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

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

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Grabovac-Garac Toni, Grčić Matko i Renić Ante.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenici župana Stipe Čogelja i Ante Šošić, po
ovlaštenju pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji
ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Mate Šimundić, predsjednik Županijske
skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice u 10,00 sati je
nazočno 41 vijećnik).

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 29. listopada 2021.
godine.
Na samom početku sjednice predsjednik Županijske skupštine izvijestio je vijećnike za
potrebom dopune dnevnog reda točkama 14., 15., 16. i 17., a koju su vijećnici dobili putem emaila 3. i 4. studenog 2021. kao i dopune dnevnog reda točkama 18. i 19. koje su vijećnici
dobili na sjednici.
Prijedlozi dopune dnevnog reda su:
Točka 14. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice
vijećnika Županijske skupštine (Ante Pranić-Branka Murat)
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 14. Izvješće
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Županijske
skupštine (Ante Pranić-Branka Murat)
Točka 15. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 15. Prijedlog
odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije
Točka 16. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za
izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 16. Prijedlog
rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Točka 17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 17. Prijedlog
rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
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Točka 18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 18. Prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2021. godinu
Točka 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za
osiguranje naplate Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine
društvene namjene – dječjeg vrtića i jaslica
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glas „za“, od čega 40 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 19. Prijedlog
odluke o izmjeni Odluke o izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za osiguranje naplate
Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine društvene namjene
– dječjeg vrtića i jaslica
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu o dnevnom redu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj, Mate Martinić, Lucija Puljak, Daša Dragnić,
Ante Sanader, replike na izlaganje Ante Sanadera: Miro Bulj i Lucija Puljak, odgovor na
replike: Ante Sanader, Ivan Slavić, Josip Banović, Milija Baldić-Lukšić, Marin Rožić i Dinko
Bošnjak, replika na izlaganje Dinka Bošnjaka: Miro Bulj, odgovor na repliku: Dinko Bošnjak,
Luka Roguljić i Maja Jurišić.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Miro Bulj, vijećnik predložio je povlačenje točke 2. Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i
dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
Prijedlog vijećnika Mira Bulja većinom glasova (7 glasova „za“, 33 glasa „protiv“, od čega
32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), nije
prihvaćen.
Mate Martinić, vijećnik predložio je da se točka 14. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i
početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Županijske skupštine (Ante Pranić-Branka
Murat), odradi na samom početku.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine također predložio da se točke od 14. do 17.
dnevnog reda odrade na samom početku.
Prijedlog vijećnika Mate Martnića i predsjednika Županijske skupštine jednoglasno (40
glasova „za“), je prihvaćen.

3

Potom je, predsjednik Županijske skupštine dnevni red sa nadopunama stavio na glasovanje.
Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (36 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“).

Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine i nastavka 4. sjednice Županijske
skupštine
2. Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije
3. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije
za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
4. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
5. Izvješće o radu javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske
županije u 2020. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
6. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020/21.
godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
7. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021. s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi kralja Zvonimira,
Solin, o prihvaćanju darovane nekretnine darovatelja Grada Solina, zemljišne oznake
2895/2 u površini od 5365 m² K.O. Solin Z.U. 4453
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
III. gimnazije, Split
11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
IV. gimnazije Marko Marulić, Split
12. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Hvara
13. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Makarske
14. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
Županijske skupštine (Ante Pranić-Branka Murat)
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15. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
16. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za
osiguranje naplate Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine
društvene namjene – dječjeg vrtića i jaslica
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Ante Popović, vijećnik naveo je kako se njegovo pitanje odnosi na upravljanje osnovnim i
srednjim školama odnosno ravnatelja škola. Nedavno je dobio izjavu od župana kako se po tom
pitanju ne može ništa učiniti odnosno da nema nikakvu odgovornost da utječe na određene
odluke ravnatelja. Naveo je kako se župan pozivao na rad institucija, od prosvjetne inspekcije i
ministarstva pa do toga kako nama dovoljan broj članova Školskog odbora odnosno da ima tri i
da se po tom pitanju ne može ništa učiniti. Međutim, puno je bilo situacija da je župan
potpisivao odluke kršeći Zakon o odgoju i obrazovanju na način da članovi Školskog odbora
nisu udovoljavali uvjetima. Njegovo je pitanje da li bi župan dozvolio u svojoj kući da netko
drugi upravlja financijama ili imovinom s obzirom, smatra vijećnik, da on kao odgovorna
osoba u Županiji i izvršna vlast treba imati obzira što se u određenim školama radi. Njega
zanima što će Županija, kao osnivač, poduzeti da regulira nezakoniti rad u osnovnim i srednjim
školama? Nadalje je naveo kako se to odnosi, osim nezakonitog rada i na mobing,
diskriminaciju kao i na psihičko zlostavljanje zaposlenika škole.
Drugo pitanje odnosi se na Povjerenstvo za viškove i manjkove čiji koordinator krši Zakon o
odgoju i obrazovanju, upravlja sa svime uz Sindikat, a Sindikat ne bi miješao u ovu situaciju.
Njega zanima kad će Povjerenstvo započeti sa poštivanjem Zakona o odgoju i obrazovanju
odnosno članka 107. Poslovnika o radu povjerenstva i Pravilnika o kriterijima za donošenje
odluka po pitanju prednosti pri zapošljavanju?
Blaženko Boban, župan naveo je kako je svjestan da vijećnikovo pitanje u sebi ima i
elemenata osobnosti, ali radi ostalih vijećnika neće govoriti o njegovom problemu. U jednom
dijelu se slaže sa vijećnikom, a to je da su Županije osnivači, a nisu upravljači škola. Školski
odbor se sastoji od 7 članova od kojih osnivač ima pravo na 3 člana. Drugi članovi se imenuju
unutar same škole. Vrlo često se događa da osnivač gotovo nema nikakvog utjecaja. Što se tiče
ovog drugog dijela, nezakonitog rada unutar sustava, ako se problem ne može riješiti unutar
Školskog odbora postoji školska inspekcija koja je dužna i koja nije tijelo Splitsko-dalmatinske
županije i bilo kojeg osnivača nego je unutar Ministarstva. Dakle, školska inspekcija treba
reagirati na svaku anomaliju rada unutar bilo koje škole i po prijavi bilo koga utvrditi je li
opravdano ili neopravdano. Ponovio je kako je on sklon tome da se status osnivača promijeni
da osnivač uistinu bude i upravljač tih škola. Na žalost danas tako nije i nada se da će se na
nacionalnoj razini poraditi na tome da uistinu bude ili jedna ili druga varijanta. Slaže se da u
5

ovakvim situacijama dolazi do konfrontacija i problema, a da za to nije odgovoran osnivač, a za
nepravilnosti je odgovorna inspekcija i nadležno resorno Ministarstvo.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako je njemu dobro poznato kao i vijećniku da Povjerenstvo koje
djeluje pri Upravnom tijelu županije za poslove obrazovanja su poslovi preneseni iz Ureda
državne uprave, Povjerenstvo nije županijsko iako se ono kolokvijalno često tako naziva nego
je to Povjerenstvo koje sastavljeno temeljem kolektivnog ugovora koje je Vlada Republike
Hrvatske potpisala sa sindikatima i to je kolektivno tijelo od 4 člana. Vijećniku je jasno kako
izgleda rad kolektivnog tijela koji broji parni broj članova. To tijelo je sačinjeno od dva
predstavnika odjela i dva predstavnika sindikata. Složio se sa vijećnikom da smisao i svrha
postojanja tog tijela je da se postupa po evidencijskoj listi. Po izvješću Povjerenstva koje ima
dosta stvari koje su bile neriješene su sada riješene i veliki broj ljudi koji su se nalazili na
evidencijskim listama su zbrinuti tokom školske godine i pred početak školske godine. Nadalje
je naveo da za pojedinačne slučajeve nije informiran jer nije član tog Povjerenstva, ali po
njegovom upitu može dati odgovor na nekakve detaljnije situacije i slučajeve.
