ZAPISNIK
sa 10. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 24. travnja
2018., u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2.
Početak u 9,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Andabak Ivan
2. Bačić Ante
3. Baldić-Lukšić Milija
4. Baran Ante
5. Baričević Danica
6. Bašić Klement
7. Batošić Igor
8. Bečić Nevenka
9. Bikić Ivan
10. Bobeta Denis
11. Božanić Tonči
12. Brečić Jadranka
13. Bulj Miro
14. Čizmić Jadran
15. Grubišić Edita
16. Horvat Saša
17. Kovačić Ivan
18. Krželj Ivan
19. Kukoč Danijel
20. Kurtović Ferdo
21. Kusić Ivica
22. Kuzmanić Matko
23. Lendić Vedran
24. Lešina Josip
25. Maroević Vinko
26. Martinić Mate
27. Mazić Marin
28. Mitrović Nikšić Sandra
29. Nenadić Živko
30. Obad Ante
31. Peronja Kruno
32. Pranić Ante
33. Puljak Lucija
34. Rajčić Natalija
35. Rebić Mate
36. Renić Ante
37. Sanader Ante
38. Sapunar Petroslav
39. Skoko Igor
40. Svaguša Darko
41. Tokić Nikola
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42. Vidić Jozo
43. Vidulin Filip
44. Vukasović Marko
45. Zelić Maja
46. Ževrnja Zlatko
47. Župić Božo
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Damir Krstinić, Damir Ćosić, Ante Čikotić i Tomislav
Buljan koji je opravdao izostanak.
Uz vijećnike, sjednici su 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 9,00 sati
nazočno je 38 vijećnika), predsjednik Skupštine je otvorio sjednicu.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je 18. travnja 2018.
Kako se za raspravu o dnevnom redu nitko nije prijavio predsjedavajući je stavio na
glasovanje predloženi dnevni red.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave na ceste Split za
2017. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak 2018. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viška poslovnog
prostora u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, na lokaciji u Sutivanu
8. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2017., s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
9. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja
sredstava za upravljanje pomorskim dobrom i održavanju i planiranju na pomorskom
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dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini s prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na
dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc)
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k. o.
Pučišća, predio uvala Luke
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o.
Milna, predio uvala Lučice (istočni dio)
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrište na dijelu
k.o. Milna, predio uvala Lučice (zapadni dio)
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Osibova
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrišta na
dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice – Smrčeva
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrište na dijelu
k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu
k.o. Bobovišća, predio Vića luka
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrište na dijelu k.
o. Vis, predio uvala Stončica
19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k. o. Komiža, predio uvala Mezuporat, otok Biševo
20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.
o. Komiža, predio „Pol Guspu“
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrište na dijelu k.
o. Komiža, predio Lučica
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu građenja (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrišta na
dijelu k. o. Komiža, predio ispred jastožere
23. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanje) i gospodarskog korištenje luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o.
Pitve, predio uvale Porat i Mostir, otok Šćedro
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Borče – Milna, otok Hvar
25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Vinogradišće, otok Sv. Klement
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26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Zavala
27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrište na dijelu
k.o. Stari Grad, predio uvala Tiha
28. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne
upotrebe-korištenja cijevi za dovod i odvod (ispust) tehnološke vode za mrjestilište
lubina i komarči na dijelu k.o. Donje Selo, predio Maslinica, Općina Šolta
29. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari
30. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja mora
za obavljanje djelatnosti ronilačkog centra na dijelu k.o. Gradac, predio Pišćale
31. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
korištenja luke posebne namjene - sportske luke, na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio
Giričić, Grad Kaštela
32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od
Romane
33. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio
zapadno od auto-kampa Dalmacija
34. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povrat više uplaćene koncesijske naknade i
podnošenje zahtjeva za povrat viška prihoda za korištenje pomorskog dobra, luke
posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split
35. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na
dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža
36. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog
turizma I kategorije – marine na dijelu k.o. Duće, predio između autokampa Galeb i
ušća rijeke Cetine
37. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od
Madiracina mula, Grad Trogir
38. Prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na
privremeno upravljanje, izgradnju i korištenje luke posebne namjene - sportske luke na
dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina Mula, Grad Trogir
39. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
posebne upotrebe-izgradnje i korištenja katoličke crkve, pastoralnog centra i dječjeg
vrtića na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi
40. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na
području Splitsko-dalmatinske županije u 2018.
41. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i
financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini
42. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini
43. Prijedlog odluke o promjeni naziva Ekonomsko-birotehničke škole Split
44. Prijedlog odluke o promjeni naziva Prirodoslovne tehničke škole Split
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45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje škole Jure Kaštelan, Omiš
Prije prelaska na aktualni sat za riječ se javio vijećnik Ante Sanader koji se osvrnuo na
neprimjereni istup vijećnika Damira Krstinića na društvenim mrežama zbog kojeg je
zatražio ispriku SDP-a za ovaj sramotan istup za Republiku Hrvatsku, narod, branitelje i sve
žrtve koje su kroz povijest pali za Hrvatsku.
