iz Vrgorca ili sa Visa na ortopan ili kolege koji su dobili
ultrazvučne aparate da koristi ultrazvučne aparate ili kmatove. Korištenje aparata ovisi od
ordinacije do ordinacije od kolega do kolege i od područja do područja. Netko koristi više, neko
manje, ali u svakom slučaju sva nabavljena oprema ne leži zapakirana u kutijama i uglavnom se
koristi. Prave rezultate projekta će se vidjeti nakon proteka ovih 5 godina koliko sam projekt traje.
Gorana Rosandić, vijećnica postavila je pitanje je li istina da je dogovoreno pripojenje
Stomatološke poliklinike KBC-u? Također je zanima što se dogodilo po pitanju Lećevice otkad
nisu imali sjednicu?
Blaženko Boban, župan naveo je kako se nije dogodilo pripajanje Stomatološke poliklinike
KBC-u. Naime, Ministarstvo, KBC i Stomatološka su obavljali određene razgovore jer je intencija
na području Splitsko-dalmatinske županije dobiti Stomatološku kliniku. Stomatološku kliniku
mogu dobiti jedino na način da bude pri KBC-u. Oni sada imaju Stomatološku polikliniku. U
Ministarstvu se o tome razgovara i ona nije pripojena. Oni će biti jako bitan faktor u realizaciji te
atraktivnosti ukoliko do nje uopće dođe jer misli da je s jedne strane to jako dobro pa ako se oni
kao Županija i trebaju odreći jednog dijela. Nije KBC Split u nekoj trećoj županiji ili petoj ili ne
zna gdje. On je opet tu, opet je od koristi svim građanima, na većoj razini i povezana je sa
Medicinskim fakultetom jer Stomatološka poliklinika je i sada nastavna baza Medicinskog
fakulteta. Onog časa kada se to dogodi i ako se dogodi bit će svi na vrijeme obaviješteni jer ništa
se ne može dogoditi bez Županijske skupštine.
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako je u međuvremenu došla preporuka od Jaspers-a da
će se odlagališta i mehanička obrada financirati u novom operativnom razdoblju, ali na drugačiji
način odnosno da su odlagališta isključena. Te dvije preporuke su iskomunicirane s Vladom
Republike Hrvatske i sa Ministarstvom. Oni su je primili na znanje i sukladno tim preporukama će
postupati što znači da će fraziranje projekta biti, u financijskom smislu, na način da će pokušati u
ovom operativnom programu ugovoriti sve faze osim faze mehaničke obrade koja se mora
adaptirati sukladno smjernici Jaspers-a. U tom smjeru će ići i tako će biti postavljen i natječaj. Što
se tiče dinamike, misli da je ova preporuka Jaspers-a jasno ukazala na to da se neke stvari moraju
preformulirati, a to je ono što je rekao da će ići u tom smjeru tako da prate preporuke Jespers-a.
Ministarstvo je potvrdilo te preporuke i mijenjat će Plan gospodarenja otpadom tako da je
dopustilo da se građevinske faze, ima više od deset faza na samom Centru, ugovaraju na način
kako je već rekao.
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Dinko Bošnjak, vijećnik naveo je kako im je poznato da je Županija uspješno prijavila projekt
prijedloga za pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2021./2022. i potpisala Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za plaćanje pri
Europskoj uniji. Zanima ga kolika je ukupna vrijednost ugovora, koliki je intenzitet EU potpore,
za koliko je učenika s posebnim potrebama osigurana potpora pomoćnika u nastavi i stručno
komunikacijskih posrednika te koliko je temeljem toga u školama zaposleno istih budući su
općine i gradovi te udruge one koje se bave problematikom zapošljavanja pomoćnika u nastavi?
Zanima ga koliko je zaposlenih pomoćnika u nastavi?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako bi želio podsjetiti vijećnike Županijske skupštine, a što se tiče
pomoćnika u nastavi da je Splitsko-dalmatinska županija već desetak godina prva županija u
Hrvatskoj koja je uvela institut pomoćnika u sporazumu sa jedinicama lokalne samouprave. Sada
uspješno već četvrtu godinu se provodi Europski projekt i kroz taj projekt zapošljava se 253
pomoćnika za potrebe 270 učenika. Što se tiče sredstava koje su na natječaju kandidiranjem
ostvarili, ukupna vrijednost projekta je 11,5 milijuna kuna dok je nešto više od 9,5 milijuna kuna
iznos bespovratnih sredstava za školsku godinu 2021./2022. U pravu je vijećnik kada je rekao da
ovaj projekt realiziraju same jedinice lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 38
JLS koji nisu osnivači osnovnih škola provodi ovaj program za negdje oko 34 pomoćnika u
nastavi i na taj način se zapošljavaju za nešto više od 40 učenika. Također i udruge s područja
Splitsko-dalmatinske županije provode ovaj program preko Ministarstva znanosti i obrazovanja i
zapošljavaju 55 pomoćnika za 70 i nešto učenika. Dakle, na ovaj način zaposleno je u Splitskodalmatinskoj županiji 348 pomoćnika koji realiziraju potrebu za nešto više od 400 učenika što
misli da je iznimno humana gesta i jedan vid potpore i pomoći samim učenicima koji imaju
potrebu za pomoćnikom.
Tomislav Buljan, vijećnik je postavio dva pitanja. Naveo je kako su vidjeli da se intenziviraju
kontakti Splitsko-dalmatinske županije sa županijama u susjednoj Bosni i Hercegovini i u tom
kontekstu ga zanima na koji način razvojna agencija RERA kroz projekte i aktivnosti planira tu
suradnju?
Drugo pitanje: Osnovna škola Strožanac, Podstrana, 1000 đaka, da li se radi po pitanju nove škole
u Svetom Martinu, dvorane i svega ostalog?