Ante Popović, vijećnik naveo je kako njegovo pitanje nije na osobnoj razini jer bi mogao
nabrojiti veliki broj slučajeva. Istaknuo je zadnji primjer Osnovne škole Marko Marulić u Sinju
gdje v.d. ravnatelja radi tri godine, a koji ne zadovoljava zakonskim uvjetima. Puno je tu
problema, a Županija kao osnivač može puno toga poduzeti. Što se tiče Povjerenstva prvi put je
1. travnja javno izašla lista na stranicama Splitsko-dalmatinske županije, a do tada nije bila
javno objavljivana. Pitanje je zašto, a ažurirana je 1. srpnja, prvi put nakon 1. travnja pa se opet
pita zašto ako oni to redovito rješavaju? Zašto lista nije pravovremeno ažurirana ako se
Povjerenstvo sastajalo?
Ivan Bikić, vijećnik naveo je kako mu se zadnjih mjeseci javljaju građani te pitaju za solarne
elektrane na krovovima kuća. Zamolio je da mu se objasni poduzima li se nešto i ako je, što je
Županija po pitanje jačanja energetske autonomije kućanstva osigurala? Da li je osigurala
potpore?
Drugo pitanje: Kakva je situacija oko prometnih tema na području grada Splita, Solina i
Kaštela i dokle su stigle najavljene investicije u cestovnom sektoru na području Splitske
aglomeracije?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako Županija kroz svoj program sustavnog
gospodarenja energijom godinama potiče energetsku neovisnost i autonomiju kućanstva.
Sukladno nacionalnom planu oporavka i otpornosti predviđeno je šest područja djelovanja
korištenja europskih sredstava kroz gospodarstvo, energetiku i energetsku tranziciju koje su
posebno tretirane u kontekstu onoga što Splitsko-dalmatinska županija poduzima. Istaknuo je
kako su nedavno potpisali 36 ugovora za fotonaponske elektrane, isplaćeno je već 13 potpora.
Ukupni obuhvat potpora Splitsko-dalmatinske županije, koja je do sada izdvojena je preko
12.000.000,00 kuna. Vrlo značajna sredstva se ulažu u fotonaponske elektrane i misli da je to u
korak s ovim vremenom, s europskim politikama i njihovim potrebama smanjivajući tako
odljev odnosno povećavajući autonomiju kućanstava u pogledu elektrana. Što se tiče Splitske
aglomeracije poznato je da se počela raditi zapadna rampa, a u kontekstu Splitske aglomeracije,
183.000.000 kuna, radi se omiška obilaznica, splitska zapadna rampa s
24.000.000,00 kuna. Ono što ih brzo čeka je otvaranje radova na stobrečkom semaforu, tri
dodatne trake, prva i druga faza. Poslije toga se očekuje otvaranje radova na Širini. Potpisan je
ugovor sa 137,7 miliona kuna. Također očekuje rješavanje Mravinačke rampe to je prva, druga
i treća faza od benzinske postaje kad krenete prema Klisu prema čvoru Karepovac. Očekuje da
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se neke splitske teme rješavaju, raspetljavanje teme Vukadinovići i činjenje aglomeracije
boljom, kvalitetnijom i prometno povezanijom. Naveo je kako ima još jedna tema što se tiče
energetike te je citirao: „Točno je da je gospodin Bulj glasao za termoelektranu 13. listopada
2017. godine u 12 sati i 18 minuta iako u grafici pod poglavljem broj 4. 4. Razvoj energetike,
stranica 194 jasno ucrtana termoelektrana.“ Prema tome tu temu treba staviti ad acta, svatko
može i ne pročitati nešto, pogriješiti, pogrešno percipirati, pogrešno procesuirati, ali ako ste
glasovali za nešto onda ste glasovali, a on je glasovao za termoelektranu na Perući.
Ivan Slavić, vijećnik naveo je kako imaju situaciju da gospodin Puljak kao gradonačelnik
najvećeg grada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, drugog grada u Republici Hrvatskoj proziva
Županiju, Ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske zbog koncesije na Žnjanu. Teme koncesije
su uvijek medijski eksponirane, uvijek se provlače nekakvi mogući problemi. Neka vide
situaciju zadnjih godina sa projektom „Pomorsko je dobro“ o čemu moraju voditi računa.
Njegovo pitanje je da li je gospodin Puljak neinformiran, ne zna svoj posao ili stvarno postoji
neki problem? Također, on smatra da ukoliko postoji potreba, kao što je Upravni odjel za
pomorstvo i turizam napravio i uputio dopis svim članovima vijeća za donošenje koncesija da
dođu na seminar, da se organizira seminar za sve čelnike jedinica lokalne samouprave da se
educiraju o kompliciranoj proceduri donošenja dodjeljivanja koncesija.
Drugo pitanje se odnosi na zelenu energiju. Općina Sućuraj je prepoznala situaciju pa je sa
HEP-om potpisala ugovor razvoj solane elektrane koja je u njihovom Prostornom planu.
Naveo je kako se uvijek pojavi nekakav problem zbog neusklađenosti karata staništa, ZOP-a,
karti šuma, onih dokumenata koji su doneseni u Zagrebu, a nisu mijenjani tko zna od kada. Na
koji način Županija može utjecati kako bi se prilagodili zelenoj energiji i tranziciji?
Stipe Čogelja, zamjenik župana naveo je kako će krenuti od drugog pitanja. Pitanje zelene i
digitalne tranzicije je vrlo bitno pitanje koje postavlja velike izazove pred Splitsko-dalmatinsku
županiju i sve jedinice lokalne samouprave. Može reći da je općina Sućuraj jedan od izvrsnih
primjera otočnih jedinica lokalne samouprave koja se trudi, po ovom pitanju, razvijati projekte,
međutim nekad nije lako. Sa većinom jedinica lokalne samouprave ipak je potrebno raditi jer
što je on primijetio postoji veliko ne razumijevanje o tome što je to zelena i digitalna tranzicija,
što su solarne energane, što su zeleni krovovi i retencija i puno pitanja koje se nalaze u
strategijama i planovima. Misli da je na terenu potrebno izvršiti edukaciju i konkretni primjeri.