Mate Martinić, vijećnik, u ime kluba SDP-a ogradio se od ovakvog nastupa i pokušao
obrazložiti razloge takvog nekontroliranog ponašanja tom prilikom.
Miro Bulj, vijećnik, ova tema nije prioritet hrvatskog društva nego iseljavanje Dalmatinske
zagore, otoka i Dalmacije.
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Mate Martinić, vijećnik, poštovani Župane, vrlo mi je neugodno, ali trebam prvo u ime
Kluba SDP-a a potom i u svoje ime, uputiti pitanja i to na temu vijećnička pitanja. Prvo:
vijećnici SDP-a, Sandra Mitrović Nikšić, Igor Batošić i Mate Martinić, nisu dobili odgovore
na svoja vijećnička pitanja ili nisu dobili odgovor u propisanom roku na primjereni način.
Stoga pitanje glasi: „Poštovani župane, možete li osigurati da svaki vijećnik u roku od 30
dana dobije odgovor na svoje vijećničko pitanje, bilo da je javno postavljeno na sjednici ili u
pisanom obliku zaprimljeno, i to na način da se tekst pitanja i odgovora dostavi svim
vijećnicima Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u propisanom roku?“
Molim usmeni odgovor. Drugo, na 8. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske
županije, održane 5. ožujka 2018 godine, postavio sam vijećničko pitanje:
1. Da li se na Braču zbrinjava opasni otpad?
2. Ako je, da li je to legalno ili nelegalno?
3. Ako je legalno, molim potpunu informaciju?
4. Ako je nelegalno, molim koje mjere i od koga će biti poduzete?
Do danas, a proteklo je 50 dana, nisam dobio nikakav odgovor pa ni informaciju kada će biti
odgovoreno. Koristim priliku pomoći vam u traženju odgovora, reći Vam da je iz odgovora
ministra Tomislava Čorića od 27 ožujka 2018., na postavljeno zastupničko pitanje o istoj temi
u odgovoru sadržano citiram:
* ,,Da na otoku Braču trenutno ne postoji građevina za gospodarenje otpadom propisana
člankom 4. stavkom 1. točka 14. Zakonom u kojoj se otpad koji sadrži azbest može
skladištiti"
* ,,da prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na odlagalištu neopasnog otpada
Brdo (Košer) upravitelja Michieli Tomić d.o.o. postoji izgrađena kazeta za azbest preostalog
kapaciteta 1574,19 tona na koju građevni otpad koji sadrži azbest odlažu ovlaštene osobe za
sakupljanje ove vrste otpada."
Stoga, pitam:
1. Kada du dobiti traženi pisani odgovor?
2. I dopunski pitam: Brač ima 4oo km2 ako se odloži 1.574,19 tona azbesta u prosjeku to čini
40 tona na 10 km2, ima li još ovakvih u navodne znakove ,,divnih otočkih primjera" i je li ovo
kriminalno područje koje traži hitno punu istinu i hitno zaustavljanje teško shvatljivo i ovo
tajnovito kriminalno ponašanje?“

5

Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, zaprimili smo Vaše pitanje. Nismo bili u
mogućnosti odgovoriti u roku 30 dana jer ne ovisi samo o nama. Mi prosljeđujemo pitanje na
druge adrese, moramo čekati taj odgovor. Proslijedili smo svim općinama na otoku Braču da
nam se očituju o zbrinjavanju azbesta. Dobili smo samo odgovor od tri općine. Pisali smo
požurnicu, tražila sam posebno od Supetra da se očituju. Nisu se još očitovali. Jučer sam
mislila poslati Vam parcijalne odgovore koje sam dobila od tih triju općina, međutim htjela
sam da odgovor bude kompletiran. Iz tih razloga niste dobili odgovor u roku 30 dana, a čim
dobijemo odgovore dobit ćete kompletnu informaciju.
Mate Martinić, vijećnik, prihvaćam Vaše obrazloženje uz zamjerku što niste makar nazvali i
rekli da čekate odgovore. Posebno apeliram da obuhvatite ovo današnje dopunsko pitanje.
