ZAPISNIK
sa 3. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane dana 18.
rujna 2017., u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2.
Početak u 9,15 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Bačić Ante
2. Baldić-Lukšić Milija
3. Baran Ante
4. Baričević Danica
5. Bašić Klement
6. Batošić Igor
7. Bečić Nevenka
8. Bikić Ivan
9. Bobeta Denis
10. Božanić Tonči
11. Brečić Jadranka
12. Bulj Miro
13. Buljan Tomislav
14. Ćosić Damir
15. Čikotić Ante
16. Čizmić Jadran
17. Maja Zelić
18. Grubišić Edita
19. Horvat Saša
20. Kovačić Ivan
21. Krstinić Damir
22. Krželj Ivan
23. Kurtović Ferdo
24. Kusić Ivica
25. Kuzmanić Matko
26. Lendić Vedran
27. Lešina Josip

28. Maroević Vinko
29. Martinić Mate
30. Mazić Marin
31. Mitrović Nikšić Sandra
32. Nenadić Živko
33. Ninčević-Lesandrić Ivana
34. Obad Ante
35. Peronja Kruno
36. Pranić Ante
37. Projić Ante
38. Puljak Lucija
39. Rajčić Natalija
40. Rebić Mate
41. Renić Ante
42. Sanader Ante
43. Sapunar Petroslav
44. Skoko Igor
45. Svaguša Darko
46. Tokić Nikola
47. Vidić Jozo
48. Vidulin Filip
49. Vukasović Marko
50. Ževrnja Zlatko
51. Župić Božo

Uz vijećnike, sjednici su bili nazočni župan Blaženko Boban, zamjenik župana Ante Šošić,
privremeni pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji
ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske
skupštine.
Nakon što je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje ( na početku sjednice u 9,15 sati
nazočno je 48 vijećnika), predsjednik Skupštine je otvorio sjednicu.
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Na samom početku predsjedavajući je pozvao nazočne da minutom šutnje odaju počast
policijskim službenicima stradalima na području općine Hrvace 1991., kao i svim poginulim
pripadnicima Hrvatske ratne mornarice.
Nakon toga čestita, u ime svih vijećnika i svoje osobno, Dan hrvatske ratne mornarice svim
njenim pripadnicima.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je 12. rujna 2017.
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, nakon sazivanja ove sjednice
Županijske skupštine pristigao je prijedlog Kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista da se
dnevni red današnje sjednice dopuni još jednom točkom. To bi bila točka 58., i ista bi glasila:
„Prijedlog za donošenje Deklaracije protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE
Peruća).“
(Kombi kogeneracijske plinske elektrane – Peruća)
Predsjednik Skupštine daje riječ predstavniku predlagatelja, g Miru Bulju, koji obrazlaže
potrebu za dopunom dnevnog reda.
Nakon toga predsjedavajući, sukladno članku 65. Poslovnika Skupštine, daje riječ županu
Blaženku Bobanu.
Župan Blaženko Boban daje prijedlog da se o održi tematska sjednica o ovoj problematici,
obzirom da je prijedlog pristigao u Županiju u petak i da ga ni radna tijela nisu raspravili.
Moli predlagatelja da prijedlog povuče te da se na tematskoj sjednici, uz nazočnost stručnih
osoba, povede rasprava o zaštiti ne samo Cetine, nego ekološke zaštite svih izvora na
području naše Županije. Ukoliko predlagatelj ne povuče svoj prijedlog predlaže da se glasuje i
o tematskoj sjednici proširenu na područje cijele Županije.
Miro Bulj, vijećnik, izjavljuje da se prihvaća prijedlog za tematsku sjednicu. Zbog važnosti
deklaracije traži glasovanje o njoj.
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, daje na glasovanje prijedlog za
dopunu dnevnog reda 3. sjednice.
Prijedlog nije usvojen.
Nakon toga glasuje se o prijedlogu župana da se održi tematska sjednica.
Prijedlog je prihvaćen.
Prije rasprave o dnevnom redu predsjedavajući napominje kako je kod točke 29., koja se
odnosi na Izvješće o radu Lučke uprave, u dnevnom redu uočena greška u pisanju te je
navedena 2015-ta godina, a radi se o Izvješću za 2016-tu i tako stoji u materijalima.
Nakon toga otvara raspravu o dnevnom redu.
Mate Martinić, u ime Kluba vijećnika SDP-a, daje primjedbu na kratkoću roka za
upoznavanje s materijalima sjednice koja ima 57 točaka dnevnog reda, odnosno 2986 stranica.
Daju dva alternativna prijedloga: 1. da se sva izvješća, 20 točaka, točka 4 i točke od 26 do 44,
skinu s dnevnog reda ili 2. da u ovakvom dnevnom redu prihvaćamo da točke od 1 do 25

2

ostanu 1 do 25, a točke od 26 do 44 postanu točke 45 do 57, a one zadnje točke od 45 do 51
budu točke 26 do 38.
Blaženko Boban, župan, nije prihvatljiv prvi prijedlog jer imamo još dosta točaka i
pripremljenu već sjednicu za negdje do polovine desetog mjeseca. To je odraz vrlo
kvalitetnog rada županijske uprave i ljudi unutar nje. I u subotu smo imali kolegij na ovu temu
pa zahvaljujem pročelnicima. A druga varijanta nama je prihvatljiva, ako mislite da je to radi
konstruktivnosti rada Skupštine.
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, stavlja na glasovanje prijedlog za
izmjenu redoslijeda dnevnog reda, odnosno drugi prijedlog Kluba vijećnika SDP-a.
Prijedlog nije prihvaćen (16 glasova „za“, 32 glasa „protiv „).
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o predloženom dnevnom redu.
Dnevni red je prihvaćen većinom glasova ( 43 glasa „za“, 5 glasova „protiv“).
Dnevni red
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine
2. Izvještaj Mandatnog povjerenstva
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
4. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2017.
s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu

potreba u predškolskom odgoju

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj
kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
11. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
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12. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja u turizam i pomorstvo na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije
„More i krš“ za 2017. godinu
16. Prijedlog odluke o izmjenama Plana rashoda na nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
17. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj 2017. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019., s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu
19. Prijedlog pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i
posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije
20. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i
upravljanja morskim plažama na području Splitsko-dalmatinske županije
21. Prijedlog programa potpore razvoju ribarstva na području Splitsko-dalmatinske županije
(2017.-2020.)
22. Prijedlog dopune programa razvitka lovstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji
23. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Ljekarne Splitskodalmatinske županije
25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Ljekarne
Splitsko-dalmatinske županije
26. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih
kretanja u 2016., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
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27. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije u 2016.godini s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
28. Godišnje izvješće Županijskih cesta Split d.o.o. za 2016., s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju
29. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2015. s prijedlogom
Zaključka o prihvaćanju
30. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. s prijedlogom
Zaključka o prihvaćanju
31. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
32. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Zavodu za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
33. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
34. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
35. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Stomatološkoj poliklinici Split za 2016. godinu
s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
36. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za
2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
37. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju „Biokovka“ za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
38. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Split za 2016.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
39. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Lovret za 2016.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
40. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Makarska za
2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
41. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Vis za 2016.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
42. Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju
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43. Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju
44. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju
45. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Bregovita 2
46. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Solinu,
arheološki lokalitet Rižinice
47. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Marmontova 5
48. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Omišu,
Poljički trg 2
49. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Supetar, Supetar
50. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje škole Hvar, Hvar
51. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split
52. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji
53. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin
54. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, Podgora
55. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Grohote, Grohote
56. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta
Osnovne škole Petra Hektorovića, Stari Grad
57. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić
Aktualni sat – vijećnička pitanja
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, do sada je uobičajena praksa bila
da vijećnici, koji na sjednici ne stignu postaviti pitanje, imaju prednost za postavljanje pitanja
na idućoj sjednici. Tako ćemo napraviti i danas, ali napominjem da to ubuduće neće biti tako.
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Damir Krstinić, vijećnik, postavio je dva pitanja. Prvo, da li je točna informacija da civilna
zaštita, prilikom katastrofalnog požara u Splitu, nije uopće izašla na teren? Ako je to istina,
daje prijedlog da se napravi jedan registar građana koji imaju iskustva ili bi prošli nekakvu
osnovnu obuku i imali osnovnu opremu, koji su dobrovoljci i koji bi se, u tim situacijama,
pozivali, da bi organizirano pod zapovjedništvom odgovorne osobe, izašli kao pomoć. Drugo
pitanje odnosi se na kombi kogeneracijsku plinsku elektranu - Peruća odnosno koji je stav
Županije po ovom pitanju i postoji li volja da ovdje čujemo i riječ struke i riječ javnosti, te da,
na temelju informacija, donesemo jednu kvalitetnu odluku?
Damir Gabrić, privremeni pročelnik Upravnog odjela zajedničkih poslova, u odgovoru
pojašnjava pojam i vrste civilne zaštite. Naša Županija ima oformljene četiri specijalističke
postrojbe civilne zaštite: za spašavanje iz vode, iz ruševina, jedna logistička i RKBN
(radiološku-kemijsku-biološku i nuklearnu) zaštitu. Na našim internetskim stranicama možete
vidjeti kako Županija ima dvije postrojbe koje spadaju u rang sa interventnim snagama. To su
postrojbe za izvlačenje iz vode i iz ruševina. Prva je naslonjena na ronilačke klubove sa
područja Županije, a druga na naše Speleološko društvo „Špiljar“, koji vodi jedan od najboljih
speleologa u Hrvatskoj g. Tonči Rađa. Mi smo ih i opremili i svaku godinu iz proračuna
izdvajamo stotinjak tisuća kuna. Ovom prilikom vas pozivam, od drugog do petog ovog
mjeseca, kada će biti velika vježba Lučke uprave i tu će sudjelovati i naša specijalistička
postrojba za spašavanje iz vode. U svezi Vašeg pitanja, nijedan vatrogasni zapovjednik neće
dozvoliti ulazak u sustav, za vrijeme trajanja požara, ljudima koji nisu obučeni. Pozivamo sve
ljude koji imaju afinitet i dobru volju da se uključe u dobrovoljna vatrogasna društva. A
specijalističke odnosno postrojbe opće namjene mogu raditi poslove oko evakuacije
stanovnika i slično. I Crveni križ naše Županije obavlja hvalevrijedan dio posla.