Upravo jedan od dobrih primjera u praksi je sunčana elektrana u Sućurju. Župan je više puta
razgovarao s predsjednikom Vlade, ali i sa svim ministrima vezano za rješenje navedenih
problema. Problem se rješava u Ministarstvu zaštite okoliša, institut za zaštitu okoliša. Mape
kada su rađene, rađene su na žalost na način da teren nije pokriven 100% odnosno mape su
crtane iz ureda. Međutim, svaka mapa, zakon, strategija nije sveto pismo pa se može
promijeniti. Misli da je u vijećnikovom slučaju prijeko potrebno zajednički djelovati
vladajućih i oporbe da se ovakve stvari premoste da mogu imati nove investicije, da otoci Hvar,
Vis i Brač u budućnosti budu izvoznici energije. Kada se to zakonski omogući oni mogu biti
zeleni i energetski samostalni. Također misli da je to zajednička obveza i oporbe i vladajućih da
se to zajedno postigne.
Što se tiče prvog pitanja projekt „Pomorsko dobro“ za koji su dobili grand pix. To spominje jer
je nastup gospodina Puljka za grand pix, PR pristup i spinovi koje gospodin Puljak radi na temu
Žnjana. Bilo bi puno bolje da je slušao kolege Renića i Skoku koji su sudjelovali u županijskim
skupštinama i koji dosta dobro poznaju proceduru dodjele koncesija. Sam postupak dodjele
koncesije je vrlo zahtjevan postupak pogotovo kada se radi o državnim interesima kao što je
Žnjan. Očito nije ista situacija kao kad Županijska skupština donosi koncesije. Ured za
zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske traži mišljenje svih ministarstava. Ukoliko imate
više ponuda morate nadopuniti i pojasniti te ponude i na žalost postupci traju dosta dugo, dosta
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više nego u Županijskoj skupštini. U Županijskoj skupštini je prosjek tri mjeseca, a u Vladi
Republike Hrvatske šest mjeseci do godine dana. Žao mu je što gospodin Puljak konkretnije ne
pristupi ovom problemu, ali koliko on ima informaciju na idućoj sjednici Vlade Republike
Hrvatske ide koncesija za Žnjan. Ministarstva su se očitovala pozitivno i gospodin Puljak će
imati izvrsnu priliku da pokaže koliko je ažuran i sposoban jer tek nakon odluke o koncesiji
slijedi težak postupak sklapanja ugovora. Ishođenje garancije za dobro izvršenje posla,
ishođenje lokacijske dozvole i to je izvrsna prilika kada će gospodin Puljak moći dokazati da
ima administrativnu moć kao i njegova koalicija da će imati snage donijeti važne odluke.
Ivan Slavić, vijećnik naveo je kako je zadovoljan odgovorom zamjenika župana, ali bi zamolio
da Upravni odjel za turizam i pomorstvo organizira nekakav seminar na tu temu kako bi se što
bolje pojasnila procedura čelnicima jedinica lokalne samouprave.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako bi postavio pitanje koje je značajno i vrlo bitno za područje
Sinja. Radi se o srednjoškolskoj dvorani u Sinju koja već godinama ima problem
prokišnjavanja. Prošle godine se govorilo da će se ići u izgradnju i da će se kandidirati prema
EU fondovima. Njega zanima što je sa tom školom i sa tom dvoranom jer je ona vrlo bitna.
Dalje je naveo kako imaju tri srednjoškolske škole i djeca iz pet jedinica lokalne samouprave
dolaze u školu u Sinj. Što je sa tim projektom? Da li je spreman za kandidiranje za EU fondove
ili je li spreman neki drugi model? Bez školske dvorane djeca i sportski klubovi koji koriste tu
dvoranu nisu u dobrom položaju. Bitno pitanje je i Osnovna škola fra Pavla Vučkovića. Svjesni
su da je pred projektiranje potrebno da bi se svi trebali zauzeti i projekt dovršiti. Kad se govori
o obrazovanju misli da su to dva vrlo bitna projekta ne samo za Sinj nego i za cijeli Cetinski
kraj.
Drugo pitanje se odnosi na navodnjavanje sinjskog polja jer on u Planu nigdje nije vidio
navodnjavanje Sinjskog polja pa bi volio da ga župan demantira. Misli da u ovom trenutku
imaju potencijal, Županija je pristala da će u srednjoj školi biti jedan razred više, što je vrlo
pohvalno, ali njega zanima što je sa navodnjavanjem Sinjskog polja?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport pohvalio je ovaj pristup navodeći da idu prema konstruktivnom, prema
pitanjima koja su od bitnog i vitalnog značaja za učenike i nastavnike odnosno stanovnike i
sportaše grada Sinja. Često se govorilo o spomenutoj dvorani. Do nazad nekoliko dana to je
bila javna školska i športska dvorana u kojoj su se gotovo većina ili svi sadržaji odvijali, a
ujedno je služila kao dvorana u kojoj bi učenici triju sinjskih srednjih škola izvodili nastavu
tjelesne kulture i ona formalno-pravno jeste u vlasništvu Županije. 1979. godine ta je dvorana
napravljena, oštećena je u ratu, nije provedena značajna obnova bez obzira što je prostor to
zahtijevao i koja je godinama rapidno propadala. Stoga su 2016. godine pokrenuli cijelu priču
oko obnove dvorane da bi naknadno, 2017. – 2018., napravili rješenje o izvedenom stanju i de
facto legalizirali tu dvoranu, a sve to naporima Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela
i ravnatelja sinjske škole. U međuvremenu je izrađen projekt energetske i cjelokupne obnove te
dvorane i projekt je doista spreman. On se nalazi u Upravnom odjelu, škole su ga prijavile i
kandidirale putem njihovih godišnjih javnih potreba. U ovom trenutku čekaju natječaj
Ministarstva graditeljstva za koji očekuju i nadaju se da će biti raspisan ove godine i čim bude
raspisan oni već sutradan mogu reagirati po tom pitanju i kandidirati se na taj natječaj za
obnovu dvorane, a što je definitivno jedan od prioriteta kada je riječ o školstvu na području
grada Sinja. Potom je podsjetio da su na području grada Sinja u posljednje vrijeme dosta
investirali u područje školstva, obnovili su područnu školu na Radošiću, područnu školu
Lučanima, energetski obnovili i uredili unutrašnjost Osnovne škole Marka Marulića, pokrenuli
program produženog boravka i obnovili Osnovnu školu Ivana Mažuranića na Hanu. Naveo je
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kako se doista trude biti prisutni i uvažiti sve potrebe života i rada u odgojnim ustanovama u
gradu Sinju. Drugi dio pitanja odnosi se na dio oko namjeravane izgradnju nove Osnovne škole
fra Pavla Vučkovića u Sinju. To je problem koji je prisutan dosta dugo i ima svoju povijest.