Danijel Kukoč, vijećnik, prvo pitanje je za župana. Prošlo je više od mjesec dana od kada
ste, zajedno sa gradonačelnicima Splita, Solina, Kaštela i Trogira, uputili pismo premijeru
Republike Hrvatske, vezano za pokretanje projekata sustava vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Split-Solin i Kaštela-Trogir, investicijske
vrijednosti veće od dvije milijarde kuna. Navedeno pismo imalo je veliki odjek u javnosti,
međutim taj odjek očigledno nije došao do onih kojima je upućen. Očigledno je po ovom
pitanju vertikala vlasti zakazala. Projekt aglomeracije Kaštela-Trogir spreman je za aplikaciju
prema sredstvima kohezijskog fonda EU, od lipnja 2017., dakle već više od deset mjeseci, a
ocijenjen je od strane nadležnih kao najbolje pripremljen projekt u vodno komunalnom
sektoru na području Republike Hrvatske. Na području Splitsko-dalmatinske županije
vrijednost projekata u vodno komunalnom sektoru, koji bi se trebali sufinancirati sredstvima
EU u ovom programskom razdoblju, iznosi preko tri milijarde kuna. To je za 50% više od
vrijednosti Pelješkog mosta oko kojeg je javnost vrlo senzibilizirana i za koji se jučer potpisao
ugovor. Iako nije u Vašoj direktnoj nadležnosti smatram da, kao župan, možete poduzeti
mnogo kako bi se ovi projekti realizirali, bilo putem političkog utjecaja, bilo uključivanjem
ljudi iz naše Županije u strukture nadležnih ministarstava i javnih tijela, a sve u svrhu da
građani naše Županije ne bi plaćali penale, odnosno drastično skuplju cijenu vode na području
Županije. Pitanje glasi:“Što ćete poduzeti da se na području naše Županije realiziraju ovi
važni i vrijedni infrastrukturni projekti?“ Drugo pitanje, na osmoj sjednici Županijske
skupštine od 5. ožujka 2018., održana je kratka prezentacija projekta izgradnje Centra za
gospodarenje otpadom u Lećevici, na kojoj je rečeno da se kreće s objavom natječaja za
izgradnju. Kako do danas natječaj za izgradnju nije raspisan, molim Vas da nas informirate
kada će natječaj biti raspisan i da li su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi na lokaciji Centra
za gospodarenje otpadom?
Blaženko Boban, župan, možda ne znate ali u međuvremenu smo imali još jedan sastanak
poslije tog pisma i drago mi je da je imao jako veliki odjek u javnosti. Međutim, imao je
odjek i u realizaciji toga jer smo, 12. travnja u devet sati, u Županiji imali sastanak gdje su
opet bili nazočni gradonačelnici Splita, Trogira, Kaštela i Solina, ljudi iz Hrvatskih voda
Valentin Dujmović sa svojim suradnicima i dogovorili smo konkretno da će projekt ići na
način da će Vodovod i kanalizacija biti nositelj projekta, a Eko Agencija partner na projektu,
te da su dužni, do sjednice Vlade u Splitu 4. svibnja, eliminirati sve prepreke kako bi se
obavila prijava na natječaj. Dakle, dogovorili smo tada konkretne zadaće i termine. Nadam se
da će tako i biti. Sljedeći tjedan ponovo imamo sastanak u istom sastavu da vidimo što je sve
izvršeno po zaključcima sa sastanka kod mene u uredu 12. travnja.
Za drugo Vam uistinu ne mogu ovog časa odgovoriti. Zatražit ćemo pisani odgovor od Eko
Agencije i dobit ćete potpuni odgovor.

6

Danijel Kukoč, vijećnik, vezano za Vaš odgovor htio bih se referirati na jedan malo drukčiji
način. Kada je varaždinski župan, da ga ovdje ne imenujem, izabran u Upravno vijeće
Hrvatskih voda i postao njegov potpredsjednik, onda je to u intervjuu obrazložio na način: „u
mojoj Županiji kreću projekti vrijednosti jednu milijardu kuna i ja moram biti tu da to mogu
kontrolirati.“ U našoj Županiji vrijednost projekata je preko tri milijarde kuna. U sustavu
Hrvatskih voda, bilo u Upravnom vijeću bilo u upravljačkim funkcijama, kao i u nadležnim
ministarstvima, iz ove Županije nema nikoga. Smatram da je jedan od bitnih koraka da imamo
svoga čovjeka, jer ovo je nadpolitičko pitanje, ovo su tri milijarde kuna, od toga 85%
bespovratnih iz EU fondova, koje trebaju doći u ovu Županiju. I smatram da ova Županija
zaslužuje da ima osobu od povjerenja koja će imati kontrolu da se ti projekti i ostvare da ne bi
došli do penalizacije, do drastičnog povećanja cijene vode, a onda će opet biti priče o
iseljavanju i tako dalje.
Blaženko Boban, župan, u pravu ste, ali moram Vam reći da smo na tom sastanku imenovali
člana iz Splitsko-dalmatinske županije dožupana Antu Šošića u Povjerenstvo za provedbu tog
projekta. Vesele me i neke kadrovske promjene u Hrvatskim vodama, upravo ovih dana, za
koje mislim da će otkloniti brane koje su postojale u realizaciji ovog projekta.