Damir Krstinić, vijećnik, postoje i poslovi na sanaciji požarišta, na nošenju opreme i slično,
a koji vatrogascima oduzimaju korisno vrijeme. Dakle, da se ljudi, koji imaju iskustvo i
potrebne certifikate, organizirano uključe.
Blaženko Boban, župan, Vaša konstatacija i pitanje ide u smislu da mi daje za pravo u svezi
mog prijedloga na samom početku sjednice. Ne možemo vrednovati argumente temeljem toga
tko jače viče. Argumente možemo vrednovati temeljem struke i zbog toga sam predložio
tematsku sjednicu gdje ćemo zvati struku, a ne da nam se dogodi, kao što se dogodila ova 19ta točka, koja je danas na redu, gdje imamo pravilnik o pomorskom dobru, gdje i Vi i još neki
klubovi, su predali amandmane, a glavni medijski prostor danas imaju oni koji su pred tri
minute predali amandmane. Ne smije nam se to više dogoditi na Županijskoj skupštini. Zbog
toga ćemo imati tematsku sjednicu i pozvati relevantnu struku. Znam da ste Vi, uz to što ste
vijećnik i jedan od stručnjaka u tom području, pa ćemo zasigurno u samoj pripremi sjednice i
s Vama kontaktirati.
Mate Martinić, vijećnik, da li smatrate da je potrebno mijenjati Poslovnik? Ako da, kada
možemo to očekivati?
Blaženko Boban, župan, pitanje je primjerenije bilo uputiti predsjedniku Županijske
skupštine i onako kako se vi ovdje dogovorite takav će Poslovnik biti.
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, što se tiče Poslovnika sve je u
rukama vijećnika. Vi ako to pokrenete ja ću kao predsjednik sve sagledati. Dajte sve izmjene,
raspravit ćemo o njima i uvrstiti ih. Svi vijećnici neka daju svoje prijedloge.
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Denis Bobeta, vijećnik, postavio je pitanje županu o obnovi dvorane Srednjoškolskog centra
u Sinju. Dvorana je u derutnom stanju, prokišnjava. Da li ste spremni uvrstiti je u sljedeći
proračun, kad je već niste uvrstili u ovogodišnji proračun i rebalans proračuna?
Blaženko Boban, župan, poštovani vijećniče, ovih dana je bilo puno polemike i priče oko
gradske dvorane u Sinju. Gradonačelnica Sinja gđa Kristina Križanac je bila na razgovoru kod
mene i dao sam joj do znanja da možemo, zajedničkim snagama, tu dvoranu riješiti, ali ne na
način da kažete da je to vaša dvorana, gradska dvorana, ali Županija je dužna dati novac. To
ne ide tako. Ona može biti školska sportska dvorana i Županija se maksimalno uključiti preko
decentraliziranih sredstava i na taj način tu dvoranu riješiti. Tako sam ponudio, a gđa
gradonačelnica se složila, no kako će to proći na Gradskom vijeću Grada Sinja, ovog časa ne
znam. Iz tog razloga sredstva nisu planirana rebalansom. Znam o čemu govorite, o dvorani
koja je za Srednjoškolski centar i koja je uistinu gotovo hala. Ako postignemo dogovor da ova
nova dvorana postane školska sportska dvorana i da Županija, sa decentraliziranim
sredstvima, uđe i u taj projekt, onda nam je ta priča irelevantna, barem za neko vrijeme. Ali,
ukoliko ne, onda ćemo u proračunu za 18-tu imati sredstva za opremanje barem onoga čega
smo nosioci.
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica, moje pitanje odnosi se na pothodnik na području
Sirobuje. Mještani tog područja kažu da su jako neprimjereni uvjeti prolaska kroz pothodnik,
nema niti struje. Pa ako možete nekako utjecati na to ili da se to popravi, osposobi za
sigurnost prolaska ili, ako je to u vašoj ingerenciji da to „pogurate“. Drugo pitanje je za g
župana. Najprije čestitam bivšem gradonačelniku grada Starog Grada na manifestaciji Dani
vale. Još uvijek sam pod dojmom posjete Starom Gradu. Međutim, mještani su me pitali što
župan planira vezano za obećanje oko pokretanja zdravstvenog centra u samom gradu Hvaru
ili na području cijelog otoka. Voljela bih čuti od g župana, koja su njegova nastojanja na tom
putu, obzirom da je to bila goruća problematika svih ovih proteklih godina gdje su Hvarani
tražili da im se omogući sadržajnije zdravstvena usluga i zbog velikog broja turista koji
tijekom ljeta borave na tom prostoru?
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, nažalost moram odmah reći da to
pitanje nije u nadležnosti ŽUC-a nego Hrvatskih cesta. Podsjećam da je 2012., promijenjen
Zakon o cestama, gdje je 50 km cesta, koje su bile u gradu Splitu u nadležnosti ŽUC-a, prešlo
u nadležnost Hrvatskih cesta i lokalne samouprave. Ali, svakako ćemo ovu Vašu primjedbu
prenijeti i gradskoj upravi i Hrvatskim cestama. Gradska uprava je zatražila projektiranje i
ulaza i izlaza, da se smanje prometne gužve i za ovu cestu prema Sirobuji u sljedećem
vremenu će se intenzivno raditi da Hrvatske ceste urede i to pitanje. A ukoliko nije sagledano
pitanje pothodnika sigurno ćemo tražiti da se sagleda.
Blaženko Boban, župan, uvažena vijećnice, ne sjećam se da je bilo nekog obećanja, bilo je
razgovora na tu temu sa kolegama načelnicima i gradonačelnicima sa otoka Hvara. Primarno
pitanje za njih je mislim uređeni umirovljenički dom, kada će profunkcionirati. Mislim da je
to njima goruće pitanje, jer sa kolegom Škarpom sam se, u dva navrata čuo i bio na svečanoj
sjednici povodom Dana grada, a i za vrijeme požara mi je on o tome govorio. Što se tiče
zdravstvenog centra moramo razmotriti situaciju jer smo specifični što se tiče domova
zdravlja, jer nisu iste potrebe našeg stanovništva u Županiji kroz ljeto i u ostalom dijelu
godine. Zato zajedničkim snagama moramo ići prema ministarstvu. Ne može biti isti broj
timova ovdje u prvom i drugom mjesecu i u sedmom i osmom mjesecu. Tu se s Vama slažem
i moramo zajedničkim snagama sa svim jadranskim županijama ići prema ministarstvu, da
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razmotri područja gdje je turizam i gdje dođe preko milijun ljudi u sedmom i osmom mjesecu,
da postoji nekakva alternativa i mogućnost dodatnih zdravstvenih timova. To ću potencirati na
sastanku župana kroz deseti mjesec.
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica, oni su uvijek isticali da u svojim proračunima imaju
dovoljno sredstava za dodatne medicinske timove, ali ne postoji zakonska regulativa koja bi
to omogućila. I svakako pozdravljam da će se na sastanku župana otvoriti ta tema.
Danica Baričević, vijećnica, prvo pitanje upućujem županu. Znamo da ste, kao saborski
zastupnik radili, zajedno sa Ministarstvom rada, na tome kako osnažiti i unaprijediti radni
potencijal teže zapošljivih žena iz čega danas imamo otvoren poziv programa „Zaželi“,
vrijednosti preko 400 milijuna kuna, sa svrhom povećanja zaposlenosti nezaposlenih žena, a
posebno u ruralnim krajevima. Zanima me što ste, kao župan, poduzeli da se taj projekt
ostvari u našoj Županiji, u našim gradovima i općinama, posebno u ruralnim krajevima?
Drugo pitanje tiče se sumnje kako se u rijeku Cetinu ulijevaju nepročišćene fekalije. Zanima
me da li Nastavni zavod za javno zdravstvo ima saznanja o tome odnosno da li mi, Bračani i
Hvarani, pijemo pročišćenu vodu?
Blaženko Boban, župan, moram Vas izvijestiti da je program „Zaželi“ zatvoren u petak. Od
tih 400 milijuna kuna u našu Županiju je zasigurno otišlo preko 25% sredstava i uglavnom u
ruralna područja. Radi se o tome da žene, u srednjoj dobi, će na tri godine od ministarstva
dobivati sredstva, pod obvezom da brinu o minimalno četiri domaćinstva na svom području.
A i sama ta domaćinstva će dobivati 200 kuna mjesečno za sanitarne potrebe i materijal.
Trenutno je taj program zatvoren, ali to ne znači da se neće ponovo otvoriti kad se pregleda
sva pristigla dokumentacija.
Željka Karin, zamjenica ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije, mi nemamo takvih saznanja, monitoriramo vodu, u sklopu
monitoriranja Hrvatskih voda i Ministarstva zdravlja, gdje se nadzire voda za ljudsku
potrošnju. Naglašavam da nam i Županija godišnje daje preko 1.400.000,00 kuna za dodatna
monitoriranja. Nikada nije bila, ni kemijski ni mikro-biološki, neispravna voda na izvorištu
rijeke Cetine.
Ivana Ninčević Lesandrić, vijećnica, moje pitanje vezano je za gospodarstvo odnosno mjeru
subvencioniranje kamate za kredite koju je Županija, pred nekoliko godina, imala i koju
moram pohvaliti. Ta mjera je stopirana u vrijeme dolaska ministra Horvata jer se šest mjeseci
čekalo na njegov potpis i što se nakon parlamentarnih izbora čekalo na ministricu Dalić.
Mjera je umanjivala kamatnu stopu poduzetnicima i uz to Županija je rješavala
dokumentaciju za 30 do 60 dana, što su, u odnosu na HBOR koji to rješava za 6 do 8 mjeseci,
za poduzetnike idealni uvjeti. Zanima me u kojoj je fazi ova priča sa ministricom Dalić, dakle
da li ste je pokrenuli? Znam da ste u međuvremenu morali otvoriti svoju liniju
subvencioniranja kamatne stope poduzetnicima. Znači ako ste iz svog proračuna uspjeli izvući
ovolika sredstva možete ovu mjeru i uduplati u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva.