Priča oko izgradnje nove škole u Sinju seže još od vremena povratka crkvene imovine crkvi
odnosno dijela zgrade koji se nalazi u vlasništvu franjevačke zajednice koja je u postupku
povrata njima i vraćena. Međutim, u naravi u prostorima boravi Osnovna škola fra Pavla
Vučkovića i izrađen je projekta za izgradnju te škole. Taj projekt je bio financijski iznimno
zahtjevan koji je i nekoliko puta premašivao prosječnu cijenu onoga što se investiralo za
izgradnju novih škola u županiji i oni su za taj projekt zahtijevali od Ministarstva da se
cjelokupni projekt revidira i da se napravi jedna korekcija unutar projekta tako da se neke stvari
koje nisu neophodne izostave. U tijeku je rasprava i dogovor sa Ministarstvom u vezi
nacionalnog plana otpornosti i oporavka kroz koju bi bila i izgradnja te škole.
Blaženko Boban, župan naveo je, a vezano za drugo pitanje vijećnika, što se tiče
navodnjavanja Sinjskog polja, dijeli se u dva dijela. Prvi dio je krajnji istočni dio koji je vezan
za RHE Blaca jer 1/3 tog polja unutar tog projekta navedena je kao navodnjavanje. Međutim,
pretpostavlja da je vijećnik mislio na prostor Trnovače, da li je u Prostornom planu. Sva polja
koja su označena za navodnjavanje nalaze se u Prostornom planu. Naravno da Prostorni plan ne
razrađuje tematiku o kojoj će reći dvije riječi. Trnovača se nalazi na 499 hektara. Nakon
ornitoloških ispitivanja potrebno je izraditi glavni projekt, a sva dokumentacija je u Upravnom
odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, a ima metar te dokumentacije za
navodnjavanje. Na projektnu dokumentaciju je utrošeno 2.742.050,00 kuna od toga
sufinancirano 80 % od Hrvatskih voda, 20 % od Splitsko-dalmatinske županije, a ukupna
vrijednost cijelog projekta je preko 30.000.000,00 kuna. Nadalje je naveo, ako vijećnika
zanimaju detalji oko samog projekta Trnovača može se javi pročelniku Upravnog odjela za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu. Dokumentacija je već pripremljena.
Miro Bulj, vijećnik naveo je, a što se tiče sportske dvorane očekuju da će taj projekt proći, da
je on gotov jer se na njega čeka godinama. Što se tiče Osnovne škole fra Pavla Vučkovića jer u
Sinju imaju glazbenu srednju i osnovnu školu i trebaju imati u vidu i taj dio kod kandidiranja za
EU fondove, trebaju razmišljati u tome dijelu jer nije samo bitno smanjivati projekte nego da
taj kapacitet moraju očuvati i kandidirati se za to. Stoga moraju djelovati. Grad Sinj je uvijek
spreman pomoći u školstvu i ove godine su izdvojili 400.000,00 kuna, plaćaju subvencije te se
nada da će iduće godine i više uložiti. Grad Sinj je spreman ulagati u školstvo i obrazovanje i
nemaju s tim problema. Međutim, imati plansku dokumentaciju po ključnom pitanju
navodnjavanja i opstanka ljudi na tom području u ovom trenutku nije dovoljno. Bitno je da li je
to na popisu, ali nije na popisu i to je problem. Oni su odgovorni da se pobrinu da se riješi ovaj
ozbiljan problem navodnjavanja.
Blaženko Boban, župan naveo je kako je vijećnikovo pitanje bilo zašto su iz Prostornog plana
izbacili navodnjavanje Sinjskog polja. On je odgovorio na pitanje: “Okrenite se viječniče i
vidjeti ćete da u Prostornom planu postoji navodnjavanje Sinjskog polja“.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako župan nije dobro razumio njegovo pitanje. Što je sa
navodnjavanjem Sinjskog polja? Ne što je u Prostornom planu, u Prostornom planu je to 50
godina. Navodnjavanje Sinjskog polja je u Prostornom planu 50 godina. Njega zanima što je on
kao župan i odgovorna osoba poduzeo. Na žalost ništa nije poduzeo, niti je navodnjavanje na
popisu.
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Marin Urlić, vijećnik naveo je kako ima dva pitanja. Prvo pitanje: Županija je prijavila
projektni prijedlog za pomoćnike u nastavi za školsku godinu 2021./2022. Kolika je ukupna
vrijednost ugovora? Koliki je intenzitet EU potpora te za koliko je učenika s poteškoćama
osigurana potpora pomoćnika u nastavi? Koliko je temeljem toga u školama zaposleno
pomoćnika u nastavi?
Drugo pitanje: S obzirom na kronični nedostatak medicinskih sestara na tržištu rada kako u
Splitsko-dalmatinskoj županiji tako i cijeloj Hrvatskoj, što Županija sa svoje strane može
poduzeti i što poduzima da bi se ovaj problem u skoroj budućnosti riješio?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako je hvalevrijedno pitanje, ali i cjelokupna aktivnost koja se na
tom području provodi u Splitsko-dalmatinskoj županiji već dugi niz godina. Podsjetio je da je
Splitsko-dalmatinska županija prva koja je puno prije nego što je uveden program pomoćnika u
nastavi preko Europskog socijalnog fonda pokrenula osiguravanje potpore stručno
komunikacijskih posrednika pomoćnika za djecu sa posebnim potrebama i to su uspješno radili
u zajedničkom interesu i u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave. Nakon toga Europski
socijalni fond je pokrenuo natječaje za osiguravanje pomoćnika u nastavi, stručno
komunikacijskih posrednika i već niz godina se prijavljuju na te natječaje. Ove godine su se
prijavili na program pomoćnika u nastavi gdje su osigurali potporu za 270 učenika i gdje će
više od 250 pomoćnika u nastavi raditi i pružati neposrednu pomoć. Dakle, kroz taj program će
se zaposliti 250 ljudi u školama koja će neposrednu pomoć pružati učenicima koji imaju tu
potrebu. Ukupna vrijednost projekta je 11.300.000,00 kuna, oko 84 % su Europska sredstva,
16 % su sufinancirana sredstva Splitsko-dalmatinske županije tako da i na taj način
participiraju u europskim projektima. Pored ovog programa i dalje se nastavlja program
pomoćnika u nastavi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i tu realiziraju potrebu za 39
učenika sa 38 pomoćnika koji se plaćaju sredstvima jedinica lokalne samouprave i Županije.