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije naveo je kako je točno da su u posljednjih nekoliko mjeseci intenzivirali
njihove razgovore tako da su u prošlom posjetu imali zajednički sastanak župana, zamjenika
župana sa svim čelnicima Zapadnohercegovačke županije. Međutim, naglasio je da oni već cijeli
niz godina uspješno provode projekte prekogranične, oni iz zovu Interreg Bosna i Hercegovina i
Crna Gora. U biti se radi o teritorijalnoj suradnji koje se financiraju iz europskih teritorijalnih
programa. Naravno župani i dožupani su govorili o nekim drugim temama. Oni su se bazirali na
to na koji način mogu popraviti i povećati njihov vid suradnje. Što se tiče RERE i Županije na
zadnja dva poziva oni su deset projekata uspješno proveli sa Hercegovačko-neretvanskom
županijom, Zapadnohercegovačkog županijom i cijelim nizom općina koje graniče uz njihovo
područje. U jednom projektu su imali jedne partnere u Unsko-sanskom kantonu. Ono što je istakao
kao prioritet je da oni pripremaju jedan strateški projekt u vrijednosti otprilike 15-ak milijuna eura
gdje bi bile uključene 5 njihovih obalnih županija, javna ustanova RERA, kao nositelj sa 4
partnera u Bosni i Hercegovini, ali i 2 partnera u Crnoj Gori. Dakle, radi se o prioritetu 2,
specifičnom cilju 2-4 koji daje odgovor na klimatske promjene odnosno o ugrozi i opasnosti od
rizika katastrofa. Ono za što će se prekogranični susjedi morati izboriti s obzirom da se radi o
strateškim projektima, nešto će se pitati i Federaciju Bosne i Hercegovine, međutim kako se radi o
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sustavu oglašavanja različitih katastrofa, požarnih i nekih drugih katastrofa nada se da će njihove
općine proći na tom pozivu s obzirom da veliki broj kilometara graniči duž granične linije i ne bi
bilo primjereno da neki bosanskohercegovački kanton u Bosni daje odgovor na pitanja koja su od
zajedničkog graničnog interesa. Ono gdje mogu snažnije birati partnere su tzv. redovni Interreg
Bosna i Hercegovina, Crna Gora koje se pripremaju i nada se da će tijekom ove godine biti
objavljeni pozivi. S njihovim kolegama i partnerima, kao što je rekao, tu je cijeli niz njihovih
institucija koje aktivno surađuju na pripremi i drugih Interreg-ova. Oni imaju pristup i MED
programima. Dakle, u stalnom su dijalogu, razmjenjuju međusobna iskustva i to je njihov jedan
maleni vid pomoći da uključe susjedne županije u povlačenju Europskih sredstava jer imaju velika
iskustva u prekograničnim projektima.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako Osnovna škola Strožanac je škola koja ima 1002 učenika u 42
razredna odjela i najveća je osnovna škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Vijećnik je u pravu i
upravo su u tijeku izrade idejnog projekta i usuglašavanju projekta sa Ministarstvom u kontekstu
uvođenja cjelodnevne nastave gdje idu na izgradnju novog objekta, nove škole koja bi bila u
potpunosti u skladu sa novim pedagoškim standardom koji ide u cilju uvođenja jednosmjenskog
rada i cjelodnevne nastave u kompletan sustav u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i u Republici
Hrvatskoj. Taj projekt je trenutno na usuglašavanju sa Ministarstvom jer Ministarstvo im u tijeku
izrade projekta mora dati suglasnost na idejni projekt pa tek onda idu na lokacijsku dozvolu i na
glavni projekt te na natječaj. S ovim projektom računaju vrlo ozbiljno. Dakle, to je jedna od
županijskih prioriteta s kojim idu na natječaje za nacionalni plan otpornosti i oporavka kroz koji će
se financirati izgradnja škola za cjelodnevnu nastavu.
Što se tiče drugog dijela pitanja vezano za dvoranu kod postojeće osnovne škole naveo je kako
može informirati vijećnike Županijske skupštine da će se vrlo skoro pred njima pojaviti jedan akt.
Dakle, općina Podstrana ima namjeru na djelu školskog terena, pored škole izgraditi javnu
dvoranu za javne potrebe u sportu općine koju bi koristila i škola s čime se načelno slažu. Nemaju
ništa protiv, dapače podržavaju takve inicijative i vjeruje da će vrlo skoro ovaj akt biti pripremljen
za Skupštinu. Skupština mora dati pravo građenja općini Podstrana i vjeruje da je raspoloženje
vijećnika Županijske skupštine takvo da će podržati jedan vrlo vrijedan projekt u općini Postrana.
Marko Vukasović, vijećnik naveo je kako ima dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na zamolbu
Udruga koje se bave zaštitom okoliša. Kada Županija planira raspisati natječaj na koji bi se
Udruge mogle javiti, a koje se bave zaštitom okoliša?
Drugo pitanje se odnosi na vjetro i sunčane elektrane na području Županije. Koliko je do sada
realizirano projekata vjetro i sunčanih elektrana na području Splitsko-dalmatinske županije?
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne
poslove, infrastrukturu i investicije navela je, a što se tiče prvog pitanja o raspisivanju natječaja
za Udruge mora reći da svake godine Županija donosi Pravilnik o raspisivanju natječaja za
Udruge. Sukladno tom natječaju, već je objavljen oglas o najavi natječaja, natječaj bi trebao ići
početkom trećeg mjeseca, a tema natječaja će biti edukacija u svezi klimatskih promjena.
Drugo pitanje koje se odnosi na vjetro i sunčane elektrane je vrlo interesantno pitanje. S obzirom
na ovu energetsku krizu koja je zahvatila praktički čitav svijet. Na području Splitsko-dalmatinske
županije, Prostornim planom je planirano 31 prostor odnosno lokacija za vjetroelektrane, a isto
toliko 31 prostor je planiran za sunčane elektrane. Unutar prostora za vjetroelektrane mogu se
graditi i sunčane elektrane nakon provedenih studija ispitivanja. Do danas je, misli u Županiji,
izgrađeno negdje 9 vjetroelektrana te je obuhvaćeno čitavo područje Muća, Šestanovaca, Ciste
Provo itd. Znači one su u funkciju. U tijeku je još 4-5 vjetroelektrana za koje se izrađuje projektna
dokumentacija, a za sunčane elektrane misli da je negdje od 2018. do danas provedeno odnosno
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provode se postupci iz zaštite okoliša jer oni prate zaštitu okoliša, negdje oko 42 postupka ocjene
o potrebi procjene za sunčane elektrane. Te elektrane su u pripremi. Izgrađena je Sunčana
elektrana na Visu, a što je bilo dosta medijski popraćeno i ona misli da Županija u budućnosti ne
bi trebala imati problema s energetikom s obzirom na ove kapacitete.
Tonći Bulić, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje je kada će se dostaviti koncesijski
ugovor o Benama koji su tražili gradski vijećnici. Što je tako strašno u tom Ugovoru da se ne želi
pokazati javnosti. Naime, nekoliko tjedana od upita Splitsko-dalmatinska županija i dalje ne želi
dostaviti ugovor sklopljen s koncesionarom na Benama. Žele znati što je u tom Ugovoru i poštuju
li se sve ugovorne obveze, jer na to imaju zakonsko pravo. Koncesionar tvrtka „Nacional“ nije
ispunio osnovne uvjete zaštite prirode u pogledu održavanja hortikulture i urbane opreme, nije
ispunio ni uvjet ishođenja sigurnosnog certifikata za sigurno korištenje sprava na dječjem igralištu
koje je u lošem stanju.
Drugo pitanje je kada će se imenovati Školski odbori u školama kojima upravlja Županija? Hoće li
se raspisati javni poziv za izbor članova i zašto neće ili će pričekati da se završi školska godina?