Moje drugo pitanje vezano je za RERU. Obzirom da RERA, a ovo je odgovor ministrice
Žalac na moje zastupničko pitanje, sve zaposlene ima na određeno vrijeme, a najzanimljivije
je da je broj zaposlenih starijih od 50 godina na razini 20%, a na razini Republike Hrvatske je
12%. Mene zanima zbog čega i hoće li, a ako hoće kada će, RERA biti otvorena prema malim
i srednjim poduzetnicima, s naglaskom na male? Kada mali poduzetnik dođe u RERU da mu
pomognu pri popunjavanju njegove aplikacije za nepovratna sredstva, da ga ne vrate nazad
odnosno većinom ga šalju okolne poduzetničke centre – inkubatore. Kada će s takvim radom
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započeti RERA i zbog čega do sada nije i da li ove informacije koje sam dala u uvodu o RERI
su utjecale možda na to?
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, župan je u predizbornoj kampanji govorio o kreditiranju i po naputku župana
sam već pri kraju sa kontaktima sa poslovnim bankama. Pripremam jedan novi program
kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva uz subvenciju Županije. Moram reći da je plan ili
priprema tog programa na način da ćemo financirati od 200 tisuća do 5 milijuna kuna za nove
investicije. Do 200 tisuća kuna mogu se dobiti povoljna sredstva preko HAMAG-BICRO, to
su nam mikro krediti, refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita do milijun kuna i
financiranje obrtnih sredstava do 500 tisuća kuna. Imamo dobru suradnju s poslovnim
bankama gdje nam one daju, na neki način, pozitivno mišljenje. Mislim da ćemo doći u
situaciju da će krajnji korisnici, znači naši poduzetnici imati kredite do 1,5%. Mi, kao
Županija, ćemo sufinancirati do 2%. Kod HAMAG-BICRO imam uvjeravanja da će HAMAG
osigurati sredstva za povrat kolateral za kredite koje mi odobrimo sa poslovnim bankama.
Sredstva bi trebala biti osigurana u proračunu za 2018., a program ćemo donijeti
najvjerojatnije u 12-om mjesecu.
Ivana Ninčević Lesandrić, vijećnica, moje pitanje bilo je:“ Kada će te ostvariti suradnju sa
ministricom Dalić?“ Župan je rekao da će „kampirati“ za tunel, pa ga pozivam da „kampira“ i
za naše poduzetnike ispred ureda ministrice Dalić, jer nema apsolutno ništa bitnije od razvoja
poduzetništva u bilo kojoj županiji, pogotovo ovoj.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, vjerojatno, u ovom dijelu što se tiče samog programa Vlade, ministrica
predlaže određene programe vezano za to. Siguran sam da ću, nakon što pripremim program,
naći pozitivan rezultat i kod ministrice Dalić. I nakon što pripremim i donesem ove programe
da će ministrica i ministarstvo odobriti dodatno sufinanciranje ili će raspodijeliti s nama
subvenciju koju ćemo davati poduzetnicima.
Jozo Sarač, ravnatelj RERE, većina vas zna da je RERA nekada provodila samo svoje
projekte. Politika prošlog i ovog župana i moja politika je da RERA izlazi iz okvira provedbe
samo svojih projekata. Tako, u ovom trenutku, provodimo 13 svojih projekata iz kojih
sufinanciramo plaću ovih 20 djelatnika, od kojih su tri djelatnice na porodiljskom. Ukupna
vrijednost tih projekata je 14 milijuna i 129 tisuća eura, ono što se odnosi na Splitskodalmatinsku županiju. Zadnjih godina intenzivno smo pripremali projekte iz ruralnog razvoja,
tako da smo i prošle godine iz mjere 4 i mjere 6 polučili uspjeh broj jedan u Republici
Hrvatskoj, gdje RERA od aktivnosti na terenu, od pomoći, pripreme i pisanja projekata,
dobila najviše sredstava iz mjere 6. Isto tako, na prošlom natječaju iz mjere 6.3 prijavili smo
96 projektnih prijava. Moram reći i da sam polagao račune nadležnom ministarstvu zašto to
RERA piše nekome prijave na mjeru 6. Moj odgovor je bi da je dosta toga, da od 1715., netko
doslovno ucjenjuje seljake, te su neki privatni konzultanti tražili 12-13 tisuća kuna za ono za
što je, u danoj mjeri, predviđeno 3.800.00 kuna nepovratnih sredstava. Strogo moramo voditi
računa da ne uđemo na tržište privatnih konzultanata, dakle na one projektne pozive u kojima
su prijava projekta prihvatljiv trošak. Nije korektno ni pošteno da RERA, koja je dijelom
plaćena javnim novcem, odnosi kruh privatnim konzultantima. Svakodnevno imamo pozive
od općina i gradova i od OPG-ovaca i od malih i srednjih poduzetnika, da im pojasnimo
određenu mjeru, određeni natječaj. Svaki natječaj koji je otvoren upućujemo i vama
vijećnicima na znanje.
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Ivana Ninčević Lesandrić, vijećnica, opet se nismo razumjeli. Moje pitanje bilo je: „Kada će
RERA pomagati poduzetnicima kojima treba popuniti aplikaciju?“ Da li ja mogu poduzetnike
uputiti Vama?
Jozo Sarač, ravnatelj RERE, odgovor je jednostavan:“Da, uputite ih slobodno.“
Ante Čikotić, vijećnik, moje pitanje je vezano za nenaplaćena potraživanja Županije, pa
molim, ako je moguće, da se dobije lista sa dužnicima i datumom i godinom od kada je dug
postojeći, da me upoznate o poduzetim pravnim radnjama za pojedine dužnike, koliki je
njihov broj i tko zastupa Županiju u tim sudskim sporovima i koji iznos im je isplaćen? Drugo
pitanje je zavodu za javno zdravstvo, a odnosi se na navode da je voda rijeke Žrnovnice
kemijski neispravna. Čuli smo podatak da se godišnje daje 1.400.000,00 kuna za ispitivanje
kvalitete vode. Što Nastavni zavod planira poduzeti i da li misli da bi bilo dobro da se krene u
nabavku opreme za kvalitetnije ispitivanje, prvenstveno vode, a možda i tla i zraka, kako bi
građani Županije mogli dobiti pravovremenu, cjelovitu informaciju o kvaliteti vode?
Očigledno je da će u budućnosti sve više biti potreba za kvalitetom vode budući da nismo još
uspostavili ni sustavno gospodarenje otpadom i svih ovih požara što su nam se desili.
Blaženko Boban, župan, na prvo pitanje dat će se odgovor u pisanoj formi jer zaista je to
obiman materijal.
Željka Karin, zamjenica ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije, analize imamo i objavljuju se na dnevnoj razini. Isto tako na našim
web stranicama imamo, obaviještena je služba 112, župan i gradonačelnik Splita, vezano za
ove poteškoće koje su se dogodile nakon kiša i odlaženja tvari sa požarišta u vodovod
Žrnovnica. Svakodnevno, više puta, se uzima uzorak vode na izvorištu Žrnovnica. Kemijske
analize su poslane ne samo kod nas nego i u Zagreb. Mikrobiološki i kemijski voda ima
pokazatelja da su kemijske analize dobre, mikrobiološke su porasle prekjučer zbog toga što
nije bilo struje uslijed nevremena i nije radio automatski kloromat koji pušta klor u to
izvorište. Svakodnevno obavještavamo pučanstvo odnosno na našim stranicama imate
obavijesti. Što se tiče tog izvorišta u Žrnovnici sanitarna inspekcija proglašava tu vodu samo
za tehničku upotrebu zbog toga što ono nije spojeno na centralnu vodoopskrbu. Tu
vodoopskrbu je napravio Mjesni odbor Žrnovnica. Svakodnevno se kontrolira ta voda,
odnosno otpušta se klor u to izvorište. Mi, po nalogu Ministarstva zdravlja, kao nadležna
institucija koja se bavi zaštitom zdravlja pučanstva, obavijestili smo već odavno ministarstvo
da ta vodoopskrba nije na centralnom vodovodu. Mi uzimamo uzorke, monitoriramo tu vodu i
ona nikada nije imala kemijske i mikrobiološke parametre povišene, osim sada u ovim
situacijama nakon požara. Inače, sanitarna inspekcija vam kaže da je to voda za tehničku
uporabu. Tu imamo oko tri tisuće stanovnika. Vrtić i škola ne smiju upotrebljavati tu vodu za
piće. Sad kad je bila ova situacija odmah su išle cisterne sa vodom. Ne možemo ljude
spriječiti da ne upotrebljavaju tu vodu. Postoje tendencije da se, u suradnji sa lokalnom
zajednicom, riješi ta vodoopskrba. Tu su u pitanju neriješeni imovinsko pravni odnosi vezano
za priključivanje na centralnu vodoopskrbu.
Ante Čikotić, vijećnik, iskoristit ću ovo da pozovem župana da se uključi u ovo alarmantno
stanje jer pet tisuća ljudi u Žrnovnici godinama već se ne mogu spojiti na vodoopskrbni sustav
grada Splita i budući da Grad nije u stanju riješiti taj problem, postoji mogućnost da se
preprojektiranjem izbjegnu te sporne parcele. Molim župana da napravi operativni sastanak
kako bi se taj problem riješio.
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Željka Karin, zamjenica ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije, da ne bude nesporazuma, voda nije kemijski neispravna. Analize vode
su sada pokazale, svakodnevno, da su svi kemijski parametri u redu, osim digoksina, kojeg
čekamo.
Darko Svaguša, vijećnik, imam dva pitanja za g Dragu Petrica, ravnatelja Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije. Prvo, dokle se stiglo za zahtjevom Doma zdravlja Makarska za
izdvajanjem? Drugo, kad će normalno profunkcionirati laboratorij i rendgen?
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, što se tiče zahtjeva
za izdvajanjem, vidio sam i od premijera dopis i mislim da ja nemam tu što odgovarati.