Također postoji natječaj za udruge sa područja Splitsko-dalmatinske županije, a koje udruge se
prijavljuju. U tom natječaju je osigurana potpora i preko udruga za 55 pomoćnika. Dakle, to je
više od 350 učenika i više od 350 pomoćnika koji su zaposleni u Splitsko-dalmatinskoj
županiji. Što se tiče drugog dijela pitanja naveo je kako se radi o jednom od većih izazova u
Županiji, a vezano za upisnu politiku. Svjesni su tog problema, imali su prije dvije godine
sjednicu Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije gdje su donijeli određene zaključke
i po tim zaključcima postupaju. Znači povećali su upisne kvote za medicinske sestre, pokrenuli
su program medicinskih sestara u srednjoj strukovnoj školi u Sinju gdje je program dosta
zapaženo prošao i izazvao jako veliki interes kod učenika i učenica. Upisuju se čak i učenici iz
drugih županija, ove godine imaju slučaj učenice iz Dubrovnika koja se upisala u Sinju za
medicinsku sestru, povećao se broj upisanih razrednih odjeljenja u Splitu, u Zdravstvenoj školi
sa 2 razreda medicinskih sestara koji svake godine upisuju na 3 odjeljenja. Tako su se povećali
broj razreda sa 2 na 4 svake godine, to je više 50 učenika po generaciji i očekuju da će se kroz
nekoliko godina nadomjestiti ovaj nedostatak koji sada na tržištu rada nedostaje.
Tomislav Buljan, vijećnik naveo je kako su u prošlom mandatu često znali čuti pitanje
gospodina Pranića vezano za projekt skriveni Habitati. Zanima ga u kojoj je fazi projekt
posebno što se radi o projektu koji valorizira prirodnu i kulturnu baštinu te zapravo otvara
turistička vrata Zagore, velikog potencijala čija je vrijednost preko 30.000.000,00 kuna.
Drugo pitanje: Obećana je realizacija širokopojasnog pristupa u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
da li je Županija spremna i kada se očekuje realizacija?
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnicu Upravnog odjela turizam i pomorstvo navela je
kako je projekt skriveni Habitati nakon pred projektiranja izvršeno u potpunosti u skladu sa
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planiranim aktivnostima. Sami centar, što se tiče same izgradnje u završnoj je fazi i bit će
izgrađen početkom iduće godine. Sve ostale aktivnosti se odvijaju sukladno planu što je
prepoznala i agencija SAFU koji su im odobrili dodatno produljenje, dobili su zeleno svjetlo
kako bi se sve završilo onako kako treba i kako bi cijeli projekt bio ispoštovan. Istaknula je da
je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prepoznalo projekt skrivenih
Habitati i dodijelilo im ugovor za pomoć u iznosu od 6.140.000,00 kuna kroz EU sredstva i
pomoć koji su dobili od Ministarstva nema dvojbe da će projekt biti završen.
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu naveo je kako su sukladno nacionalnom planu razvoja širokopojasnog pristupa
u Splitsko-dalmatinskoj županiji pripremili planove razvoja širokopojasnog pristupa sa
studijama izvodljivosti za 5 područja gdje ne postoji komercijalni interes operatera za
realizaciju, a 2015. godine Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je blagoslovila
taj program. To su područja Kaštela sa kaštelanskom Zagorom, područje Trilja za sinjsko
područje kao nositelj, Zmijavci su za dio područja Imotske krajine, Lovreć za dio Imotskog
područja i Vrgoračko područje te Postira sa otocima. Svi planovi sa ovim nositeljima koje su
izradili prihvaćeni su od strane HAKOM-a i prema najavama od Ministarstva i nadležnih tijela
u ministarstvima bi trebalo biti objavljeno u trećem kvartalu 2022. godine. Sredstva koja će biti
sufinancirana iz Europskih fondova kreću se od 45 do 55 % .
Marin Rožić, vijećnik naveo je kako su čuli da je imenovano koordinacijsko vijeće za
planiranje i upravljanje obalnim područjem. Zanima ga kad je to bilo, pod kojim kriterijima su
odabrani, tko su ti članovi i što su do sada radili?
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela turizam i pomorstvo navela je
kako je koordinacijsko vijeće za integralno planiranje i upravljanja Obalnim područjem
Splitsko-dalmatinske županije imenovano Odlukom župana 19. listopada 2021. godine
sukladno Zaključku o prihvaćanju Obalnog plana. Članovi koji su imenovani, sve je usklađeno
sa akcijskim planom Obalnog plana Splitsko-dalmatinske županije, su predstavnici institucija
jer je koordinacijsko vijeće zamišljeno da bude krovno tijelo koje je sastavljeno od članova koji
predstavljaju institucije Splitsko-dalmatinske županije koje su bile uključene u samu izradu, ali
će biti uključeni i u daljnje aktivnosti vezano za provedbu. Potom je pročitala imena
imenovanih članova. Nadalje je navela kako su išli i u realizaciju daljnjih aktivnosti, u tijeku je
izrada odluke o imenovanju savjetodavnog vijeća sastavljenog od niza stručnjaka, a odluka će
biti objavljena sljedeći tjedan. Nakon toga ide imenovanje partnerskog vijeća koji će sadržavati
predstavnike udruga sa terena jedinica lokalne samouprave kao i predstavnike samih jedinica
lokalne samouprave. Taj cijeli koncept je zamišljen na način da se ispreplete, s jedne strane,
teren jedinica lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije, udruge,
stručnjaci, stručna imena u svojim područjima, a vezana za sam Obalni plan i institucije. Znači
jednu ipo fazu su završili, slijedi imenovanje savjetodavnog vijeća i partnerskog vijeća.
Marin Rožić, vijećnik se zahvalio na odgovoru, vidi da je tu dosta ljudi uključeno i nada se da
će to ići u pravom smjeru da će napredovati jer do sada su bili svjedoci da institucije nisu radile
svoj posao.
Gorana Rosandić, vijećnica postavila je pitanje da li se redovito plaća koncesija za Bene, ako
ne koliki je dug, ako se ne plaća zamolila je da joj se na mail pošalje dokaz o uplati i konto
karticu.
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Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela turizam i pomorstvo navela je
kako na današnji dan ne postoje dospjela neplaćena potraživanja za koncesiju na Benama.
Marko Vukasović, vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje: U lipnju ove godine je
počela izgradnja nastavnog regionalnog središta za osposobljavanje operativnih snaga sustava
vatrogasaca u Vučevici. Zanima ga kako napreduju radovi, u kojoj je fazi izgradnja? Da li ima
još nekih projekata koje provodi Županija na području civilne zaštite?
Drugo pitanje: Kakvo je trenutno stanje procijepljenosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji i kako
je organizirano cijepljenje?
Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu
zaštitu i ljudska prava istaknuo je kako su u šesti mjesec bili svjedoci pokretanja radova na
jedinstvenom Centru u ovom dijelu Europe, radovi napreduju odlično i taj centar je najvećim
dijelom financiran iz EU projekta gdje je Splitsko-dalmatinska županija zajedno sa Javnom
ustanovom RERA i 13 partnera iz Italije i Republike Hrvatske nositelj radova. Također je
Splitsko-dalmatinska županija od mogućih 16,3 miliona eura povukla za taj projekat 8,3
miliona eura. Prije desetak dana imali su u Splitu jednu konferenciju u sklopu projekta Firespill
gdje su drugi dan konferencije predstavili svoje projekte civilne zaštite na području Splitskodalmatinske županije koje vode Javna ustanova RERA i Upravni odjeli u Splitsko-dalmatinskoj
županiji te su vodeća Županija u Republici Hrvatskoj po broju projekata. Osim projekta
Firespill još su u ovom trenutku 3 projekta koja se provode na području Splitsko-dalmatinske
županije. Zadnjih nekoliko godina to je 5 ili 6 projekata s kojima misi da će opremljenost službi
civilne zaštite i vatrogastva dignuti na onaj svjetski nivo kako njima i dolikuje po njihovoj
spremnosti i sposobnosti.
Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske
županije navela je kako je u odnosu na odraslo stanovništvo, starije od 18 godina
procijepljenost 45,3 % populacije odnosno u odnosu na ukupno stanovništvo 37 % pučanstva.
Jučer (5. studenog 2021.) i danas imaju puno veći odaziv nego što je bio cijelo vrijeme prije i
za vrijeme ljeta. Organizirali su cijepljenje od prvog dana kada je počelo cijepljene na više
punktova, Nastavni zavod za javno zdravstvo u svim svojim ispostavama je osigurao cijepljene,
na otocima, Zagori i na Zavodu za javno zdravstvo, u Spaladium Areni, Dom zdravlja odnosno
djelatnici Doma zdravlja cijepe u Spaladium Areni ponekad dođu iz Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo. Isto tako Dom zdravlja i ravnatelj dr. Marko Rađa pomaže njima kad su oni po
terenu kada organiziraju javna cijepljena koja su organizirali u više navrata. Znači javne pozive
u Omišu, u Makarskoj, u Trogiru, na svim otocima, u Sinju. Posebno je istakla da su išli po
svim splitskim kvartovima i organizirali cijepljene. Također su organizirali cijepljenje u
brojnim mjestima u Zagori, u Dicmu, Dugopolju, Muću, Otoku, Klisu, sve u više navrata.
Odlično su organizirani, dostupni svima i svi koji se žele cijepiti to i mogu. Još je nadodala da
sva ova mjesta gdje se cijepilo Nastavni zavod za javno zdravstvo uzima briseve i to od prvoga
dana što je jako pomoglo u kontroli ove pandemije jer oni na 10 mjesta u Splitsko-dalmatinskoj
županiji uzimaju briseve koji svaki dan dolaze u njihov laboratorij i mikrobiološki nalazi budu
gotovi u roku od 24 sata.
Maja Krčum, vijećnica postavila je pitanje vezano za energetsko siromaštvo. Energetsko
siromaštvo je pojam koji Zakon o tržištu električne energije uveo u svoju zakonsku regulativu i
praktički će utjecati na određeni način i dati doprinose energetskoj učinkovitosti za koju
smatraju, a i Europska unija to propisuje da do 2050. emisija štetnih plinova treba biti jednaka
nuli. Energetsko siromaštvo nije socijalna kategorija jer to je nemogućnost građana određene
županije da ne mogu podmiriti račune za grijanje ni ljeti za hlađenje pa stoga trebali predvidjeti
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nekakvi niz mjera, što i jest Splitsko-dalmatinska županija predvidjela, kroz energetsku obnovu
jer nije to više samo nemogućnost plaćanja, nije socijalna nego se i zadire u energetsku obnovu
zgrada. Misli da Županija mora podmetnuti leđa, što dobro i podmeće, ali misli da možda
postoji još dosta područja u kojima se može pomoći na nekakav drugačiji način. Znači nije
nužno samo fotonaponske ćelije, ne zna kojim načinom odrediti selekciju, koliko sredstava,
kako napraviti javni poziv, kako to omogućiti i onome koji je u Dalmatinskoj zagori malo dalje
i možda nema dobre komunikacijske veze, kako to učiniti transparentnim? Nadalje misli da se
sa stanovništvom može napraviti niz edukacija, po tom pitanju ih se osvijesti, možda nekome
reći što je bitno, da se promijene brtve na prozorima pa da će biti bolje, ali netko im treba to
reći. To su sada ovako nekakve sitne stvari koje usputno spominje, ako bude nekakvih
edukacija rado će pri tome pomoći. Smatra da postoji još jedan dio koji može donijeti i obnovi
radnih mjesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Znači ako rade energetski učinkovitije uređaje
raste njihova kategorija, bolje su, onda mogu otvoriti nekakva nova radna mjesta. Misli da je to
bitno jer cijeloj županiji na neki način to doprinosi. Županija radi i poduzima, ali misli da može
još bolje, još jače i intenzivnije. Treba definirati što je to energetsko siromaštvo, da je metar
mjerenja jednak za svih, da nastoje nekako ravnomjerno mjeriti i pratiti tako da i Zagora, grad
Split i otoci, u ovom dijelu, na neki način, budu zadovoljavajuće prezentirani i obuhvaćeni.
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako su energetska neovisnost i energetsko siromaštva
teme o kojima su potrebne radionice i široke rasprave, a ovo što je vijećnica navela je svakako
za pohvalu. Županija kroz svoje redovne programe, sustavnog gospodarenja energijom, nije
potpora samo za sufinanciranje za fotonaponske elektrane na krovovima kuća, nego je i potpora
za zamjenu stolarije, za energetsku ovojnicu, za uređaje, grijanje i slično. To je jedna od lepeza
koje se tiče potpora u smislu energetske učinkovitosti i poboljšanja energetske situacije, ali
imaju i druge prostorno-planske determinante iz kojih pokušavaju ostvariti energetski neovisne
županije posebno kroz potencijalna područja za solare, ali to je tema, po njemu, za koje treba i
znanstvena zajednica dati određene preporuke izvršnim tijelima i alatima. Misli da je prijedlog
vijećnice plemenit i usmjeren prema energetski neovisnoj županiji to je svakako za pozdraviti
te se stavio na raspolaganje za njene prijedloge.
Maja Krčum, vijećnica je zahvalila na odgovoru i na otvorenim vratima i predložila je da
mogu imati, na tu temu, otvorene dane Županije.
Luka Roguljić, vijećnik naveo je kako se njegovo pitanje tiče Splitsko-dalmatinske županije
odnosno tiče se ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je Splitsko-dalmatinska
županija osnivač i vlasnik. U prijedlogu je novi Zakon o izmjenama i dopunama zdravstvene
zaštite kojim bi se upravljačka prava prenijela jednim dijelom na državu. Radi se o Nastavnom
zavodu za javno zdravstvo, hitnoj medicinskoj pomoći i „Biokovci“. Zbog trenutne situacije sa
pandemijom COVID-a ne izlazi se toliko u javnost s tim. Međutim, sam tajming donošenja je
malo jednostavno nejasan. Prijedlog zakona je takav da je jedini cilj promjena osnivačkih prava
kako u Nastavnom zavodu tako u hitnoj pomoći, a država bi jednostavno preuzela Biokovku.