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo navela je
kako joj je drago što se vijećnik dotakao ove teme koja je u zadnjem vremenskom periodu punila
novinske stupce. Odgovorila je vijećniku kako ugovor neće dostaviti jer to nije njena zakonska
obaveza. Naime, odluka o davanju koncesije je upravni akt, kao takva objavljena je u
elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljena je u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske
županije i objavljena je na GIS portalu, na stranici Pomorsko je dobro. Svojim sadržajem u
potpunosti je istovjetna sklopljenom Ugovoru i tu ne postoji nikakva tajna, ali činjenica je da
ugovorni odnosi između Nacionala d.o.o. i Splitsko-dalmatinske županije je obvezno-pravni odnos
i što je potkrijepljeno i mišljenjem nadležnog Ministarstva koji nikad nijedan svoj ugovor nije
dostavio nikome pa ni njima kad su to tražili. Što se tiče ispunjavanja uvjeta, a obzirom da je
danas sjednica takva da ima jako puno točaka iz djelokruga Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo skrenula je pozornost na točku 22. gdje može povući nekakvu paralelu. Riječ je o
oduzimanju koncesije gdje je u materijalima detaljno obrazloženo koje su zakonske pretpostavke
za oduzimanje koncesija. Tri su pretpostavke, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
lukama koncesija se oduzima kada je data za izgradnju građevine koja nije u propisanom roku
izgrađena, kada koncesionar prekomjerno iskorištava koncesiju ili ih ne iskorištava sukladno
ugovoru te kada koncesionar neuredno plaća naknadu, a to znači da dvije uzastopne godine nije
plaćena koncesijska naknada. Tako na primjeru točke 22. mogu vidjeti, ako su vijećnici čitali
materijale, što je zapravo sve potrebno kao preduvjet da bi se jedna koncesija oduzela. Što se tiče
tvrtke „Nacional“ d.o.o. ona svoje obaveze uredno podmiruje, dug ne postoji, niti je izvršena
prisilna naplata po tom pitanju. Što se tiče Ugovora o koncesiji činjenica je da postoje manjkavosti
u smislu koje je vijećnik naveo, a odnosi se na atest za igračke, stoga je koncesionar dobio 90 dana
da isto ishodi. Taj rok od 90 dana ističe 12. travnja ove godine. Ono što ona zna da je do sada
koncesionar dostavio ispravljeni plan korištenja. U narednom periodu od 10-ak - 15 dana očekuje
da će se info tabla s planom korištenja postaviti na Benama. Isto tako jamči da će to dostaviti Park
šumi Marjan i gospodinu Srđanu Mariniću koji je to od nje očekivao. Nisu ga dostavili, ne zbog
toga što ga nemaju, nego zato što ga je koncesionar izradio, ali nije reagirao na ispravak nekih
manjkavosti. Što se tiče atesta odnosno elaborata napravila se procjena što od tih sprava za djecu
funkcionira što ne. Idejno rješenje za uklanjanje i postavljanje novih koji bi imali certifikat,
koncesionar je u međuvremenu predao elaborat nadležnom Upravnom odjelu za komunalne
poslove zaštitu okoliša i infrastrukturu i investicije. 12. travnja je datum koji je sebi zadala i koji je
zadala koncesionaru da se ove manjkavosti koje nisu razlog za oduzimanje koncesije, ali svakako
smatra da ih treba korigirati. Nakon toga 12. travnja, ako koncesionar to ne napravi, prvo se
naplaćuje ugovorna kazna, daje se dodatnih 30 dana, sukladno odredbama Ugovora rok da se
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izjasni o razlozima, a onda idu na Stručno tijelo i cijela procedura kao što je u točki 22. traje i nije
tako jednostavna da oni na jednu stvar oduzimaju nekome koncesiju. Obzirom da nisu ispunjene
zakonske pretpostavke za oduzimanje, a poduzete su radnje da se isprave manjkavosti koje su
spomenute dala bi priliku te dočekaju 12. travnja kada će vidjeti što će biti.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako će se imenovanje članova Školskog odbora obavit sukladno Zakonu
i Statutu ove Skupštine i za one Školske odbore gdje nemaju imenovane predstavnike osnivača.
Nada se da će se to dogoditi u što kraćem roku jer ima i onih gdje su još uvijek u mandatu. Na
žalost, takva je situacija i vijećnik zna da po Zakonu osnivač ima 3 člana Školskog odbora, 4 člana
se biraju unutar škole. Prema tome to je jedna apsurdna situacija za koju vjeruje da će se novim
Zakonom o odgoju i obrazovanju koji je u pripremi, koji se izrađuje, u normativnom planu
aktivnosti Vlade za ovu godinu biti doneseni te da će taj apsurd biti ispravljen.