Vlatka Justijanić Justić, privremena upraviteljica Regionalnog centra čistog okoliša,
projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom realizirat će se kroz više ugovora. Za
sada smo pokrenuli postupke javne nabave za četiri ugovora, za tehničku pomoć,
informiranje, komunikaciju i vidljivost projekta, za izradu glavnih projekata za pretovarne
stanice i nadzor izgradnje Centra. U sljedećih mjesec dana objavit ćemo i prethodno
savjetovanje za radove. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji oni su, najvećim
dijelom, u potpunosti riješeni. Što se tiče otkupa zemljišta koje je u privatnom vlasništvu
čekamo da se odobri projekt i prva isplata, koja će biti izvršena za ovaj projekt, bit će upravo
za otkup zemljišta u privatnom vlasništvu. Ostali dio zemljišta koji je u vlasništvu DUUDI-ja
(Ministarstvo državne imovine) je u postupku i bit će uskoro dovršeno.
Ante Renić, vijećnik, prema planu izobrazbe službenika Splitsko-dalmatinske županije za
2018., između stručnih ispita i raznih drugih izobrazbi i usavršavanja, koje podržavamo,
predviđena je jedna stavka stručni dodiplomski studij za jednog djelatnika ili djelatnicu u
iznosu od 11.500,00 kuna. Postavlja se pitanje kome i iz kojih potreba Županija iz
proračunskih sredstava plaća fakultetsko obrazovanje? Smatramo da se to radi samo u
iznimnim slučajevima, kod posebnih potreba. Imamo dosta nezaposlenih sa više fakulteta.
Molim odgovor na ovo pitanje. Drugo pitanje, na sjednici u rujnu prošle godine Županijska
skupština odobrila je kreditno zaduženje Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od
20 milijuna kuna. Uvidom na predmetnom gradilištu vidi se da su grubi građevinski radovi
napravljeni, ali da sve, već neko izvjesno vrijeme, stoji, tj., na gradilištu nema nikakve
aktivnosti. Postavlja se pitanje što je sa dinamikom radova, je li realiziran taj kredit za gradnju
i kad je planirani rok završetka?
Blaženko Boban, župan, odgovorit ću na oba pitanja. Što se tiče prvog pitanja točno je i nije
to jedini slučaj, ove godine jedini. Županija već duži niz godina ljude koji žele dodatnu
izobrazbu podupire, ne u cijelosti jer znate da je 11.500,00 kuna za postdiplomski studij kap u
moru, ali u jednom dijelu pomažemo. Mislim da je to pametno. S druge strane kontradiktorno
je to Vaše pitanje jer ste rekli da imamo na tržištu ljudi i što ne uzmemo nekoga, a prošli put
kod plana zapošljavanja znate kako je već bilo. Što se tiče drugog pitanja, prva faza
Galenskog laboratorija je gotova, kredit je odobren, u tijeku je priprema dokumentacije i

7

mislim da će, do konca travnja, biti objavljen javni natječaj za dovršetak Galenskog
laboratorija u drugoj fazi. Planirani rok izgradnje od potpisa ugovora do otvaranja Galenskog
laboratorija je 15 mjeseci.
Ante Renić, vijećnik, vezano za ovaj studij ne radi se o postdiplomskom nego o
dodiplomskom studiju. Molio bih ako može pisanim putem za koga se plaća. U svezi
izgradnje Galenskog laboratorija pitanje je zašto se dogodila ova stanka od tri, četiri mjeseca.
Igor Skoko, vijećnik, pitanje za g. Čogelju, na 8. sjednici Županijske skupštine koncesija za
uvalu Bene je dodijeljena firmi Nacional d.o.o. Jedan od uvjeta za dodjelu koncesije je bilo
pristupanje dugu. Zanima me koliko je do sad duga plaćeno, te kada će taj ugovor o
pristupanju dugu biti objavljen sa popratnom dokumentacijom? Drugo pitanje za g Bobana,
15. 4., mediji su prenijeli da ste g Jakši Fiamengu obećali riješiti krevet u domu na Zenti. Iako
cijenim što želite pomoći ljudima, smatram da nije u redu da se prijateljima istaknutih HDZovaca tako rješava, preko veze. Pitam Vas mogu li svi građani Splitsko-dalmatinske županije
očekivati isti tretman?
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, nakon
proteka roka mirovanja i izvršnosti odluke o davanju koncesije upravo se jučer pristupilo
potpisivanju ugovora o koncesiji za uvalu Bene, a kao uvjet je bio da se u deset anuiteta plaća
dugovanje i prije potpisivanja ugovora je uplaćen prvi anuitet, negdje oko 100 tisuća kuna.
Potpisan je ugovor i dalje idu anuiteti svaki mjesec, točno propisanom dinamikom. Što se tiče
ugovora o pristupu duga on se nalazi pohranjen u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo, te
na zahtjev vijećnici mogu imati uvid u isti.