Ovdje se radi o zdravstvenim ustanovama gdje su u prošlom sazivu vidjeli njihove odlične
rezultate, kako u poslovnom planu tako u organizaciji zdravstvene zaštite na terenu. Imaju
svaki dan istupe njihovih predstavnika gdje se stanovnici Splitsko-dalmatinske županije mogu
osjećati sigurni jer im je kvaliteta zdravstvene zaštite, govoreći prvo o primarnoj razini
kvaliteta dostupna i sve to poboljšava samu sliku stanja u kojem se nalaze. Splitskodalmatinske županije je puno ulagala u ove ustanove kako u ljudskim resursima tako i
materijalnom i svakom drugom smislu te ih digla na razinu gdje mogu biti svi ponosni kako na
njihov rad tako na zbrinjavanje akutnih i kroničnih bolesnika. Njegovo je pitanje: Je li župan
upoznat sa ovim što je naveo i kakav je stav Splitsko-dalmatinske županije imajući na umu da
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su se već pojedine županije počele buniti, ali i same zdravstvene ustanove da pojedinci i oni
koji njima upravljaju također vide neke zamjerke u ovom prijedlogu?
Blaženko Boban, župan naveo je kako se radi o vrlo aktualnom pitanju i jako bitno pitanje za
svaku županiju pa tako i za Splitsko-dalmatinsku županiju. Uz sve ovo što je vijećnik naveo on
bi dodao još jedan kojim se vodila nacionalna razina odnosno radni prijedlog resornog
Ministarstva, a to su županijske bolnice. To se ne tiče njih jer oni nemaju županijske bolnice.
Naveo je kako su isti čas reagirali preko predsjedništva zajednice županija, imali su u dva
navrata sastanke u zajednici županija, sastanke sa stručnim službama na čelu s državnim
tajnikom u Ministarstvu zdravstva i uglavnom svi župani su rekli: „Ne, to je zaista ono što je
jako bitno samim županijama“. Naveo je primjer iz Splitsko-dalmatinske županije kako bi
mogli zamisliti da se na neki način centralizira Nastavni zavod kad ljeti vrlo često treba ići na
preko 130 lokacija, svako drugi dan tretirati kakvoću mora ili kakvoću zraka. Osim toga to su
financijski jako kvalitetne institucije u koje je Splitsko-dalmatinska županija ulagala i planira
ulagati i ubuduće. Znaju da svake godine, ovisno o financijskoj mogućnosti, dodjeljuju 7-8
vozila hitne pomoći, da imaju danas park hitne pomoći star svega nešto malo preko 2 godine, a
na što su jako ponosni. U tom segmentu njegov stav i stav županije je kristalno jasan. Nastavni
zavod, hitnu pomoć i Biokovku žele zadržati da oni budu osnivači i zajednički će pokušati
pojasniti nacionalnoj razini, resornom Ministarstvu. Također je naveo kako su imali
razumijevanja unutar resornog Ministarstva, da su apsolutno otvoreni da kroz naredni period
kroz raspravu, sastanke, dogovore, argumente koje imaju budu otvoreni za daljnje sugestije i
razgovore. Na zadnjem sastanku predsjedništva zajednice županija formirat će tri radna tijela,
ali od struke, jedan za županijske bolnice, jedan za Nastavne zavode i jedan za hitnu pomoć jer
su specifičnosti uske za njih same.
Luka Roguljić, vijećnik se zahvalio i naveo kako sad i cijela javnost može vidjeti koliko se u
stvari Županija bori za ono što je osnivač i gdje ima upravljačka prava.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Ad. 14. Izvješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice
vijećnika Županijske skupštine (Ante Pranić-Branka Murat)
Lucija Puljak, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazložila je Izviješće.
Predsjednik je konstatirao da je Skupština primila na znanje Izvješće Mandatnog
povjerenstva.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine pozvao gospođu Branku Murat da pristupi radi
polaganja i potpisivanja svečane prisege.
Potom izgovara tekst prisege:
„Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Županijske skupštine obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Splitsko-dalmatinske županije i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta
Županije i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“.
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Nakon izgovorenog teksta gospođa Branka Murat izgovara: „Prisežem“, a potom potpisuje
tekst prisege.
Nakon čestitke novoj vijećnici i želje uspješnog sudjelovanja u radu Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije, predsjednik je prešao na sljedeću točku dnevnog reda.
Ad. 15. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela turizam i pomorstvo iznijela je
uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno) i Odbor za turizam i pomorstvo (jednoglasno),
prihvatili su Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 15. Jednoglasno (38 glasova „za“, od čega 37 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o
imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije
Za točke 16. i 17. koje glase: Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i
članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije i
Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno
izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Mate Šimundić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 16. Jednoglasno (38 glasova „za“, od čega 37 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o
izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 17. Jednoglasno (39 glasova „za“, od čega 38 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o
izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine i nastavka 4. sjednice
Županijske skupštine

15

Jednoglasno (39 glasova „za“, od čega 38 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je zapisnik.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine odredio stanku u trajanju od 20 minuta.
Nakon proteka vremena za stanku nastavilo se sa sjednicom.
Ad. 2. Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitskodalmatinske županije
Mario Radevenjić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno
uređenje i Petar Matković, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije iznijeli su uvodno izlaganje.
U izradi Prostornog plana sudjelovali su: Niko Mrčić, bivši ravnatelj Javne ustanove Zavoda za
prostorno uređene Splitsko-dalmatinske županije i odgovorni voditelj izrade Prostornog plana,
Nora Nikšić, pomoćnica ravnatelja i Zoran Botić, stručni savjetnik za infrastrukturu Zavoda za
prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za gospodarstvo jednoglasno uz uvjet da se da se pristupi izradi Odluke o izradi IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, prihvatio je Prijedlog.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), prihvatio je Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a, replika na izlaganje Mira Bulja:
Ivan Slavić, odgovor na repliku: Miro Bulj, Gorana Rosandić u ime Kluba Centar, replika na
izlaganje Gorane Rosandić: Mila Bilić, Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, Daša
Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS, replike na izlaganje Daše
Dragnić: Siniša Marović i Milija Baldić-Lukšić, odgovor na replike: Daša Dragnić, Ranko
Ostojić u ime Kluba SDP-a, replike na izlaganje Ranka Ostojića: Daša Dragnić i Petroslav
Sapunar, odgovor na repliku: Ranko Ostojić, vijećnici: Ivan Slavić, replika na izlaganje Ivana
Slavića: Miro Bulj i Daša Dragnić, odgovor na replike: Ivan Slavić, Ivica Kukavica, Lucija
Puljak, Josip Banović, replika na izlaganje Josipa Banovića: Daša Dragnić, odgovor na repliku:
Josip Banović, Marin Rožić, replike na izlaganje Marina Rožića: Siniša Marović i Ivan Slavić,
odgovor na replike: Marin Rožić, Milan Perišić, Mate Šimundić, replike na izlaganje Mate
Šimundića: Daša Dragnić, Tonći Bulić i Josip Banović, odgovor na replike: Mate Šimundić,
Maja Jurišić, replika na izlaganje Maje Jurišić: Ivan Slavić, Branka Murat, Miro Bulj, Milija
Baldić-Lukšić, Liljana Caratan Lukšić, replike na izlaganje Liljane Caratan Lukšić: Ivan Slavić
i Siniša Marović, odgovor na replike: Liljana Caratan Lukšić, Maja Krčum i Ranko Ostojić.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako će vijećnici Kluba MOST-a, kada bude glasovanje o ovoj
točki dnevnog reda, napustiti sjednicu.