Martin Grgić, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje kakvi su planovi za izgradnju
sportskih dvorana u školama koje nemaju dvorane, a kojima upravlja Splitsko-dalmatinska
županija? Prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti na polju obrazovanja, znanosti i
istraživanja planirano je uvođenje cjelodnevne nastave. Takva organizacija nastave sa sobom nosi
povećanje broja sati obavezne nastave. Sve matične škole moraju imati odgovarajuću sportsku
dvoranu koja bi ujedno imala i javnu namjenu i prema e-Rudniku na području Splitskodalmatinske županije takvih škola je 106. O zahtjevnosti plana govori i činjenica da na primjer u
Splitu, u ulici Matice Hrvatske imaju 4 škole što zajedno čini 101 razredno odjeljenje, a nemaju
dvoranu. Drugo pitanje se odnosilo na civilnu zaštitu na koje pitanje je prethodno odgovoreno.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako je školska sportska dvorana i učionica za nastavu tjelesne kulture
doista veliki problem u nizu škola koje, nažalost, u trenucima kad su bile građene pedagoški
standard nije bio takav koji je zahtijevao da se izgrađuju škole sa dvoranama, a što danas doista
predstavlja vrlo veliki problem u operativnom načinu funkcioniranja pojedinih škola po pitanju
izvođenja nastave tjelesne kulture. Što se tiče njihovih namjera oni već imaju jedan dobar dio
pripremljenih projekata. Tu govori o novoj dvorani u Visu koja treba započeti sa izgradnjom,
dvorani kod škole u Šestanovcu, dvorani u Dugom Ratu koja je u fazi izgradnje, nizu dvorana za
koje su pripremili projekte za izgradnju računajući upravo na nacionalni plan otpornosti i
oporavka. U ovom trenutku, nažalost, još uvijek ne znaju kakvi će biti uvjeti natječaja što se tiče
nacionalnog plana otpornosti i oporavka, ali doista računaju da će moći izgraditi i školske sportske
dvorane. Tim više jer je školska sportska dvorana vrlo često unutar brojnih jedinica lokalne
samouprave zapravo javni objekt, za javnu namjenu, za javne potrebe u sportu tih jedinica lokalne
samouprave. Spomenuo je dobre primjere koje imaju, grad Supetar gdje je škola upravo u
postupku preuzimanja dvorane koja je izgrađena za školsku i javnu namjenu, grad Trilj itd. Dakle,
to je model po kojem unutar brojnih jedinica lokalne samouprave zadovoljavaju javne potrebe u
sportu. Što se tiče konkretne škole u Matici Hrvatskoj informirao je vijećnike na tu temu. Dakle,
tamo djeluju četiri vrlo značajne škole. Sve su škole značajne, ali ove četiri su i po veličini, po
broju razrednih odjela značajne zato što se radi o velikim školama. Djeluju na jednoj lokaciji koja
nema minimalan uvjet za nastavu tjelesne kulture i pokrenuli su već određene razgovore u
Županiji. Inicirao je sa svoje strane i sa Sveučilištem su već dva puta bili na radnom sastanku, sa
društvom arhitekata u kontekstu izmjena Prostornog plana grada Splita i računaju s time. Ostvarili
su određene kontakte u gradu. Dakle, išli bi na to da se stvore prostorni uvjeti da se može realizirat
jedan takav projekt izgradnje sportske dvorane za te četiri škole. Dakle i dalje ostaju niz otvorenih
pitanja po brojnim jedinicama lokalne samouprave, vijećnicima je jasno da i Prostorni planovi
jedinica lokalne samouprave moraju to omogućavati. Oni su pokrenuli dosta opsežnu akciju da taj
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program izgradnje školskih dvorana u idućih 10 godina maksimalno iskoriste mogućnostima koje
će im stajati na raspolaganju. Naveo je kad je već na toj temi da će informirati vijećnike kako će
Županija zaključno sa današnjim datumom, jer je do danas bio rok za natječaj za izradu projektnotehničke dokumentacije za digitalnu transformaciju i zelenu tranziciju, prijaviti ukupno 8 školskih
objekata, za 2 će bit prijavitelji Županija, a za 6 jedinica lokalne samouprave i škole u partnerstvu
uz naravno tehničku potporu i pomoć Županije i RERE koje su pomogle da se ta prijava dogodi.
Od tih 8 objekata sve su škole sa školskim dvoranama ili samo školske dvorane. Dvorana Osnovne
škole u Klisu, Osnovna škola u Podstrani, škola se dvoranom, Osnovna škola knez Trpimira u
Kaštel Gomilici – škola s dvoranom, Osnovna škola Vjekoslava Paraća, škola sa dvoranom –
dogradnja. Niz objekata školske infrastrukture za koji namjeravaju na ovaj način osigurati sredstva
da bi se napravili ti projekti. Brojne su aktivnosti pokrenute. Nada se da će za sve to biti
mogućnosti i sredstava iz Europskih fondova kako je i najavljeno.
Liljana Caratan Lukšić, vijećnica navela je kako su čuli kako ordinacije sve imaju što trebaju.
Sada će čuti priču iz stvarnog života. Ona je dala primjer iz vlastitog iskustva navodeći: da bi joj
se odredila terapija mora izvaditi krv, a što nije nikakav problem da ne živi na otoku i da krv ne
mora vaditi na tri mjesta. Doktorica joj je rekla prvu trećinu u Splitu, u KBC, drugu trećinu u Jesli,
u svojoj primarnoj ordinaciji, a treću u Domu zdravlja u Hvaru. Dakle, prvi dan se treba ustati u
4,30 sati, trajektom se voziti 2,5 sata do Splita i vratiti se nazad kući tek u 17,00 sati. U Jelsi se
ustaje u 6,30 sati da bi do 7-8 sati došli na red, ako dođe vaditi krv. Za u Hvar se opet mora ustati
u 6 sati da bi došli u 7 sati u Hvar, vozi se 33 km u jednom smjeru u slučaju da živite u Jesli, ako
ne Hvar je i duže pa ima i 70 km tako da se može i 100 km voziti. Dakle, to je za jedno obično
vađenje krvi. Objašnjenje je da se sve izvadi u Splitu da bi to teretilo samo KBC, a da se ovako
troškovi dijele na tri različite ustanove bez obzira što ću ona taj trošak u konačnici realno bit
Županiji, ali nema veze, bolje da ona potroši tri dana i da potroši osim ta tri dana i financijska
određena sredstva jer to zahtijeva cijeli dan ostati u Splitu, benzin i sve ostalo. Isto vrijedi i za
djecu osim ako nisu neki teži slučajevi tako da moli vijećnike da zamisle kako je lijepo se
probuditi sa malim djetetom u 4,5 sata i voditi ga na trajekt pod uvjetom da ti trajekti i voze. Priča
broj dva je obavijest na vratima njihovog Doma zdravlja, Stomatološka ordinacija, doktor broj 1
na godišnjem, doktor broj 2 na godišnjem, doktor broj 3 na bolovanju te da se u taj tjedan od
Božića do nove godine jave u Stomatološke ordinacije 1,2 i 3 u Splitu s tim da su navedeni doktor
1, doktor 2, doktor 3 bez kontakta, bez imena. Opet se vraća na priču o trajektu, na priču o
ustajanju 4,30 sati, o vožnji od 2,5 sata, ali ovaj put sa zuboboljom pa poziva da se malo promisli
kako je to dobro i kad je s vama dijete koje nešto boli. Ne rasporediti poslove i ostaviti da je stalno
dežuran jedan zubar nego ostaviti cijeli otok bez iti jednog stomatologa. Treća stvar je da je svoje
osmogodišnje dijete zapisala za cjepivo početkom 12. mjeseca rekli su joj da će joj se javiti kad
cjepivo dođe i do danas cjepivo još nije došlo. Zanima je do kada će otočani biti građani i pacijenti
drugog reda? Potom je napomenula da laboratorij u Hvaru zadnjih petnaest dana nije ni radio.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je da će odgovor
započeti s onim što je njegova greška i greška Uprave. Pitanje stomatologa i pitanje božićnih
blagdana. Nažalost desila se situacija kad su stvarno dva stomatologa dobila rješenje o godišnjem,
a treći je otvorio bolovanje. Nažalost, ono što tada nije napravljeno i to je njegova osobna greška i
greška voditeljice službe što nisu na brzinu angažirali zamjenu za jednog od ta tri stomatologa te
je naveo kako se takve stvari više neće događati. Međutim, pitanje vađenja krvi, pitanje da li su
otočani i svi stanovnici otoka građani drugog reda? Nisu građani drugog reda, ali imaju problema
što žive na otoku. Naime, postavke vađenja krvi, postavka laboratorija i postavke organizacije
zdravstvene zaštite su takve da postoji laboratorij na nivou primarne zdravstvene zaštite,
laboratorij na nivou sekundarne zdravstvene zaštite. Laboratorij na nivou sekundarne tj. u bolnici
ne želi jednostavno raditi analizu onoga što spada na nivo primarne zdravstvene zaštite, s druge
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strane na nivou primarne ne mogu se obaviti sve te analize koje spadaju pod bolnicu. Ono što se
pokušava, kad ima sluha među zaposlenicima Doma zdravlja, pacijentima izići u susret, da
pacijent ne putuje u KBC već da putuje samo krv u KBC. Međutim, oni koji žive u toj sredini vrlo
dobro znaju kakvi su zaposlenici Doma zdravlja i s kim se može razgovarati, tko ima sluha, tko
nema sluha. Ovo što je na kraju vijećnica rekla da laboratorij ne radi nije istina, problem je u tome
što laborantica, srednja stručna sprema nije dostupna. Laboratorij radi, a magistra biokemije koja
je u laboratoriju je osoba od koje se neke stvari ne mogu očekivati. On se vraća na ono prvo koje
prihvaća kao kritiku i nešto što se nije trebalo dogoditi i što se neće više događati, a ovaj drugi dio
jednostavno je kao ono pitanje pokretanja srednje škole da imaju na otoku Hvaru mogućnost
zaposliti više laboranata i da postoji laboranata na otoku Hvaru onda bi se i ovaj drugi problem
riješio, a ovako nažalost sugrađani su osuđeni putovati u Split i za ono što ne bi trebali putovati.