Postoji zakonska regulativa, koliko znam, župan će me ispraviti ukoliko sam u krivu, koja
kaže da oni to ne mogu napraviti osim ako će preuzeti i financijske obaveze. Što se tiče
laboratorija i rendgena, laboratorij funkcionira na nivou primarne zdravstvene zaštite. To
znači da čovjek koji izvadi u Makarskoj krv, ujutro u osam sati, njegov liječnik dobije nalaz
do 13,30 sati. Radimo na tome da se uskoro tamo dovede i magistra biokemije. Nažalost,
tržište je takvo i tog kadra nema. I za Split smo uspjeli, od privatnika, dovesti inženjerku. Kad
će u Makarskoj biti to vam zaista ne mogu reći. Ali, obećavam da će za Makarane
zdravstvena zaštita, u smislu vađenja krvi i nalaza koji su za ambulante obiteljske medicine,
funkcionirati kao i do sada besprijekorno. Rendgen je puno ozbiljnije pitanje. Županijska
skupština, u prošlom sazivu, je donijela odluku o financiranju radiologije. Šest specijalizanata,
sedma je „pobjegla“, je na školovanju, ali bez ikakve garancije da će se, kad završe, vratiti u
Dom zdravlja. Ono što smo mi mogli napraviti, kad se doktorica razboljela, je da oni
djelatnici koji rade u drugim rendgen centrima očitavaju nalaze u Makarskoj. Za sada to
funkcionira. U međuvremenu nam je još jedan liječnik otišao u mirovinu, sa 75 godina, a
imamo još jednog od 69 i kolegicu od 68. To su snage kojima Dom zdravlja raspolaže, svi oni
rade i na dva-tri mjesta i to je naš realitet. Izdvojili se vi sutra ili ne, rezultat će vam biti isti.
Na tržištu toga kadra nema. Ako imate nekoga tko udovoljava uvjete ja vam obećavam da
ćemo ga i zaposliti.
Darko Svaguša, vijećnik, po mojim saznanjima oprema je u laboratoriju nabavljena, bila je
osigurana osoba koja se javila, niste je primili. Drugo, rendgen, kad se napravi snimak, pa
dajete molim vas, slomio sam nogu i ja čekam nekog specijalistu hoće li mi se javiti telefonski
ili na mail, da li mi je noga slomljena. To je malo neozbiljno. A na Makarskoj Rivijeri je 80
tisuća ljeti u cirkulaciji.
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, to uopće nije
neozbiljno, to je bolji nivo zdravstvene zaštite nego što ste imali prije. Zato što u svijetu, a
župan se upravo vratio iz Izraela u kojemu u cijeloj državi imate jedan laboratorij na dvije
lokacije. Iz cijelog Izraela krv ide u dva laboratorija. I ništa im ne fali. U ovoj Županiji bi bilo
dovoljno imati jednoga na kopnu, govorim kao stručnjak. Što se tiče rendgena, kad Vi slomite
nogu, to ni ne ide na rendgen, nego idete u kolima Hitne pomoći za Split. A očitavanje i
čekanje isto Vam je i u Makarskoj bilo. Kad je doktorica radila ujutro, a Vi slomili popodne,
tko Vam je gledao? Niste ni znali da imate digitalizaciju. Mi smo je u Makarskoj stavili ima
tri godine. A to da nismo primili osobu, dajte ime, jer ponavljam na tržištu nema radiologa, ni
ginekologa ni pedijatara. To je naš realitet.
Milija Lukšić Baldić, vijećnica, prvo pitanje odnosi se na Osnovnu školu Knez Trpimir u
Kaštel Gomilici, zgrada škole je derutna, tu idu učenici iz Kaštel Kambelovca i Kaštel
Gomilice, ima oko 900 đaka i nastava se odvija u neprihvatljivim uvjetima. Zgrada
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prokišnjava, školska dvorana je isto neadekvatna za održavanje nastave, podignut je parket,
radi se u tri smjene. Kad će se početi sa sanacijom te zgrade jer je Županija osnivač? I koliko
možete pomoći da to bude što prije, da bude jedan od prioriteta? Moje drugo pitanje je
zdravstvena zaštita. U Kaštel Starom dr. Odža, koja je bila pedijatar, otišla je u mirovinu i
roditelji me zovu i pitaju što se s tim događa i zašto nema tima. Dr. Petric je rekao da nema
pedijatara. To je točno, ali morate znati da morate imati neki program kad ćete slati ljude na
specijalizaciju. Zašto niste napravili plan i program za ove što će otići u mirovinu?
Blaženko Boban, župan, bit ću kratak. Poslije ove sjednice ići ćemo u pripremu za proračun
2018. Imam namjeru, početkom desetog mjeseca, održati sastanak sa gradonačelnicima i
načelnicima iz cijele naše Splitsko-dalmatinske županije gdje će nam zaista primarno biti
priprema proračuna za 2018. Spomenut ću i kolegi iz Kaštela Vaše pitanje i nadam se da
ćemo mi, zajedničkim snagama, uvrstiti dobar dio potreba u proračun za 2018., ali naravno u
konzultaciji sa gradonačelnikom Kaštela.
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, poštovana
vijećnice Vi ste novi ovdje. Ova Županijska skupština je puno puta raspravljala o zdravstvu i
učinila puno toga da bi se unaprijedilo zdravstvo u ovoj Županiji. Uz njihovu pomoć
osiguravali smo sve što se dalo. Specijalizacije se planiraju 5-6 godina unaprijed. Ono što smo
mogli mi smo planirali specijalizacije. Ono što nismo mogli planirati je koliko će
specijalizacija trajati. Srećom to su sve žene u generativnoj dobi, pa onda se produži za 5-6-7.
Imamo jednu pedijatricu koja je treće dijete rodila za vrijeme specijalizacije, što je vrlo
pohvalno ali nas ograničava u planiranju. Druga je stvar što mi, nažalost, nismo konkurentni.
Odavno tvrdim i zbog toga sam napadan, da ginekologija i pedijatrija nisu primarne
specijalizacije. To su bolničke specijalizacije i kad god im se pruži prilika kolege odu u
bolnicu. Lani su nam otišla dva pedijatra i dva ginekologa. Radiolozi nam odlaze. I to je
tržište. Nema toga koji je prošle godine mogao nadoknaditi šest specijalista koji su otišli za
boljom plaćom. S nekima smo na sudu radi toga jer nisu izvršili svoje obveze prema Domu
zdravlja. U ordinacijama koje se zovu pedijatrijske imamo zabranu, samo radi imena, da
zaposlimo bilo koga drugoga. Recimo, ako živite u Makarskoj ili u Trogiru, možete se upisati
u specijaliste obiteljske medicine i dovesti dijete od mjesec dana. To je po zakonu. A isto to
ne možemo napraviti kad na vratima piše: pedijatrijska ambulanta. U Kaštelima već mjesec i
po dana objavljujemo natječaj, pedijatra nema. Tražili smo od HZZO-a, nismo dobili
odgovor, ali ima naznaka da nam neće odobriti da zaposlimo tek diplomiranog liječnika
umjesto pedijatra. To je zakonska regulacija koju ne možemo i ne želimo kršiti. Djeca imaju
mo9gućnost da pređu u obiteljskog liječnika. Trebali bismo se svi potruditi, kao kratkoročni
izlaz, da u pedijatra budu zaista mala djeca, a ne ljudi od 18, 20, 34 godine, što je
neprihvatljivo.
Milija Lukšić Baldić, vijećnica, godina specijalizacije, koliko ja imam informacije, košta
160.000,00 kuna, pedijatrija. Trebali ste već poslati zahtjeve. Pogledajte starosnu dob
pedijatara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. S ovim Vašim odgovorom nisam zadovoljna ni ja,
ni moje kolege. Mislimo na našu djecu, ne treba ih slati sa starcima koji imaju visoki tlak, da
dođe dijete od sedam godina. Nije im mjesto u obiteljskoj medicini nego na pedijatriji.
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, ovo je nešto
zastrašujuće što ste rekli da djeca ne spadaju svojim nonama, nonotima, da se ne mogu
družiti. To nigdje u svijetu nemate. Svugdje se druže jer to je generacijska povezanost. Netko
tko ima tlak i 60 godina nije kužan i neće se djetetu ništa dogoditi. Vi, kao zdravstveni
djelatnik, znate da se može naručivati. U ambulanti nikad ne bude više od 3-4 čovjeka. A ako
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je netko zarazan prije budu djeca koja će naškoditi starima, nego obrnuto. Drugo, prošle
godine izmjenom Pravilnika o specijalističkom usavršavanju, dovedeni smo u situaciju da mi
damo milijun kuna za pet i po godina, a oni vrate 230 tisuća. Plan za 2016., je deset
pedijatara. Za 2017., nama treba još 20 liječnika. U obiteljskoj medicini sad dolazi jedna
velika smjena od 53-ćeg do 56-tog godišta. A po europskim propisima, koje smo mi potpisali
prije četiri godine, do 2021., svi koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle obiteljski
liječnici, morat će imati specijalizaciju. To je 1300 ljudi, ne znam tko će to napraviti. Da se
vratim na ono što ste rekli, prvo djeca spadaju roditeljima, djedovima i bakama, pa i u
ambulanti uz dobru organizaciju. Drugo, mi smo planirali ali je situacija takva da nijedan
plan, koji nije utemeljen dugoročno, ne uspijeva. Ono što smo mi planirali 1012., još se nije
vratilo.
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, daje prijedlog da se aktualni sat
produži za 15 minuta na glasovanje.
Prijedlog nije prihvaćen.
Nakon aktualnog sata prelazi se na dnevni red 3. sjednice Županijske skupštine.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine.
Ad. 1. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Ad.2. Izvještaj Mandatnog povjerenstva.
Ferdo Kurtović, predsjednik Mandatnog povjerenstva, izvješćuje vijećnike da je vijećnik
Tonči Glavina imenovan i prihvatio nespojivu dužnost, te mu mandat počinje mirovati s
danom 11. kolovoza 2017. Za njegovu zamjenicu stranka HDZ odredila je Maju Zelić.