Blaženko Boban, župan, neugodno mi je vjerujte odgovarati na ovo pitanje. Jakša
Fiamengo, akademik, čovjek koji je ovom našem podneblju i našoj Splitsko-dalmatinskoj
županiji toliko toga učinio i reagirao sam iz srca, onako ljudski, misleći da uistinu neće nitko
nikada takva pitanja niti postaviti. Da, smješten je u Zentu sa svim pratećim dokumentima i sa
svojim plaćanjem, temeljem svojih prihoda kao i svi ostali korisnici. Jedino što nije čekao
listu čekanja koja postoji i to je točno, ali ja za to potpuno otvoreno stojim pred vama, jer
mislim da Jakša Fiamengo je osoba koja je to uistinu i zaslužila i da ne bude blamaža svih nas
u Županiji da jedan takav čovjek ostane nezbrinut. Ne znam što drugo odgovoriti na ovo
pitanje i neću više na njega odgovarati jer smatram da je to ljudska stvar.
Igor Skoko, vijećnik, ne sporim da ste htjeli pomoći čovjeku i znam da je to u redu, ali
smatram isto tako da nije Vaš posao da nekome preko reda pomažete. Siguran sam da g
Fiamengo ima bolja primanja od većine građana Županije i prijatelje sa većim primanjima od
većine građana Županije. Ako već želite pomoći svim građanima onda bi trebali vidjeti s
ravnateljem da proba proširiti ustanovu, nabaviti novi broj kreveta ili pitati ravnatelja Doma
zdravlja da poboljša zdravstvenu zaštitu za sve. Tako npr., da se prijavi na natječaj EU, a ne
da mi čekamo i da se gospodin nada da će se prijaviti. Mislim da Vam je to više u opisu posla
nego potezanje veza.
Natalija Rajčić, vijećnica, na prošloj sjednici postavila sam pitanje u svezi čistoće
kaštelanskih plaža i rekla sam da je razvidno da do 2023., bi trebala sva kućanstva biti
priključena na kanalizacijsku mrežu. Zanima me što u međuvremenu s obzirom da se fekalije
i dalje izlijevaju na plaže, pogotovo Kaštel Gomilica je veliki problem, pa bih molila odgovor
ili usmeno ili pisanim putem. Drugo pitanje, na konferenciji za gospodarenje vodama, koja je
nedavno održana u Splitu, bilo je govora o otocima odnosno o odvodnji otpadnih voda.
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Ukazalo se na problem septičkih jama. Problemi bi se sastojali u tome da bi cisterne došle i
isekale određene fekalije, ali dešavalo se to da bi te fekalije noću završavale u moru. Zanima
me što se konkretno po ovom pitanju poduzima?
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, na prvo pitanje dat će se pisani
odgovor.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, ipak ću pojasniti ovo prvo pitanje. Zatražili
smo pisani odgovor od nadležnih tvrtki pa kad ga dobijemo proslijedit ćemo Vam ga. Što se
tiče drugog pitanja to je stvar inspekcijskih službi. Mi bismo morali znati točno na kojoj
lokaciji se to događa da bismo dobili pravi odgovor. Mogu eventualno poslati upit otočnim
općinama i vidjeti da li imaju problema u tom smislu.
Denis Bobeta, vijećnik, prvo pitanje za župana: „Što Županija poduzima ili namjerava
poduzeti po pitanju daljnjeg razminiranja Splitsko-dalmatinske županije?“ Znamo da najveći
dio otpada na područje općine Hrvace i grada Vrlike, tj. planine Dinara i Svilaja. U Sinju
imamo još uvijek minski sumnjivih prostora bivšeg vojnog kompleksa Kukuzovac na kojem
se, bez obzira što je dijelom razminiran, još uvijek ne može tvrditi da je siguran i očišćen od
mina. Drugo pitanje, iz proračuna vidimo da se najviše troši na zdravstvo, a znamo kakve su
nam usluge u zdravstvu. Naime, podnesena je, u pitanju poslovanja Doma zdravlja, kaznena
prijava protiv ravnatelja ove godine, pa me zanima što imate reći u svezi toga i zašto nije
izvršena vanjska revizija Doma zdravlja, na zahtjev Upravnog vijeća još od 2015., godine.