Liljana Caratan Lukšić, vijećnica navela je kako joj nije prihvatljivo da se izjavi da KBC ne želi
raditi analizu. To nije prihvatljivo. Nemaju što ne željeti, radi se o ljudima, o pacijentima. Da
netko ne želi nešto, dakle oni su opet sekundarni, a to da laboratorij radi, a ne vadi krv joj nije
neka sreća.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Predsjednik Županijske skupštine naveo je kako je došlo do promjene u sastavu radnih tijela
Županijske skupštine, predložio da se dopunske točke 30. i 31. odrade na početku odnosno prije
prelaska na točku 1. Dnevnog reda te da se iste objedine budući se radi o istoj materiji odnosno
promjeni u sastavu radnih tijela Županijske skupštine.
Mate Šimundić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatio Prijedlog točke 30., dok je Prijedlog točke
31. većinom glasova prihvaćen.
Nakon zaključenja objedinjenje rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 30. Jednoglasno (41 glas „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije
Ad. 31. Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o
izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine
Mate Martinić, vijećnik naveo je kako se zapisnik treba dopuniti na način:
„na stranici 13, prvi pasus, iza teksta „onih koji se bave amaterskim sportom.“ treba dodati tekst:
„Župan je prihvatio obvezu da se na temu „Sporta“ i temu „Gospodarenja otpadom“ sazove
Međustranačko vijeće s nadležnim odborima s ciljem da se rasprave ova pitanja i donesu potrebni
zaključci“.
Jednoglasno (39 glasova „za“, od čega 38 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je zapisnik s navedenom dopunom.
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Ad. 2. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (38 glasova „za“, od čega 37 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je zapisnik.
Ad. 3. Prijedlog programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
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.
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a, Daša Dragnić u ime Kluba NLMPametno za Split i Dalmaciju-HSLS, replike na izlaganje Daše Dragnić: Milija Baldić Lukšić i
Luka Roguljić, odgovor na replike: Daša Dragnić, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, replike na
izlaganje Mate Martinića: Milija Baldić Lukšić i Mate Šimundić, odgovor na replike Mate
Martinić, Luka Roguljić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, vijećnici: Daša Dragnić, replika na
izlaganje Daše Dragnić: Luka Roguljić, Milija Baldić Lukšić, Ružica Jakšić, replike na izlaganje
Ružice Jakšić: Danica Baričević i Luka Roguljić, odgovor na replike: Ružica Jakšić, Maja Krčum,
replike na izlaganje Maje Krčum: Mate Šimundić i Milija Baldić Lukšić, Mate Martinić, Mate
Šimundić, Danica Baričević, Petroslav Sapunar, Gorana Rosandić, replika na izlaganje Gorane
Rosandić: Mate Šimundić, Liljana Caratan Lukšić, replika na izlaganje Liljane Caratan Lukšić:
Mate Šimundić, Kristijan Bečić, replike na izlaganje Kristijana Bečića: Milija Baldić Lukšić i
Matko Grčić, odgovor na replike Kristijan Bečić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Blaženko Boban, župan.
Predsjednik Skupštine proslijedio je prijedloge amandmana predlagatelju kako bi se izjasnio o
istima te je odredio pauzu.
Daša Dragnić u ime Kluba vijećnika NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS navela je
kako se dobar dio njihovih prijedloga uključio u Program rada Županijske skupštine, ali načelno
ide prijedlog za izmjenu i dopunu predloženih točaka.
Točka 19. Tematska sjednica Izviješće o stanju u zdravstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji je
odlična i oni su u svom prijedlogu bili odustali od nje jer su je htjeli staviti zajedno sa tematskom
sjednicom za demografiju. Međutim, pod sadržaj je dat naglasak na Izviješća ustanova iz
zdravstva. Mišljenja su da to ne može i ne smije biti samo tako jer bi ih i inače slušali i ne vidi
zašto bi to zvali tematskom sjednicom. Treba vidjeti i neko zbirno stanje, ne pojedinačnih
ustanova nego sliku zbirnog stanja i problema u zdravstvu sa preporukama što napraviti, koje
aktivnosti, na kojim razinama, da budu preporuke aktivnosti koje se trebaju poduzeti od strane
lokalnih, županijskih i nacionalnih vlasti da onda to bude rasprava i u konačnici zaključak takve
tematske sjednice bude nešto konstruktivno i dobro i što će se napraviti sa zdravstvom. Od
planova za kadrove, stipendije za učenike, specijalizacije za kadrove i sl. Dakle, njihov glavni
prijedlog da uz Izviješća ustanova bude uključeno Izviješće o kompletnom stanju pa eventualno i
o reformi. Takva tematska sjednica mora iznjedriti neke prijedloge.
Točka 20. Izvješće o stanju u socijalnim ustanovama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije
ne sadrži navedene ustanove koja će dati Izviješća, ali pretpostavlja da hoće. Međutim, ponovno se
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radi o istoj stvari. Stanje u kompletnoj socijalnoj skrbi sa svih aspekata sa prijedlozima za
poboljšanje. Razmišljaju predložiti tematsku sjednicu o zdravstvu da se nadopuni tematskom o
zdravstvu i socijalnoj skrbi zato što se brojna pitanja negdje i poklapaju.