Nakon što je Skupština primila na znanje Izvještaj Mandatnog povjerenstva predsjedavajući je
pozvao vijećnicu Maju Zelić na polaganje i potpisivanje svečane prisege.
Ad. 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, uvodno je
obrazložila Izvještaj.
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Bečić, predsjednica Odbora za financije, Ante Pranić,
predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Ante Renić u ime
Kluba Pametno, Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HSS-HGS, vijećnik Igor Skoko.
Osvrt je dala Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije.
Nakon zaključenja rasprave Izvještaj je stavljen na glasovanje.
Ad. 3. Većinom glasova (35 glasova „za“, 7 glasova „suzdržan) prihvaćen je Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
Ad. 4. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI. 2017.
s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
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Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, daje uvodno izlaganje.
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Bečić, predsjednica Odbora za financije, Ante Baran,
predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ante Renić u ime Kluba
Pametno, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Ante Pranić u ime Kluba MOST NL i
vijećnica Sandra Mitrović Nikšić, koja je predložila tematsku sjednicu o omiškoj
zaobilaznici.
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste i Zlatko Čaljkušić, osvrnuli su se na
tijek rasprave dajući dodatna obrazloženja i odgovore na pitanja postavljena u raspravi.
Blaženko Boban, župan, molio je za malo strpljenja u svezi tematske sjednice jer 25. i 26.
rujna je u posjetu Županiji cijela delegacija Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta. Naravno,
primarna tema je tunel Kozjak gdje smo odradili već par sastanaka s njima i oni bi tada trebali
izaći sa kompletnim hodogramima. Tada ćemo s njima vidjeti aktivnosti oko te ceste SolinOmiš, a onda ćemo se na sljedećoj sjednici dogovoriti oko tematske sjednice za, ne samo tu
prometnicu, nego za prometnu infrastrukturu na području naše Splitsko-dalmatinske županije.
Poslije ovog sastanka dat ću Vam konkretne informacije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 4. Većinom glasova (31 glas „za“, 9 glasova „protiv“, 7 glasova „suzdržan“ ) donesen je
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Split za I.-VI. 2017.
Ad. 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Blaženko Boban, župan, mislim da je red, kad su u pitanju proračun i rebalans proračuna, da
župan, vrlo kratko, kaže akcent i želju zašto sada uopće rebalans. Naravno, uz ove promjene
kozmetičke naravi koje su se događale, želim apostrofirati 3-4 stavke koje su jako bitne i zbog
kojih smo išli u rebalans. Koristim priliku zahvaliti vam što ste prihvatili da sjednica bude
danas, unatoč kratkoći vremena za proučavanje opsežnog materijala, iako je sjednica
zakazana u skladu s Poslovnikom. Obećali smo svim prvašićima u Županiji da ćemo do prvog
listopada podijeliti novac za udžbenike. U proračunu je uvedena nova aktivnost, u iznosu od
2.920.371,00 kuna, od čega toga za Split i Makarsku, gdje Županija nije osnivač,
1.183.724,00 kune plus, ono što je bio i jedan od prijedloga ovdje, a to su svi školarci bez oba
roditelja, 50.000,00 kuna. Zatim stavka, također za prvašiće, ali gdje mi jesmo osnivači,
1.670.276,00 kuna, odnosno za sve osnovnoškolce na području naše Županije, gdje je
Županija osnivač, a koji su bez oba roditelja 16.371,00 kunu. To znači ukupno na ove četiri
stavke 2.920.371,00 kuna. Nova aktivnost također, sjetit ćete se mojih obećanja i ovdje na
jednoj od prvih Skupština, ali i u samom mom programu rada, da ćemo pokrenuti ICT centar,
pa tako već sada, u Upravnom odjelu zajedničkih poslova-Program općih i zajedničkih
aktivnosti, otvorena je pozicija-Razvoj i promoviranje ICT centra u Splitsko-dalmatinskoj
županiji. Prvi korak je izrada nastavnih materijala i razvoj programa za učenje programiranja
osnovne i srednje škole, te obuka profesora i pomaganje informatičkih usluga radi
popularizacije ICT aktivnosti. Za ova tri mjeseca do kraja godine je procjena 336.500,00
kuna, što je uvršteno u proračun. Isto tako, poznato vam je da se, za vrijeme prethodnog
župana, g Ževrnje, zajedničkim snagama sa županijskom upravom, dobila od države zgrada
Varteksa u Ruđera Boškovića i tu krećemo sa uređenjem prostora. Namjena bi bila
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poduzetnički inkubator pa smo u proračunu za početak tih radova, koji će ukupno iznositi
3.500.000,00 kuna, do kraja godine planirali 700.000,00 kuna. U sklopu te grade radit će se
jedna kongresna dvorana, koja će služiti za poduzetnički inkubator, a vama na znanje služit će
i za održavanje Županijske skupštine ubuduće. Nadam se da ćemo do polovine iduće godine
imati nove prostore. Napominjem kako ćemo, negdje polovinom desetog mjeseca, organizirati
ponovo susret sa svim gradonačelnicima i načelnicima s područja naše Županije, proširiti i na
sve ravnatelje ustanova, ali i na sve saborske zastupnike s našeg područja. Sastanak će biti
organiziran negdje na ruralnom području, a jedna od tema bit će kako, svi skupa zajedničkim
snagama, uravnoteženo na svim područjima naše Županije možemo pomoći svim
osnovnoškolcima za školsku godinu 2018/19.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, obrazlaže Prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i
projekcije za 2018. i 2019. godinu.
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Bečić, predsjednica Odbora za financije, Nikola Tokić,
predsjednik Odbora za ratne veterane, Miro Bulj u ime Kluba MOST NL dao je
amandmane na Prijedlog, Ante Projić u ime Kluba SDP-a, Natalija Rajčić u ime Kluba
stranke Pametno dala je amandmane na Prijedlog, Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HSSa, Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HSS-a, vijećnici Ante Sanader, Ivana Ninčević
Lesandrić, Ante Renić, Ivica Kusić, Igor Skoko, Jadran Čizmić, Miro Bulj, Denis Bobeta
i Nikola Tokić.
Ante Šošić, zamjenik župana, u osvrtu na tijek rasprave navodi kako ovaj rebalans ne
možemo sagledavati samo u određenom trenutku, jer je on komplementaran sa ukupnim
politikama Županije i u fokus je stavio ono što je bilo komunicirano u prethodnim mjesecima,
a to su mladi i razvoj ICT sektora. On se ne može promatrati izvan konteksta izvornog
proračuna i projekcija. Daje i odgovore na pitanja vijećnika postavljena tijekom rasprave.
Blaženko Boban, župan, na prošloj sjednici sam govorio o razlici između koncesije i
koncesijskog odobrenja, zato iznos ne može biti veći jer je mnogo plaža pod koncesijskim
odobrenjem. Proračun za knjige za svih osam razreda, to sam već obrazložio, kao i što
planiramo, prilikom susreta gradonačelnika i načelnika, za proračunsku godinu 2018/19.
Gospodin Projić iz SDP-a u pravu ste, pitanje je što će biti s našim turizmom za 2-3 godine.
Zato, već sada smo pokrenuli i do kraja godine bi trebala biti gotova izrada studije o održivim
destinacijama, koja će doći ovdje pred nas da bi vidjeli što uistinu naše destinacije mogu
podnijeti u, rekao bih jednom dijelu stihijskog turizma. Pa ćemo o tome raspravljati kad dođe
ta studija. Gospođa Rajčić iz stranke Pametno, mislim da i kroz amandmane, tri ili četiri
stavke tamo, a uglavnom se sve svode na poticaj izvrsnosti djece. Ova Županija je lani
otvorila Centar izvrsnosti iz matematike u suradnji sa splitskim Sveučilištem, a ove godine se
planira, početkom studentske godine, otvoriti i novi Centar izvrsnosti iz robotike. Svi
financijski prijedlozi su zaista minorni, ali moram reći da su svi natječaji prošli, ali ćemo vrlo
ozbiljno vaše amandmane shvatiti i financijski podržati kod izrade proračuna 2018. Što se tiče
proračunske zalihe ona se po zakonu ne može raspoređivati na druge stavke. Gospodine
Renić, žao mi je što nisam osam puta emocionalniji bio, pa da sam mogao za svih osam
razreda osigurati knjige. Ne radi se o emocijama nego o onome što je ovoga časa moguće u
skladu sa financijskim mogućnostima. Pohvaljujem i podržavam sve one lokalne zajednice
koje su to uspjele na široj razini. Nadam se da ćemo na sastanku sa gradonačelnicima i
načelnicima iznaći rješenje za školsku godinu 2018/19. Gospodinu Bobeti bih samo kratko
odgovorio da je g Čizmić već 20 godina vatrogasac, od toga deset godina profesionalac i ljudi,

16

unutar vatrogasnih zajednica i sustava vatrogastva, jako dobro znaju što je g Jadran Čizmić
napravio unutar vatrogastva. Drago mi je što g Bulj ostaje u Skupštini jer ćemo ovdje imati
čovjeka koji će zaista raspravljati o problematici, zalagati se za interese stanovnika ove
Županije i pomoći svojoj Županiji u zajedničkim nastojanjima prema hrvatskoj Vladi i
Hrvatskom saboru, ma koja opcija bila na vlasti. Što se tiče tunela i upita g Bobete za staru
dvoranu, već sam to pojasnio.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, u ime predlagatelja
navodi da se ne prihvaćaju predloženi amandmani.
Predsjedavajući stavlja na glasovanje amandmane Stranke MOST:
Amandman 1.
Da se iznos od 394.079,58 kuna namijenjen za nabavu didaktičkih sredstava i pomagala
poveća, a da se skine sa izgradnje, opremanja i uređenja mrtvačnica i groblja.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 2.
Da se poveća iznos namijenjen Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, a da se
skine sa poljskih putova. To je iznos 808.553,57 kuna.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 3.
Stručno osposobljavanje za rad, dobna skupina od 30 do 40 godina, da se poveća iznos za
808.533,57 kuna, a da se skine sa poljskih putova.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 4.