Damir Gabrić, privremeni pročelnik Upravnog odjela zajedničkih poslova, županijski
sam koordinator za razminiranje. Istina je Županija ima još 20 km minski sumnjivog prostora,
a Republika Hrvatska negdje oko 430 km2. Lani smo proveli jedan EU projekt, javili smo se
na mjeru 5.2, gdje smo razminirali preostali minski sumnjiv prostor. Više puta se tada pisalo
HCR-u, upravo za vojarnu Kukuzovac koja je nekoliko puta od strane hrvatske vojske
razminirana, ali smo tražili da se ponovo pregleda taj prostor i on je pregledan i stavljene su
oznake minske opasnosti. I g Boban je nekoliko puta u medijima apelirao da ljudi ne
zanemaruju te minske opasnosti, a od HCR-a smo još lani dobili obećanje da će ga
razminirati. I raspisali su natječaj, jedan je propao, a sad drugi natječaj je u tijeku i mislim da
ćemo u tijeku ove sezone imati razminirano odnosno pregledanu vojarnu Kukuzovac. Što se
tiče samih minskih ugroza mi smo u Županiji radili listu prioriteta. Drugim županijama su
prioritet bila naseljena područja, a nama, kako smo turistička županija, prioritet i planina
Dinara i planina Svilaja koji su naši biseri i redovito smo u komunikaciji sa Hrvatskim
centrom za razminiranje. Moram napomenuti da je zadnji minski incident u Splitskodalmatinskoj županiji bio 2005-te. Lani je bila prva godina od Domovinskog rata u kojoj se
nije dogodio nijedan minski incident.
Dragomir Petric, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, za ono prošli
put kad je vijećnik mahao papirima i anonimnim kaznenim prijavama, je trebala biti
podnesena kaznena prijava za sramoćenje. Nakon osam godina nema nijedne potvrđene
optužnice, a kamoli nekog kaznenog rezultata. Uvijek su prijave anonimne, uvijek su od istih
osoba, uvijek su na isti način. Pa se čovjek upita je li to uvijek kad se nešto interesantno
događa u Domu zdravlja pa onda treba blatiti Dom zdravlja. Što se tiče pitanja vanjskih
revizija trebali biste znati da to ne radimo mi nego država šalje inspekcije. Nema godine, u
svih mojih osam godina mandata, da nije bio nadzor HZZO-a, tri puta u zadnju godinu dana
opet po istoj anonimnoj prijavi koju je ovaj put gđa Divić i potpisala. Svako malo dolaze po
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prijavama iz ministarstva iz Porezne uprave, a imate i izvještaj o poslovanju Doma zdravlja
svake godine ovdje u Skupštini. Što bi još trebalo napraviti? Dom zdravlja je u mom mandatu
sa 70 milijuna minusa došao na 30 plus. Investira, uređuje, što se nikad nije radilo. Mislim da
bi to trebalo govoriti samo za sebe.
Denis Bobeta, vijećnik, smatram da, pošto je Upravno vijeće zatražilo da se napravi vanjska
revizija i Vi trebali tu malo više sudjelovati da se to napravi da se dalje ne podnose kaznene
prijave. Isto bih molio ako se možete očitovati u pisanom obliku u svezi te kaznene prijave,
jer one su učestale. Ne znam da li je to zbog ponovnog izbora za ravnatelja. Sigurno da postoji
neka osnovana sumnja i što je nešto potvrđeno sa nekakvim financijskim činjenicama. Nisam
zadovoljan u potpunosti s odgovorom jer smatram da bi se trebala napraviti vanjska revizija
na zahtjev Upravnog vijeća još od 2015.
Dragomir Petric, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, očito ste dobro
upoznati sa radom Upravnog vijeća pa bi onda trebali znati da se ja na to nemam što očitovati.
Na anonimne prijave koje su upućene Državnom odvjetništvu. Što da vam se očitujem? Sve je
laž i to sam napisao u odgovoru i vijećniku Batošiću. A što se tiče insinuacije da ne poštujem
odluke Upravnog vijeća onda biste trebali imati zapisnike, ako ih nemate mogu Vam ih i
dostavit, gdje nikad Upravno vijeće takvu odluku nije donijelo da se obavi vanjska revizija, a
što bi bila uvreda i za vas vijećnike koji ste usvojili takvo izvješće, a sad bi tražili vanjsku
reviziju. Temeljem čega, kojih osnovanih sumnji i tko bi to platio i tko će odgovarati kad
nalazi budu uredni, jer su svi do sada uredni? Pa Vas pitam temeljem čega ovakvo nešto
tražite i izjavljujete i imate li dokaza da je istina išta od Vaših sumnji? Ili je to jedino u svrhu
novog izbora da ja ne bih bio ravnatelj jer očito nekome smetam.