Liljana Caratan Lukšić predložila je da se pristupi izradi Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije danom stupanja na snagu Odluke o donošenju
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
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Petar Matković, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije, u ime predlagatelja prihvatio je prijedlog vijećnice Liljane Caratan Lukšić.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine prijedlog stavio na glasovanje.
Većinom glasova (35 glasova „za“, od čega 34 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka, 4 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o početku pristupanja izrade Odluke o izradi IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
Osvrt na tijek rasprave dali su župan Blaženko Boban, Niko Mrčić, bivši ravnatelj Javne
ustanove Zavoda za prostorno uređene Splitsko-dalmatinske županije i odgovorni voditelj
izrade Prostornog plana, Zoran Botić, stručni savjetnik za infrastrukturu Zavoda za prostorno
uređenje Splitsko-dalmatinske županije i Petar Matković, ravnatelj Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 2. Većinom glasova (32 glasa „za“, od čega 31 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
1 glas vijećnika putem video linka, 7 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitskodalmatinske županije
Potom je, predsjednik Županijske skupštine odredio stanku u trajanju od 10 minuta.
Nakon proteka vremena za stanku nastavilo se sa sjednicom.
Ad. 3. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije za 2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Niko Mrčić, u ime ravnatelja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP-HGS
i Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a.
Osvrt na tijek rasprave dao je Niko Mrčić, u ime ravnatelja Javne ustanove Zavoda za
prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 3. Većinom glasova (34 glasa „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 1 glas vijećnika putem video linka, 6 glasova „protiv“ i 1 glas „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
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Ad. 4. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), prihvatio je
Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Siniša Marović u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, Ružica Jakšić u ime
Kluba SDP-a, Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS i
Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnici: Ante Popović, Mate Martinić, Martin
Grgić i Gorana Rosandić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 4. Većinom glasova (33 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 1 glas vijećnika putem video linka, 7 glasova „protiv“ i 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Lučke uprave Splitskodalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 5. Izvješće o radu javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije u 2020. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske
županije iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Maja Krčum u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić-Lukšić u ime
Kluba MOST-a, Maja Jurišić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS,
Toni Jurišić Sokić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, vijećnici: Dinko Bošnjak, Marin Rožić i
Ivica Kukavica.
Osvrt na tijek rasprave dao je Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju
i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 5. Većinom glasova (31 glas „za“, od čega 30 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 2 glasa „protiv“ i 9 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu javne ustanove RERA
S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini
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Ad. 6. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020/21.
godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Tihomir Zec, pročelnik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Ranko Ostojić u ime Kluba SDP-a i Marko Vukasović u ime
Kluba HDZ-HSP-HGS, vijećnici: Marin Rožić i Branka Murat.
Osvrt na tijek rasprave dao je Tihomir Zec, pročelnik Vatrogasne zajednice Splitskodalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 5. Većinom glasova (34 glasa „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 1 glas vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju zaštite od požara na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2020/21. godini
Ad. 7. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021.
s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Blaženko Boban, župan iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za gospodarstvo nije zauzeo poseban stav za Izviješće župana jer se glasovalo 2 glasa
„za“ i 2 glasa „suzdržan“.
U raspravi su sudjelovali: Liljana Caratan Lukšić u ime Kluba SDP-a, replika na izlaganje
Liljane Caratan Lukšić: Tomislav Buljan, odgovor na repliku: Liljana Caratan Lukšić, Gorana
Rosandić u ime Kluba Centar, replika na izlaganje Gorane Rosandić: Jadranka Brečić,
odgovor na repliku: Gorana Rosandić, Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i
Dalmaciju-HSLS, Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, replike na izlaganje Ante
Sanadera: Milija Baldić-Lukšić i Daša Dragnić, odgovor na replike: Ante Sanader i Milija
Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnici: Joško Markić, Ivica Kukavica, Nikola
Grabovac, Mila Bilić, Tonći Bulić, Josip Banović, replike na izlaganje Josipa Banovića: Milija
Baldić-Lukšić i Ranko Ostojić, odgovor na replike: Josip Banović, Mate Šimundić i Milan
Perišić.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 7. Većinom glasova (22 glasa „za“, od čega 21 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
1 glas vijećnika putem video linka, 7 glasova „protiv“ i 7 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izviješća o radu Župana Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021.
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Ad. 8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), prihvatio je Prijedlog.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo nije zauzeo poseban stav za
predmetnu točku jer se glasovalo 2 glasa „za“ i 2 glasa „suzdržan“.
U raspravi su sudjelovali: Siniša Marović u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, Maja Krčum u ime
Kluba SDP-a i Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS,
vijećnici: Marko Vukasović, Ranko Ostojić, Martin Grgić i Martina Nimac Kalcina.
Osvrt na tijek rasprave dao je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 8. Većinom glasova (24 glasa „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 1 glas vijećnika putem video linka, 3 glasa „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Za točke 9., 10. i 11. koje su u nadležnosti Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje
o točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
Odbor za statut i poslovnik prijedlog točke 10. i prijedlog točke 11. prihvatio je jednoglasno.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ante Popović.
Osvrt na tijek rasprave dao je Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 9. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti Osnovnoj školi kralja Zvonimira, Solin, o prihvaćanju darovane
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nekretnine darovatelja Grada Solina, zemljišne oznake 2895/2 u površini od 5365 m² K.O.
Solin Z.U. 4453
Ad. 10. Većinom glasova (29 glasova „za“, od čega 28 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 3 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta III. gimnazije, Split
Ad. 11. Većinom glasova (29 glasova „za“, od čega 28 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 3 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta IV. gimnazije Marko Marulić, Split
Za točke 12. i 13. koje se odnose na imenovanje mrtvozornika, prihvaćen je prijedlog za
objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Mate Šimundić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 12. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanju
mrtvozornika za područje Grada Hvara
Ad. 13. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanju
mrtvozornika za područje Grada Makarske
Za točke 18. i 19., prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a
glasovanje o točkama pojedinačno.
Ad. 18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
U raspravi je sudjelovala Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS.
Osvrt na tijek rasprave dala je Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
financije.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
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Ad. 18. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 19. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni Odluke o
izdavanju jamstva Općini Primorski Dolac za osiguranje naplate Hrvatskoj banci za obnovu i
razvoj za Kapitalni projekt izgradnje građevine društvene namjene – dječjeg vrtića i jaslica
Sjednica je zaključena u 22,05 sati.

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

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