Kapitalni projekt Hitna pomoć-Ispostava Sinj, Ispostava Vrlika, da se poveća iznos za
1.200.000,00 kuna, a da se skida sa stručni, administrativni i tehnički poslovi.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 5.
Obnova dvorane Srednjoškolskog centra Sinj, da se iznos namijenjen za obnovu poveća za 3
milijuna kuna, a na teret stavke proračuna: plaće i ostale naknade za zaposlene.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 6.
Kapitalni projekt navodnjavanje Sinjskog polja-projektna dokumentacija iznos od 3 milijuna
povući sa stavke: plaće i ostali naknade za zaposlene.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 7.
Za nabavu školskih knjiga da se iznos od 33.079.628,75 kuna skine sa stavke: uređenje
poljskih putova.
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Nakon toga se glasovalo o amandmanima stranke Pametno, obzirom da predlagatelj nije
prihvatio predložene amandmane.
Amandman 1.
Predlaže se u Razdjelu 103 - Upravni odjel za društvene djelatnosti povećati iznos za nagrade
učenicima sa 90.000,00 kuna na 140.000,00 kuna, na teret aktivnosti: Vjerske zajednice.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 2.
Predlaže se u Razdjelu 103 - Upravni odjel za društvene djelatnosti povećati iznos za
natjecanja, manifestacije i ostalo sa 258.000,00 kuna na iznos od 308.378,00 kuna na teret
aktivnosti: Vjerske zajednice.
Amandman nije prihvaćen.
O Amandmanu 3., stranke Pametno, kojim je predloženo da se u Razdjelu-Kabinet Župana, u
programu: Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji iz aktivnosti: Proračunska zaliha izdvoji
35.000,00 kuna za pomoć jedinicama lokalne samouprave u svezi skloništa za životinje, nije
se glasovalo obzirom da nije u skladu sa zakonom, jer se sredstva proračunske zalihe koriste
za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje
se tijekom godine utvrdi da planirana sredstva nisu dostatna.
Nakon toga glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 5. Većinom glasova (31 glas „za“, 16 glasova „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Nakon toga predsjedavajući određuje pauzu u trajanju od 30 minuta.
Sjednica je nastavljena u 14,00 sati.
Kako se točke od 6. do 12. odnose na izmjene i dopune programa javnih potreba iz
nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, prihvaća se prijedlog predsjednika
Skupštine da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dao je
uvodno izlaganje za ove točke.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Buljan član Odbora za prosvjetu, kulturu i sport,
Ivan Kovačić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, Nevenka Bečić,
predsjednica Odbora za financije, Ante Renić u ime Kluba vijećnika stranke Pametno,
vijećnice Sandra Mitrović Nikšić, Milija Baldić Lukšić i vijećnik Miro Bulj.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, u
osvrtu na tijek rasprave odgovorio je na postavljena pitanja vijećnika.
Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 6. Većinom glasova (42 glasa „za“, 5 glasova „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu.

18

Ad. 7. Većinom glasova (43 glasa „za“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 8. Većinom glasova (44 glasa „za“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 9. Većinom glasova (42 glasa „za“, 5 glasova „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj
kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 10. Većinom glasova (41 glasa „za“, 6 glasova „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 11. Većinom glasova (46 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu.
Ad. 12. Jednoglasno je (47 glasova „za“ prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja u turizam i pomorstvo
na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, u uvodu
obrazlaže Prijedlog ove odluke.
U raspravi su sudjelovali:Nevenka Bečić, predsjednica Odbora za financije, Milija Baldić
Lukšić u ime Kluba MOST NL.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, u osvrtu
daje odgovor na pitanje postavljeno tijekom rasprave.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 13. Većinom glasova (44 glasa „za“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja u turizam i pomorstvo na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitskodalmatinske županije za 2017. godinu.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, obrazložio je točku.
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U raspravi su sudjelovali: Zlatko Ževrnja, predsjednik Odbora za gospodarstvo, Ante
Pranić, predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Nevenka
Bečić, predsjednica Odbora za financije, Ivan Kovačić u ime Kluba MOST NL, vijećnici
Miro Bulj i Ivana Ninčević Lesandrić.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu i Jozo Sarač, ravnatelj RERE, u osvrtu daju odgovore na pitanja vijećnika
postavljena tijekom rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 14. Većinom glasova (41 glas „za“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva,
poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu.
Ad. 15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i
krš“ za 2017. godinu.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, uvodno je obrazložila ovu točku dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali: Ante Baran, predsjednik Odbora za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, Nevenka Bečić, predsjednica Odbora za financije, Milija Baldić Lukšić,
vijećnica koja je molila informaciju o čiovskom mostu, dokle se došlo, što Županija može
poduzeti da se radovi ubrzaju i kad će biti gotov?
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, most na Čiovu nije baš u nadležnosti našeg
Upravnog odjela, ali normalno da je Županija jako zainteresirana za most na Čiovu. To je u
nadležnosti Hrvatskih cesta i mi ćemo zatražiti potpunu informaciju i dat ćemo Vam u pisanoj
formi odgovor.
Nakon zaključene rasprave Prijedlog je stavljen na glasovanje.
Ad. 15. Većinom glasova (43 glasa „za“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2017. godinu.
Ad. 16. Prijedlog odluke o izmjenama Plana rashoda na nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik
obrazlaže točku.

Upravnog odjela za društvene djelatnosti,

U raspravi je sudjelovao Miro Bulj u ime Kluba MOST NL.
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Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dao je
osvrt na tijek rasprave odnosno odgovorio na postavljeno pitanje g Mira Bulja.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 16. Većinom glasova (41 glas „za“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama Plana rashoda na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu.
Kako su točke 17. i 18., u nadležnosti su Upravnog odjela za financije, a odnose se na
sredstva proračunske zalihe i izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna, prihvaća se
prijedlog predsjedavajućeg da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a pojedinačno glasuje
o točkama.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, daje uvodno
izlaganje za točke 17. i 18.
U objedinjenoj raspravi su sudjelovali: Nevenka Bečić, predsjednica Odbora za financije,
Ante Renić u ime Kluba Pametno, Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Ante Sanader u
ime Kluba HDZ-HSS, kao vijećnici za riječ su se javili vijećnici Miro Bulj i Ante
Sanader.
Blaženko Boban, župan, daje osvrt na tijek rasprave u dijelu koji se odnosi na dvoranu u
Primorskom Dolcu navodeći kako je to Županiju koštalo nešto preko četiri milijuna kuna.
Uložila je Općina Primorski Dolac i Republika Hrvatska odnosno resorno ministarstvo.
Korištenje te dvorane danas bi trebalo funkcionirati na način da više lokalnih zajednica koje
gravitiraju toj dvorani koriste tu dvoranu, jer je više lokalnih zajednica i financiralo tu
dvoranu. Dvoranu sam vidio, ona uopće nije grandiozna, to je mala dvorana, ali korištenje te
dvorane u ruralnim područjima mora drugačije funkcionirati. Susjedne općine se moraju
uključiti i u održavanje te dvorane. Znate da je, nakon mnogo godina, na lokalnim izborima
došlo do promjene vlasti u Primorskom Dolcu i da više tamo nije HDZ, a ipak je to prva
lokalna zajednica kojoj smo, zbog njihovih financijskih problema i trenutne blokade, pomogli
i to iz tekuće pričuve, kako bi mogli normalno funkcionirati. Bio bih najsretniji kad bi u svim
našim malim, ruralnim sredinama bili u mogućnosti izgraditi dvorane da bi se djeca imala
gdje igrati, da ne bi bili na ulici. Što se tiče Ljekarne, vidjet ćete kroz izvještaj Ljekarne,
Splitsko-dalmatinska županija je osnivač Ljekarne. U zadnjih sedam godina Županija nije
uložila niti jedne kune u Ljekarnu, zahvaljujući tome što je potencijal Ljekarne takav da može
sama sebe financirati. Nedavno smo bili na dovršenju građevinskih radova na Galenskom
laboratoriju. Sada za uređenje tog prostora trebaju sredstva, kako ne bi oni iz svog potencijala
morali to gurati 3-4 ili više godina, nego da završe, nadam se, kroz godinu i po dana. Tada
ćemo moći reći da je Splitsko-dalmatinska županija prva županija u Republici Hrvatskoj koja
ima svoju tvornicu lijekova. Na to moramo biti svi ponosni, ali i ponosni na upravu Ljekarne.
Nakon zaključene objedinjene rasprave prešlo se na glasovanje o točkama pojedinačno.
Ad. 17. Većinom glasova (34 glasa „za“, 3 glasa „protiv“, 5 glasova „suzdržan“) donesen je
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj 2017. iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
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Ad. 18. Većinom glasova (34 glasa „za“, 2 glasa „protiv“, 6 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 19. Prijedlog pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i
posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, uvodno
obrazlaže Prijedlog pravilnika.
U raspravi su sudjelovali: Tonči Božanić, predsjednik Odbora za pomorstvo, promet,
infrastrukturu i ribarstvo, Ante Čikotić u ime Kluba MOST NL daje amandmane, Ante
Renić daje amandmane na Prijedlog pravilnika u ime Kluba vijećnika stranke Pametno,
Sandra Mitrović Nikšić u ime Kluba SDP-a, Kruno Peronja u ime Kluba HDZ-HSS,
vijećnici Miro Bulj, Jadran Čizmić, Danica Baričević, Filip Vidulin, Mate Martinić,
Sandra Mitrović Nikšić, Natalija Rajčić, Ivan Kovačić i Ante Renić.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, u osvrtu na
tijek rasprave odgovorio je na postavljene upite, te se očitovao o amandmanima.
Nakon toga glasovalo se o amandmanima Kluba vijećnika MOST NL koji nisu prihvaćeni od
strane predlagatelja.
Amandman 1.
U nazivu Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj
upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije brišu se riječi:
„korištenje ili gradnja građevina“.
Amandman je povučen.
Amandman 2.
U članku 1. stavku 1. iza izraza gospodarskog korištenja brišu se riječi: „korištenju ili gradnji
građevina“.
U članku 1. stavku 2. iza izraza Davatelj koncesije brišu se riječi: „provela ili će provesti
postupak i“ te riječi: „korištenje ili gradnji građevina“.