Miro Bulj, vijećnik, pitanje je za župana. Svjedoci smo da je 5230 potpisnika peticije protiv
sustavnog i nepovratnog pokušaja uništavanja poluotoka Osejava u Makarskoj. Građani se
već godinama protive ovome i o tome su pisali županu i tražili da se to proglasi zaštićenim
prirodnim područjem. Prije nekoliko dana su uputili taj zahtjev ministarstvu okoliša. A uputili
su to i ustanovi za uništavanje okoliša More i krš, neću reći zaštitu nego za uništavanje, a koji
se nije oglasio. Moramo znati da u tome slučaju sudjeluje se od vrha države, od ujaka
premijera koji je vijećnik, a ujedno radi u gazde koji ima namjeru postati vlasnik tog jednog
lijepog javnog prostora. Župane, smatram da se treba Županija i Vi, kao župan, očitovati o
tom javnom prostoru kojeg treba zaštititi. Sad pred turističkom sezonom mi ne smijemo
dozvoliti događanje naroda. A pet tisuća potpisa u Makarskoj u kratkom vremenu Vam govori
da može usred turističke sezone biti događanje naroda. Molio bih Vaš odgovor oko građanske
inicijative SOS koja traži proglašenje zaštićenog pojasa područja Osejava poluotoka. Drugo
pitanje, godinama se govorilo, a prošle godine i potpisao ugovor o navodnjavanju i zaštiti od
poplava Sinjskog polja. Potpisan je i neki ugovor u visini ulaganja tri milijuna kuna, Županija,
HEP. Svjedoci smo da prehrambena industrija u Hrvatskoj je vrlo loša, poljoprivreda je u
rasulu, Sinjsko polje je plodno. Ne vidim ništa od tih radova. Možete li kazati, pošto Sinjsko
polje ima sustav odvodnje, a nema navodnjavanja, što je sramotno u 2018-oj o tome pričati,
zbog toga ljudi iseljavaju i nema poljoprivredne proizvodnje, što ste do sada poduzeli i koliko
je uloženo od strane Županije po pitanju navodnjavanja Sinjskog polja? A svjedoci smo da je
rijeka Cetina čista, bistra, teče sredinom Sinjskog polja.
Blaženko Boban, župan, na drugo pitanje će odgovoriti zamjenik Ante Šošić. U svezi prvog
pitanja bilo bi primjerenije da je postavljeno na Gradskom vijeću Grada Makarske. Znate da
prostorne planove rade i odgovorne su lokalne jedinice, u ovom slučaju Grad Makarska što se
tiče Osejave. S druge strane znate da građanska inicijativa SOS je zatražila od ministarstva, u
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tom cijelom segmentu Županije nema što se tiče nadležnosti. U svezi Osejave, ono što ja
imam informaciju, tamo su planirani nekakvi projekti sportskih terena po njihovom
prostornom planu. Intencija gradske uprave Grada Makarske je da u Makarskoj naprave
svojevrsnu Antaliju iz Turske da dolaze sportski klubovi na pripreme. To je informacija koju
ja imam, ali pitanje je primjerenije za Gradsko vijeće Grada Makarske i ministarstvo kojem je
inicijativa uputila zahtjev da se proglasi zaštićenim područjem.
Miro Bulj, vijećnik, Županija je imala ingerenciju, tada Vi niste bili župan, nad ovim
prostorom. To je prostor Splitsko-dalmatinske županije. Imamo od prije osam godina dopis
predsjedniku g Sapunaru, na koji nije bio nikakav odgovor. A uručit ću Vam i odgovor g
Gabelice koji je još 2008-me dobio taj dopis i mogao pokrenuti tu proceduru, a ustanova je u
vlasništvu Županije, ali nije. Znači da se planski želi nastaviti sa onim što se događalo,
privatizacija i pomorskog dobra i uništavanja prirode. Zaustavite moguće događanja naroda,
spasite Osejavu u ime ovih građana koji su potpisali.
Ante Šošić, zamjenik župana, jedan od tri projekta koja Splitsko-dalmatinska županija
razvija zajedno sa Hrvatskim vodama je navodnjavanje Sinjskog polja, drugi je projekt
Bunine, 126 ha i treći je projekt Imotsko-bekijsko polje za koji postoji najdalje razrađena
dokumentacija. Dakle, agroekonomska i predinvesticijska studija za navodnjavanje Sinjskog
polja su izrađene, idejno rješenje za prvu fazu odnosno 500 ha je također izrađeno. Hrvatske
vode i Županija su tu uložili 2,5 milijuna kuna plus PDV. To je dio jednog ukupnog projekta
na 4 105 ha. Radi se o održivom korištenju sliva rijeke Cetine što je jedan vrlo obiman projekt
sa dodatnom proizvodnjom električne energije. Taj projekt, u kontekstu ukupnog razvoja
Dalmatinske zagore, a i sinjskog područja, je također opisan na najvišim tijelima države
Hrvatske odnosno predsjednika Vlade i sve ministre. Za prvu fazu provođenja projekta
melioracije Sinjskog polja u tijeku je studija utjecaja na okoliš. Nakon toga očekujemo
kandidaturu na predviđene fondove EU i naravno i sufinanciranje sa nacionalne komponente
od strane Hrvatskih voda i Splitsko-dalmatinske županije. Korisno je znati da i ona čuvena
zaobilaznica Križice - Sinj je također na devetom mjestu u popisu projekata dostavljenih na
Vladu Republike Hrvatske. Iz perspektive Splitsko-dalmatinske županije vodi se računa o
sinjskom području i činimo sve ne bi li se neki projekt dogodio, a posebno ovi koji su bitni i
predodređeni karakteristikama tog područja.