Točke 23., 26., 27. i 28. su točke za školstvo i obrazovanje. Govori se o mjerilima i kriterijima za
financiranje programa predškolskog odgoja, osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova
smatra da treba biti u I. tromjesečju odnosno početkom II. tromjesječja. Treba biti napravljena
analiza stanja. Istina je da donose odluku o kriterijima, odluku o ulaganjima, prijedlog javnih
potreba, ali temeljem čega? Bilo bi dobro da to znaju te da imaju sliku gdje su škole, koje su u
funkciji, u kakvom su stanju, koje imaju dvorane, a koje nemaju dvorane, koje imaju prilaz osoba
sa invaliditetom, energetsku učinkovitost itd. Moli da se omogući da i oni, kad nešto odlučuju
znaju temeljem čega. Niti jedna investicija nije bez veze ni loša i svaka će biti dobra. No, možda
treba razmatrati kako nema novaca za sve odjedanput. U to bi uključila i pitanje sporta, a koje je
predviđeno u točki 33. Program javnih potreba u sportu, ali bi voljela da prije tog programa
ponovno bude snimka stanja što omogućavaju djeci, mladima, rekreativcima, profesionalcima od
infrastrukture do ljudi, trenera. Jedno cjelovito stanje da mogu razmatrati javne potrebe u sportu, a
ne da idu sa amandmanima zato što im se učinilo zgodno da se nešto doda. Želi vidjeti stvarnu
sliku stanja i čime bi se moglo najbolje doprinijeti da to stanje bude bolje.
Za točku 42. Tematska sjednica Gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji navela je
kako je isti komentar. Međutim, ponovno je naglasila kako bi u Izviješćima trebali biti detektirani
glavni problemi, prepreke i adresirano i usmjereno na neke preporuke i aktivnosti. Inače od
Izviješća nemaju koristi. Ona bi rado sudjelovala u raspravi kako nešto popraviti i promijeniti, a ne
komentirati je li neko Izviješće dobro ili nije.
Za točku 47., a u koju bi mogle ući točke 45. i 46. Plan građenja i održavanja županijskih i
lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije, Županijske uprave za ceste Split bi
voljela da se vidi stanje ceste odnosno to bi bilo dobro spojiti sa odličnom točkom 49. Informacija
o stanju cestovne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije u nadležnosti
Hrvatskih cesta. Želi pogledati cjelovito stanje cesta kojima jednim upravlja Hrvatske ceste, a
drugima ŽUC. Što imaju, što nemaju, gdje su im kritični pravci i opet razgovarati o prioritetima.
Ponovila je kako svaki novoizgrađeni kilometar ceste je super, ali možda treba razgovarati o onim
prioritetima pogotovo u širem aspektu ako govore o demografskim i drugim pitanjima.
Za točku 50. Izvješće o upravljanju nekretninama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije bi
voljela da se tehnički nadopuni razdoblje kada će se nešto održavati, a nije uključena današnja
točka, predviđena je u III. tromjesječju, odnosno predviđena je sada u I. tromjesečju pa onda u III.
tromjesječju.
Za točku 51. Izvješće o ispitivanju ispravnosti vodovodnih voda na području Splitsko-dalmatinske
Županije za 2021. mora priznati, možda je to tehnički izraz, ali naziv „vodovodnih voda“ joj je
čudan. Ne zna kakve su druge vode, ali u redu. Tu bi tražili dopunu da stvarno vide stanje voda,
vodoopskrbe, odvodnje, navodnjavanja i problema suše i poplava. Da se objedini stanje i pitanje
upravljanja vodama u kojem god smislu im trebale, bilo kao vodoopskrba, odvodnja tih voda i ono
što može napraviti nedostatak ili višak voda. Iz toga bi proizašao Plan aktivnosti prije Proračuna.
Za točku 53. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije je samo napomenula, a što se dinamike tiče, mora ići nakon prihvaćanja Plana razvoja
Županije jer ako će ponovno raspravljati o izmjenama Prostornog plana prije nego što donesu i
slože se oko strategije ne vidi smisao toga. Ono što bi mogli dodatno razmisliti je tematska
sjednica o upravljanju pomorskim dobrom, problemima sa koncesijama i pravom stanju.
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Mate Martinić u ime Kluba SDP-a podnio je 4 amandmana, koji glase:“
AMANDMAN 1.
U točka 11. 12. i 13. umjesto „roka“ treba stajati „rok“
Obrazloženje: Tehnički ispisana greška.
U ime predlagatelja amandman je prihvaćen.
AMANDMAN 2.
Točka 2. Poslovnik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije umjesto „rok: III.
tromjesječje“ predlaže se „rok : II. tromjesječje“
Obrazloženje: Nedvojbeno je hitno, a moguće je i pripremiti.
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (17
glasova „za“).

AMANDMAN 3.
Točka 19. Tematska sjednica o stanju u zdravstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji uz Izvješće o
stanju u zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
a) do g)
predlaže se:
Točka 19. Tematska sjednica o stanju u zdravstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji uz izviješća:
Ministarstva zdravstva RH, HZZO RH, KBC Split i Izviješća o stanju zdravstva u zdravstvenim
ustanovama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
a) do g)
Obrazloženje: Razmotriti objedinjena izvješća u zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Splitskodalmatinske županije za 2021. Međutim, vrlo važnije je saznati stanje i mogućnosti sa razine
Ministarstva zdravstva, HZZO RH, stanje u KBC Split, vjerojatno i još ponekog naslova, jer ono
predstavlja osnovnu podlogu za djelovanje zdravstvenih ustanova u vlasništvu SDŽ, a još i više za
opće stanje zdravstva na području RH pa time i u našoj Županiji.“
Amandman je povučen.

AMANDMAN 4.
Točka 42. Tematska sjednica Gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja
obuhvaća:
a) Izvješće o tekućim fazama Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom
b) Izvješće o radu Regionalnog centra Čistog okoliša d.o.o. za 2021. godini
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c) Objedinjeno Izvješće o provedbi planova gospodarenja otpadom JLS na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Predlaže se :
Točka 42. Tematska sjednica Gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja
obuhvaća:
1. Informacije o provedbi odredbi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021 od
23.7.2021.), na razini RH s posebnim osvrtom na SDŽ:
a) Nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša,
b) Provedbenog tijela na državnoj razini Fonda za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitosti.
2. a) Izviješće o tekućim fazama Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom,
b) Izvješće o radu Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za 2021. godinu,
c) Objedinjeno izvješće o provedbi planova gospodarenja otpadom JLS na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu.
Obrazloženje: Prijedlogom koji smo dobili razmotrit ćemo tri izvješća za 2021. godinu za koja
unaprijed, na žalost možemo pretpostaviti da će dati loše i zabrinjavajuće rezultate.