Amandman je povučen.
Amandman 3.
U svrhu postizanja cjelovitih ciljeva zaštite i održivog gospodarskog razvoja pomorskog
dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, nadležno upravno tijelo Davatelja koncesije
osnovati će i voditi sljedeće evidencije:
- o koncesijama i koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru
- o upravnom nadzoru koji je izvan nadležnosti Davatelja koncesije te se provodi sukladno
posebnom propisu
- inspekcijskom nadzoru koji je izvan nadležnosti Davatelja koncesije te se provodi sukladno
posebnom propisu
-o stjecanju bez osnove na pomorskom dobru
- o nadzoru obračuna plaćanja i naplate za koncesiju
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- o neposrednom nadzoru u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
- o nadzoru koji provode komunalni redari,
te će nadležno upravno tijelo davatelja koncesije na temelju prikupljenih podataka i izvršenih
analiza imajući u vidu odredbe posebnih propisa, nadležnim tijelima predlagati poduzimanje
odgovarajućih radnji osiguravajući time suradnju i koordinirano postupanje svih tijela u čijoj
nadležnosti je zaštita pomorskog dobra.
Amandman je povučen.
Prihvaćen je prijedlog predlagatelja Prijedloga pravilnika o donošenju zaključka o obvezi
župana da stavi na znanje Županijskoj skupštini godišnje izvješće o korištenju koncesija na
pomorskom dobru, a koje sadrži gotovo sve podatke iz predloženog amandmana. Ta obveza je
ranije postojala, ali je novom uredbom ukinuta.
Amandman 4.
Članak 4. dopunjuje se tako da se iza stavka 7. dodaje stavak 8. koji glasi:
Mjere i uvjeti primjene istih propisani stavkom 4., 5., 6. i 7. čine obvezan uglavak ugovora o
koncesiji te će se prilikom sklapanja istog voditi računa o preciziranju njihove primjene uz
uvažavanje svih okolnosti pojedinog ugovornog odnosa.
Amandman je povučen.
Amandman 5.
Članak 9. dopunjuje se tako da se iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:
Koncesionar je dužan izraditi godišnji Plan mjera i aktivnosti iz stavka 1. ovog članka za koji
je potrebno ishoditi suglasnost jedinice lokalne samouprave na čijem području je dodijeljena
koncesija.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 6.
U članku 11. dio odredbe pod stavkom 1. pripadajući podstavak ili točka (alineja) 2. briše se u
cijelosti.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 7.
U članku 12. dio odredbe pod stavkom 1. pripadajući podstavak ili točka (alineja) 6. briše se u
dijelu koji slijedi iza izraza „ugovora o koncesiji“, a koji dio glasi:
„te ih obavljaju osobe koje nisu koncesionari, odnosno nemaju suglasnost Davatelja koncesije
(potkoncesija ili obavljanje sporednih djelatnosti u sklopu koncesije)“.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 8.
U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Grafičkim dijelom Plana korištenja iz članka 6. moraju biti precizno označeni dijelovi plaže
tzv. polja za smještaj plažnih rekvizita, na način da:
- isti moraju biti udaljeni najmanje 2 metra od mora,
- ne smiju zauzimati više od jedne polovine ukupne duljine plaže, pri čemu se uzima u obzir
dužina paralelna s linijom dodira kopna i mora
- rekviziti se mogu postavljati u više redova unutar pojedinog polja ovisno o širini (dubini)
plažnog prostora, uz obvezno pridržavanje dimenzija tzv. polja“.
Članak 13. stavak 3. se briše.
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Članak 13. stavak 4. se briše.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 9.
Članak 17. stavak 2. se briše.
Članak 17. stavak 3. se briše.
Članak 17. stavak 4. se briše.
U članku 17. stavak 6. mijenja se i glasi:
„Neposredni nadzor nad provedbom izvršavanja odluka, ugovora o koncesiji i ovog
Pravilnika obavlja komunalno redarstvo nadležne jedinice lokalne samouprave te izvješća i
zapisnike dostavlja nadležnom upravnom odjelu“.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 2.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 10.
U članku 18. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„U slučaju da Koncesionar unatoč primjeni mjera iz st.1., st. 2. i 3. ovoga članka, i dalje
ostvaruje obilježja istih ili sličnih nepravilnosti, Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti
ugovor o koncesiji te ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu
s općim odredbama obveznog prava”.
Predlagatelj je prihvatio ovaj amandman.
Zatim se glasovalo o amandmanima stranke Pametno koje predlagatelj Prijedloga pravilnika
nije prihvatio.
Amandman1.
Članak 1. u stavku 2. na kraju se dodaje rečenica: “Odnosi se i na dijelove pomorskog dobra
za koje je Splitsko-dalmatinska županija dala suglasnost za izdavanje koncesijskih
odobrenja”.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 2.
Članak 13. stavku 4. se iza riječi “stavka 3.” Dodaje i stavka 2.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 3.
U članku 17. u stavku 1. “Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji”
zamijeniti sa “Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije”, ten a kraju stavka dodati
“Davatelj koncesije ima obvezu kvartalno javno objaviti stanje naplate predmetne koncesije i
eventualna kršenja ugovora i pravilnika”.
Amandman je povučen.
Amandman 4.
U članku 17. u stavku 7. riječ “može” zamjenjuje se riječima “dužan je”.
Amandman je povučen.
Amandman 5.

24

Članak 18. u stavku 1. na kraju se dodaje rečenica „Rok za ispunjenje ne može biti duži od 30
dana“.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 6.
Članak 20. u stavku 1. iza riječi “važeću policu osiguranja ponuditelja” umetnuti riječi
“vinkuliranu u korist Davatelja koncesije na iznos ne manji od ukupne vrijednosti koncesije”.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 7.
Članak 20. stavak 2. se briše i glasi:
„u slučaju da koncesionar ne dostavi tražene isprave u propisanom roku Davatelj koncesije
dužan je raskinuti ugovor o koncesiji“.
Amandman je povučen.
Amandman 8.
Članak 21. briše se u cijelosti.
Amandman nije prihvaćen.
Nakon toga glasovalo se o Prijedlogu sa prihvaćenim amandmanom 10., Kluba vijećnika
MOST NL .
Ad. 19. Većinom glasova (35 glasova „za“, sedam glasova „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog
i donesen Pravilnik o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj
upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.
Na zamolbu ravnateljice Centra za kulturu Brač, koja je morala na put u Zagreb, kao i
ravnatelja Doma za stare i nemoćne osobe Vis, vijećnici su se suglasili da njihove točke budu
sljedeće na redu.
Ad. 42. Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju.
Jasna Damjanović, ravnateljica Centra za kulturu Brač, uvodno je obrazložila Izvješće.
U raspravi je sudjelovao: Mate Martinić, u ime Kluba SDP-a.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 42. Većinom glasova (28 glasova „za“, 5 glasova „suzdržan“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Brač za 2016. godinu.
Ad. 41. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Vis za 2016.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Dalibor Damjanović, ravnatelj Doma Vis, ukratko je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Vedran Lendić u ime Kluba SDP-a.
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Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, dao je
osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 41. Većinom glasova (32 glasa „za“, 3 glasa „suzdržan“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Vis za
2016. godinu.
Ad. 20. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i
upravljanja morskim plažama na području Splitsko-dalmatinske županije.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.
Tonči Božanić, predsjednik Odbora za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo,
izjasnio se kako je Odbor prihvatio ovu točku.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 20. Većinom glasova (34 glasa „za“, 1 glas „suzdržan“) donesen je Zaključak o
izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na
području Splitsko-dalmatinske županije.
Kako se točke 21. i 22., odnose se na programe potpore razvoju ribarstva i lovstva u našoj
Županiji, materiju u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu prihvaćen je prijedlog predsjedavajućeg da se objedini uvodno izlaganje i
rasprava, te pojedinačno glasuje o ovim točkama.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, dao je uvodno obrazloženje za točke 21 i 22 dnevnog reda.
U objedinjenoj raspravi su sudjelovali: Odbora za pomorstvo, promet, infrastrukturu i
ribarstvo, jednoglasno je prihvatio točke, kao i Odbor za gospodarstvo.
Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o točkama.
Ad. 21. Većinom glasova (30 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“), donesen je Program potpore
razvoju ribarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.)
Ad. 22. Većinom glasova (28 glasova „za“, 3 glasa „suzdržan“), donesen je Program razvitka
lovstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Ad. 23. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije.
Kruno Peronja, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, upoznao je vijećnike s ovim
Prijedlogom ističući kako peti član još nije imenovan, a to trebaju uskladiti SDP i MOST.
U raspravi su sudjelovali: Igor Skoko u ime Kluba Pametno, i vijećnica Nevenka Bečić.
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Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 23. Većinom glasova (27 glasova „za“, 3 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih
nepogoda Splitsko-dalmatinske županije.
Prihvaćen je prijedlog predsjednika Skupštine da se objedini uvodno izlaganje i rasprava o
točkama 24. i 25., te glasuje o točkama pojedinačno, obzirom da se obje točke odnose na
Ljekarnu Splitsko-dalmatinske županije.
Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, obrazložio je točke
24 i 25.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Kovačić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
i Ante Renić u ime Kluba Pametno.
Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, u osvrtu daje dodatna
pojašnjenja vezano za postavljena pitanja tijekom rasprave.
Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o točkama.
Ad. 24. Jednoglasno je (35 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 25. Većinom glasova (30 glasova „za“, 3 glasa „protiv, 3 glasa „suzdržan) prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju
Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 26. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom
financijskih kretanja u 2016., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, uvodno obrazlaže Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Zlatko Ževrnja, predsjednik Odbora za gospodarstvo, Ante
Pranić, predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Na zahtjev vijećnika Kluba SDP-a, predsjednik Županijske skupštine određuje stanku u
trajanju od pet (5) minuta.
U nastavku sjednice Vedran Lendić iznosi kako su predsjednici Klubova stranaka MOST-a,
Pametno i SDP-a, s obzirom na trajanje Skupštine i broj točaka koji je preostao, odlučili
zatražiti da se sjednica prekine i nastavi neki drugi dan.
Predsjednik Skupštine, određuje pauzu u trajanju od tri minute kako bi se obavile
konzultacije.
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Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, u nastavku sjednice konstatira da je
nazočno 38 vijećnika. Daje riječ Živku Nenadiću, koji navodi kako Klub HDZ-a, HGS-a i
HSS-a, nakon konzultacija predlaže nastavak sjednice.
Blaženko Boban, župan, apelira na sve izvjestitelje koji izvješćuju o točkama dnevnog reda
da daju kratka uvodna obrazloženja, a ukoliko bude potrebe odgovorit će na postavljena
pitanja u tijeku rasprave.
Nakon toga u raspravu se uključuje Mate Rebić.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Vijećnici stranaka SDP, MOST NL i Pametno, napustili su sjednicu.
Ad. 26. Jednoglasno je (27 glasova „za“) donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2016.
Ad. 27. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije u 2016.godini s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Niko Mrčić, ravnatelj Zavoda, uvodno u kratkim crtama obrazlaže Izvješće.
Ante Baran, predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, navodi kako je
Odbor prihvatio Izvješće.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 27. Jednoglasno je (29 glasova „za“) prihvaćeno je Izvješće i donesen Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije u 2016.godini s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Ad. 28. Godišnje izvješće Županijskih cesta Split d.o.o. za 2016., s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju.
Jure Šundov, predsjednik uprave Županijskih cesta Split d.o.o., obrazlaže Godišnje
izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Tonči Božanić, predsjednik Odbora za pomorstvo, promet,
infrastrukturu i ribarstvo, Ante Baran predsjednik Odbora za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Godišnjem izvješću.
Ad. 28. Većinom glasova (28 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Godišnjeg izvješća Županijskih cesta Split d.o.o. za 2016.
Ad. 29. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2015. s prijedlogom
Zaključka o prihvaćanju.
Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave, obrazložio je Izvješće.
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Tonči Božanić, predsjednik Odbora za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo,
navodi kako je Odbor prihvatio Izvješće.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 29. Većinom glasova (28 glasova „za“, 1 glas „protiv“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2015.
Ad. 30. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. s prijedlogom
Zaključka o prihvaćanju.
Domagoj Lažeta, savjetnik za pravne poslove Javne ustanove „More i krš“, uvodno
obrazlaže Izvješće.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, jednoglasno je prihvatio Izvješće.
U raspravi je sudjelovao: Ivan Kovačić u ime Kluba MOST NL.
Blaženko Boban, župan, u osvrtu ističe da će se problem, koji je iznio g Kovačić, će se
zajednički riješiti.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, također daje osvrt na tijek rasprave,
pojašnjavajući što znači zaštićeno područje. Sve jedinice lokalne samouprave bi, kroz svoje
prostorne planove, sagledati što se u tim zaštićenim prostorima može događati. Ova kategorija
zaštite je najniža. U tom smislu planiram sazvati sastanak jer vidim da se u praksi javljaju
problemi.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 30. Većinom glasova (21 glas „za“, 3 glasa „protiv“, 7 glasova „suzdržan“) donesen je
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016.
Ad. 31. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja, uvodno je obrazložio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Kovačić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu
skrb, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL, vijećnik Jadran Čizmić.
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja, daje osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
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Ad. 31. Većinom glasova (29 glasova „za“, 2 glasa „protiv“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. godinu.
Ad. 32. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Zavodu za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Leo Luetić, ravnatelj Zavoda, ukratko obrazlaže Izvješće.
U raspravi su sudjelovali:Ivan Kovačić, predsjednik Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,
Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL, vijećnik Denis Bobeta.
Leo Luetić, ravnatelj Zavoda, daje osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 32. Većinom glasova (27 glasova „za“, 4 glasa „protiv“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Zavodu za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije za 2016. godinu.
Ad. 33. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Željku Karin, zamjenicu ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, uvodno je
obrazložila Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Kovačić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu
skrb, Ante Čikotić u ime Kluba MOST NL.
Željku Karin, zamjenicu ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dala je osvrt
na tijek rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću
Ad. 33. Većinom glasova (28 glasova „za“, 6 glasova „suzdržan“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu.
Ad. 34. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Ivana Šegvić, ravnateljica Poliklinike, daje uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnog
reda.
U raspravi je sudjelovao: Ivan Kovačić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
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Ad. 34. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi-Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju za 2016.
godinu.
Ad 35. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Stomatološkoj poliklinici Split za 2016.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Dolores Biočina-Lukenda, ravnateljica Stomatološke poliklinike, uvodno obrazlaže
Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Kovačić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu
skrb, kao i u ime Kluba MOST NL, vijećnici Danica Baričević, Ivan Kovačić.
Dolores Biočina-Lukenda, ravnateljica Stomatološke poliklinike, daje osvrt na tijek
rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 35. Većinom glasova (19 glasova „za“, 6 glasova „protiv“, 7 glasova „suzdržan“)
donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Stomatološkoj
poliklinici Split za 2016.
Ad. 36.Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za
2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne, uvodno obrazlaže Izvješće.
U raspravi je sudjelovao: Ivan Kovačić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 36. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi-Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu.
Ad. 37. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju „Biokovka“ za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Marko Ožić Bebek, ravnatelj Specijalne bolnice „Biokovka“, daje uvodno obrazloženje.
Jadran Čizmić, član Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb naveo je kako je Odbor
prihvatio Izvješće i vijećnik Ante Čikotić, koji postavlja pitanje o stavu bolnice prema
privatizaciji i da li misli da bi to trebala biti županijska tvrtka, te općenito pitanje za sve, da li
nam trebaju takve ustanove koje imaju komercijalnu važnost i da li trebamo lagano
rasterećivati Županiju i sve ono što nije strateški resurs, šume, vode, ceste, da stavljamo
prema tržištu?
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
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Ad. 37. Jednoglasno je (31 glas „za“) donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
zdravstvenoj ustanovi-Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ za 2016.
godinu.
Ad. 38. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Split za
2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Ivana Škaričića, ravnatelj Doma, daje uvodno obrazloženje.
Jadran Čizmić, član Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, navodi kako je Izvješće
jednoglasno prihvaćeno na sjednici Odbora.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 38. Većinom glasova (29 glasova „za“, 2 glasa „suzdržan“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Split za
2016. godinu.
Ad. 39. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Lovret za
2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Mirja Tabak, ravnateljica Doma Lovret, daje uvodno obrazloženje.
Jadran Čizmić, član odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, navodi kako je, od strane
Odbora, Izvješće prihvaćeno jednoglasno.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 39. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Lovret za 2016. godinu.
Ad. 40. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Makarska za
2016. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Marija Lelas, ravnateljica Doma Makarska, uvodno ističe da je Izvješće dano u
materijalima i poziva vijećnike da postave pitanja ukoliko je potrebno.
Jadran Čizmić, član odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, navodi kako je, od strane
Odbora, Izvješće prihvaćeno jednoglasno.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 40. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe Makarska za 2016. godinu.
Točke 41 i 42 već su prethodno odrađene.
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Ad. 43. Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju.
Nives Tomasović, ravnateljica Muzeja, obrazložila je Izvješće u kratkim crtama.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, jednoglasno je prihvatio ovu točku.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 43. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Muzeja hvarske baštine za 2016. godinu.
Ad. 44. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju.
Daria Domazet, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine, daje uvodno obrazloženje.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, jednoglasno je prihvatio ovo Izvješće.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 44. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Muzeja Cetinske krajine za 2016. godinu.
Kako se točke od 45. do 48., odnose se na pravo prvokupa kulturnog dobra, materiju u
nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, prihvaća se prijedlog predsjedavajućeg
da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a pojedinačno glasuje o ovim točkama.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
uvodno obrazlaže točke od 45 do 48.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, jednoglasno je prihvatio točke.
Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 45. Jednoglasno je (29 glasova „za“) donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava
prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Bregovita 2.
Ad. 46. Jednoglasno je (30 glasova „za“) donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava
prvokupa kulturnog dobra u Solinu, arheološki lokalitet Rižinice.
Ad. 47. Jednoglasno je (30 glasova „za“) donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava
prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Marmontova 5.
Ad. 48. Jednoglasno je (30 glasova „za“) donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava
prvokupa kulturnog dobra u Omišu, Poljički trg 2.
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Kako se i točke od 49 do 57, odnose se na statute škola, materiju koja je također u nadležnosti
Upravnog odjela za društvene djelatnosti prihvaća se prijedlog predsjedavajućeg da se
objedine uvodno izlaganje i rasprava, a pojedinačno glasuje o ovim točkama.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti u
uvodnom izlaganju o točkama od 49. do 57., navodi kako se kod točke 50: Prijedlog zaključka
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Hvar, u
članku 1. potkrala greška, te umjesto Zdravstvene škole Split, treba stajati Srednja škola Hvar.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, jednoglasno je prihvatio sve točke, kao i Odbor za
statut i poslovnik.
U raspravi je sudjelovao Ante Čikotić u ime Kluba MOST NL.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, daje
osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 49. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Supetar, Supetar.
Ad. 50. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Hvar, Hvar.
Ad. 51. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split.
Ad. 52. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji.
Ad. 53. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin.
Ad. 54. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, Podgora.
Ad. 55. Većinom glasova (27 glasova „za“, 5 glasova „suzdržan“) donesen je Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Grohote,
Grohote.
Ad. 56. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena Statuta Osnovne škole Petra Hektorovića, Stari Grad.
Ad. 57. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić.
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Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, zaključujem 3. sjednicu Županijske
skupštine, zahvaljujem vam na suradnji i pozdravljam vas do sljedeće sjednice.
Napominje vijećnicima kako će biti organiziran put u Vukovar, te ih poziva da se jave ukoliko
su zainteresirani.
Blaženko Boban, župan, zahvaljuje svima, a posebno ppredsjedniku Županijske skupštine na
uspješno odrađenoj sjednici.
Sjednica je zaključena u 20,40 sati.
Predsjednik Županijske skupštine
Petroslav Sapunar, prof.
Zapisnik izradila
Senka Vajler, dipl. iur.
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