Ovaj amandman temelji se na novi Zakon o gospodarenju otpadom iz srpnja 2021. i saznanja o
provedbi zakona na razini RH pa time i na razini SDŽ.
Dakle prioritet je dobiti informacije Nadležnog ministarstva i provedbenog tijela na državnoj
razini Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđujući realne mogućnosti i teškoće,
stavljajući u kontekst stvarnog stanja na razini Županije kako bi se izveli efikasni zaključci.“
Amandman je povučen.
Klub vijećnika MOST-a podnio je 8 amandmana, koji glase:“
AMANDMAN 1.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE GOSPODARSTVA, iza točke 11. Izvješće o radu javne ustanove RERA S.D.
za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini, predlažemo da se doda
točka 11.a koja glasi:
11.a Plan odnosno program rada te prioriteti javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj
Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Javna ustanova RERA S.D.
PREDLAGATELJ: Župan
ROK: I. tromjesečje 2022. godine
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (18
glasova „za“).
AMANDMAN 2.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE TURIZMA 1 POMORSTVA, iza točke 15. Izvješće o radu Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini, predlažemo da se doda točka 15.a koja glasi:
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15.a Plan odnosno program rada te prioriteti javne ustanove Lučke uprave Splitsko-dalmatinske
županije za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije
PREDLAGATELJ: Župan
ROK: I. tromjesečje 2022. godine"
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (17
glasova „za“).
AMANDMAN 3.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I DEMOGRAFIJE, iza točke 20.
Izvješće o stanju u socijalnim ustanovama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
godini, predlažemo da se doda točka 20.a koja glasi:
20.a Plan odnosno program rada te prioriteti socijalnih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju
PREDLAGATELJ: Župan
ROK: I. tromjesečje 2022. godine
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (17
glasova „za“).
AMANDMAN 4.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I DEMOGRAFIJE, iza točke 20.
Izvješće o stanju u socijalnim ustanovama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
godini, predlažemo da se doda točka 20.b koja glasi:
20.b Plan odnosno program rada te prioriteti zdravstvenih ustanova koje je osnovala Splitskodalmatinska županija za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju
PREDLAGATELJ: Župan
ROK: I. tromjesečje 2022. godine
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (18
glasova „za“).
AMANDMAN 5.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE PROSVJETE, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE I SPORTA, iza točke
24. Izvješće o radu ustanova u kulturi za 2021., predlažemo da se doda točka 24.a koja glasi:
24.a Plan odnosno program rada te prioriteti ustanova u kulturi za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
PREDLAGATELJ: Župan
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ROK: I. tromjesečje 2022. godine
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (17
glasova „za“).
AMANDMAN 6.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE PROSVJETE, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE I SPORTA, iza točke 25.
Izvješće o radu javne ustanove-Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
predlažemo da se doda točka 25.a koja glasi:
25.a Plan odnosno program rada te prioriteti javne ustanove-Centar izvrsnosti Splitskodalmatinske županije za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
PREDLAGATELJ: Župan
ROK: I. tromjesečje 2022. godine
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (18
glasova „za“).
AMANDMAN 7.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE ZAŠTITE OKOLIŠA, KOMUNALNIH POSLOVA, INFRASTRUKTURE I
INVESTICIJA, iza točke 48. Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društva za održavanje
i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje u 2021. godini, predlažemo da se doda točka 48.a
koja glasi:
48.a Plan odnosno program rada te prioriteti Županijskih cesta Split d.o.o., društva za održavanje i
zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Županijske ceste Split d.o.o.
PREDLAGATELJ: Župan
ROK: I. tromjesečje 2022. godine
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (18
glasova „za“).
AMANDMAN 8.
U Prijedlogu programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022., u
dijelu PODRUČJE GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, iza točke 52. Izvješće o
radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
godinu, predlažemo da se doda točka 52.a koja glasi:
52.a Plan odnosno program rada te prioriteti Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
NOSITELJ IZRADE: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije
PREDLAGATELJ: Župan
ROK: I. tromjesečje 2022. godine
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Obrazloženje:
Na temelju odredbe članka 71. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 13/09, 2/13 i 42/20), sukladno kojoj
vijećnik odnosno klub vijećnika sve do zaključenja rasprave, može dati prijedloge promjene ili
nadopune akta.
Imajući na umu da i Skupština donosi ovaj svoj Program rada za 2022., smatramo da bi isti
princip trebalo primijeniti i na sve tvrtke i ustanove osnivač kojih je županija, kako bi bili
upoznati s njihovim planom rada, programom ili prioritetima, a u konačnici kako bi se po
primitku završnih izvješća za 2022. godinu moglo izmjeriti koliko su uspješno ostvareni planovi,
te kako bismo sagledati eventualne poteškoće koje su utjecale na realizaciju.“
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen (18
glasova „za“).
Klub SDP-a podnio je 2 amandmana koja glase:“
AMANDMAN 1.
Prijedlog: Tematska sjednica o prometnoj povezanosti Splitsko-dalmatinske županije
Cilj: Bolja prometna povezanost u Županiji bilo da se radi o pomorskom, cestovnom, zračnom ili
željezničkom prometu
Na jednom mjestu sagledati prilagodbu obzirom na obnovljive izvore energije, primjene u
prometu – kako se prilagoditi, eventualno apliciranje EU fondovima, prometni pravci.
Prometni pravci – racionalizacije, prometna povezanost unutar županije.
Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
Predlagatelj: Klub vijećnika SDP-a
Rasprava: svibanj 2022. godine
Amandman je povučen uz prethodni dogovor sa županom.

AMANDMAN 2.
Prijedlog: IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
Cilj: Informiranje javnosti o radu povjerenstva
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Predlagatelj: Klub vijećnika SDP-a
Rasprava: listopad 2022. godine
Amandman je prihvaćen.
Amandmani Daše Dragnić u ime Kluba vijećnika NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS
su prihvaćen i to:
U točki 19. Tematska sjednica Izviješće o stanju u zdravstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji uz
Izviješća o stanju u zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
dodaje se:
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h) Izviješće Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
i) Izviješće Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije
Ostali amandmani nisu prihvaćeni uz napomenu da na tematskoj sjednici osim Izviješća pojedine
ustanove ili poduzeća bude i prikaz plana rada.
Točka 45. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2021. godinu i Izviješće o stanju cestovne infrastrukture na području Splitskodalmatinske županije u nadležnosti Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste, se prihvaća.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 3. Većinom glasova (42 glasa „za“, od čega 41 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
Ad. 4. Izvješće o upravljanju nekretninama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Blaženko Boban, župan i Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu
okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije iznijeli su uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a, Ranko Ostojić u ime Kluba SDP-a,
Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, replika na izlaganje Danice Baričević: Daša
Dragnić, vijećnici: Milija Baldić Lukšić i Ranko Ostojić.
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. 4. Većinom glasova (32 glasa „za“, od čega 30 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 2 glasa vijećnika putem video linka, 7 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o upravljanju nekretninama u vlasništvu
Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
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.
Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske (jednoglasno), prihvatio je
Prijedlog.

23

Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 5. Jednoglasno (38 glasova „za“, od čega 36 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
2 glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o raspoređivanju
sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj
skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
Kako se točke 6. i 7. odnose na aktivnosti Savjeta mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama
pojedinačno.
Ivan Jagnjić, predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Ružica Jakšić u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba
MOST-a, Toni Grbavac Garac u ime Kluba NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS,
Siniša Marović u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, vijećnici: Tonći Bulić, Milan Perišić, Mate
Šimundić, Marin Rožić, replika na izlaganje Marina Rožića: Petroslav Sapunar.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ivan Jagnjić, predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 6. Većinom glasova (29 glasova „za“, od čega 28 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 7 glasova „protiv“ i 8 glasova „suzdržan“, od čega
7 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izviješća o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske
županije za 2021.
Ad. 7. Većinom glasova (28 glasova „za“, 7 glasova „protiv“ i 8 glasova „suzdržan“, od čega 7
glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Financijski plan Savjeta mladih
Splitsko-dalmatinske županije za 2022.
Ad. 8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2021. iz II. Izmjena i dopuna
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovale vijećnice Daša Dragnić i Liljana Caratan Lukšić.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 8. Većinom glasova (23 glasa „za“, od čega 21 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2
glasa vijećnika putem video linka, 7 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za
prosinac 2021. iz II. Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i
projekcija za 2022. i 2023. godinu
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Ad. 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene
službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena Maji Gjirlić, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije
Helena Bandalović, zamjenica po ovlaštenju pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu
skrb i demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 9. Jednoglasno (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene
zaštite žena Maji Gjirlić, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije
Ad. 10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije kojom se osniva pravo služnosti puta - povučena
Kako se točke 11. i 12. odnose na imenovanje mrtvozornika, 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.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za izbor i imenovanja
(jednoglasno), prihvatili su Prijedloge.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 11. Jednoglasno (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanju
mrtvozornika za područje Općine Nerežišće
Ad. 12. Jednoglasno (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanju
mrtvozornika za područje Općine Sutivan
Ad. 13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Brač
Mate Šimundić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 13. Jednoglasno (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanju
članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Brač
Kako se točke od 14. do 22. odnose na koncesije koje su u nadležnosti Upravnog odjela za turizam
i pomorstvo, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznijela je
uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo većinom glasova prihvatio je
Prijedloge točaka 14., 15., 18., 19., 20. i 21. dnevnog reda, dok Prijedloge točaka 16., 17. i 22.
dnevnog reda jednoglasno je prihvatio.
U raspravi su sudjelovali: Maja Jurišić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Mate Martinić i Ranko Ostojić u ime Kluba SDP-a, replika na izlaganje Ranka
Ostojića: Maja Jurišić, odgovor na repliku: Ranko Ostojić, Ivan Slavić u ime Kluba HDZ-HSPHGS, Marin Rožić u ime Kluba MOST-a, replika na izlaganje Marina Rožića: Ivan Slavić,
vijećnici: Mate Martinić, Milija Baldić Lukšić, Gorana Rosandić, Maja Jurišić, replika na
izlaganje Maje Jurišić: Gorana Rosandić, Liljana Caratan Lukšić i Ranko Ostojić, replika na
izlaganje Ranka Ostojića: Marin Rožić.
Osvrt na tijek rasprave dala je Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam
i pomorstvo.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 14. Većinom glasova (33 glasa „za“, od čega 31 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2
glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 5 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske
županije na privremeno upravljanje, izgradnju i korištenja luke posebne namjene-sportske luke na
dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad Trogir
Ad. 15. Većinom glasova (31 glas „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 2 glasa vijećnika putem video linka, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Stari Grad,
uvala Tiha, predio Mlaki Rat, Grad Stari Grad
Ad. 16. Većinom glasova (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio), Grad
Hvar
Ad. 17. Većinom glasova (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
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prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela
pomorskog dobra u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Labud na dijelu k.o.
Split, predio uvala Baluni, Grad Split
Ad. 18. Većinom glasova (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu
k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća i uvala Vića Luka, Općina Milna
Ad. 19. Većinom glasova (34 glasa „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
1 glas vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o Grohote,
predio Tatinja, Općina Šolta
Ad. 20. Većinom glasova (32 glasa „za“, od čega 30 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu
upotrebu u svrhu rekonstrukcije (zamjene) trožilnog uljnog kabela, novim pomorskim kabelom,
odnosno za potrebe elektro-energetskog postrojenja Podmorska 110 Kv kabelska veza Dugi Rat –
Postira (o. Brač), na dijelu k.o. Duće, Općina Dugi Rat i na dijelu k.o. Postira, Općina Postira,
otok Brač
Ad. 21. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 6 glasova „protiv“ i 5 glasova „suzdržan“, od čega
4 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa
Dalmacija i predio zapadno od Romane, Grad Makarska
Ad. 22. Većinom glasova (31 glas „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 7 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja
naprava i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Stari Grad,
predio uvala Vlaška, Grad Stari Grad
Ad. 23. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitskodalmatinske županije u 2022.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i
sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
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U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a i
Gorana Rosandić u ime Kluba Centar, vijećnica Milija Baldić Lukšić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 23. Većinom glasova (31 glasa „za“, od čega 30 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 3 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2022.
Kako se točke 24. i 25. odnose na izmjene i dopune Statuta škola, materiju u 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 prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i
sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor statut i poslovnik (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 24. Većinom glasova (35 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole kraljice Jelene, Solin
Ad. 25. Jednoglasno (37 glasova „za“, od čega 35 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
2 glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole fra Pavla Vučkovića,
Sinj
Kako se točke od 26. do 29. odnose na pravo prvokupa, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno
uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i
sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 26. Većinom glasova (34 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
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prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest.zgr.2104, Z.U.11187, K.O. Split, anagrafske oznake Dominisova 13, Split
Ad. 27. Većinom glasova (34 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest. zgr. 967/3, Z.U.9268, K.O. Split, anagrafske oznake Tončićeva 6, Split
Ad. 28. Većinom glasova (34 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest. zem. 1914/149, Z.U.2306, K.O. Dugopolje
Ad. 29. Većinom glasova (34 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine
označene kao čest. zgr. 4623/1, Z.U. 10304, K.O. Split, anagrafske oznake Čajkovskog 5, Split
Sjednica je zaključena u 17,50 sati.
Predsjednik Županijske skupštine
Mate Šimundić, prof., v.r.

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