Miro Bulj, vijećnik, prošle godine u izvršenju proračuna od 580 tisuća kuna za
navodnjavanje utrošeno je svega 8,5% ili 50 tisuća kuna. Tako da svake godine te priče i
obećanja o navodnjavanju Sinjskog i Imotskog polja jednostavno više im nitko ne vjeruje.
Niste ništa odgovorili na moj upit o zaštiti od poplava.
Ante Šošić, zamjenik župana, da bi se nešto platilo onda se to mora i realizirati. Rekao sam
Vam da je u izradi studija utjecaja na okoliš. Prema tome to se može platiti kada se fakturira.
Josip Lešina, vijećnik, kako se 4. svibnja održava sjednica Vlade ovdje u Splitu gdje će
jedna od glavnih tema biti prometna povezanost postavljam pitanje povezivanja čvorišta
Zagvozd od autoceste sa imotskim graničnim prijelazima Vinjani Donji i Vinjani Gornji,
isključivo zbog gospodarskih aktivnosti, razvoja gospodarstva na području Imotske krajine.
Ante Šošić, zamjenik župana, jedna od predloženih točaka dnevnog reda za sjednicu Vlade u
Splitu 4. svibnja je i spojna cesta Zagvozd - Vinjani Donji. U svibnju 2017., Vlada Republike
Hrvatske donijela je plan građenja državnih i autocesta u Republici Hrvatskoj u toj
promatranoj perspektivi i to je tretirala kroz međunarodnu suradnju odnosno međunarodne
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cestovne pravce. U planu nabave Hrvatskih cesta nažalost za ovu godinu nema predviđenih
sredstava za projektiranje te ceste iako je u odluci Vlade o financiranju strateških pravaca
definirano da se to mora isfinancirati do 2020. Župan i moja malenkost, na zadnjem sastanku
sa ljudima iz Hrvatskih cesta, su podvukli pitanje što je sa tom cestom i dokle smo stigli. Iz
dokumentacije je razvidno da nisu predviđena sredstva za financiranje projektne
dokumentacije za taj pravac. Objašnjenje je kako je cestovni sektor vrlo izložen, više od pet
milijardi eura su bili dugovi koji su sad refinancirani zajmovima koje je Vlada putem
obveznica postigla. Nažalost iduća financijska perspektiva 2020.-2027., će morati drugačije
definirati prometne koridore i određene lokacije željezničkog sektora prema cestovnom
sektoru.
Josip Lešina, vijećnik, ne mogu biti zadovoljan ponuđenim odgovorom. Ne zamjeram ništa
županu ni dožupanu u tom dijelu, ali jednostavno i plan građenja je podložan promjenama i
svi ti planovi mogu se revidirati i tijekom godine nadopuniti. Molim župana i dožupana da
učine sve na ovoj sjednici Vlade kako bi se izdvojila određena sredstva za projektiranje te
prometnice, jer konačno ni autocesta nema svrhu ako nema spojnih cesta koje će vući promet
na nju. Isto tako, Imotska krajina sa svoja dva robna granična prijelaza, ako se neće izgraditi
prometnica koja će povezati sa autocestom onda ne vidim ni smisao tih graničnih prijelaza.
Doživjet ćemo daljnju gospodarsku devastaciju što nije dobro. Očekujem da će se napraviti
sve da se ta cesta u puno kraćem roku počne i graditi.
Ante Šošić, zamjenik župana, samo jedna napomena, na osmom mjestu dokumenta, koji je
išao prema Vladi Republike Hrvatske 4. svibnja, je navedena spojna cesta i njezin status i
njezino stanje i zahtjev župana da se to stavi u dnevni red sjednice Vlade i da se određene
kondicije preciznije definiraju. Naravno da je to interes Imotske krajine, a i Hercegovine i
vrgoračkog područja također i ona stvara vertikale na ovu os prometnu Republike Hrvatske i
čini smislen prostor. Bez te ceste teško da će se organizirati značajno gospodarstvo u zaleđu
Zagvozda i vrgoračkom kraju.
Klement Bašić, vijećnik, moje pitanje upućeno je g županu. U ovoj školskoj godini rade tri
centra izvrsnosti: matematike, informatike i nove tehnologije. Za iduću školsku godinu,
koliko znam, planira se, uz postojeća tri, otvoriti još dva nova centra izvrsnosti. U skoroj
budućnosti trebalo bi biti bar još desetak centara s velikim brojem uključenih učenika i
nastavnika, ozbiljnim ulaganjima i velikim organizacijskim potrebama. U sadašnjem radu u
centrima izvrsnosti provodi se EU projekt vezan također uz izvrsnost djece. Uz sve pohvale
Županiji i upravnom odjelu pitam:“Može li administracija nastaviti voditi ovako veliki i
značajan projekt uz sve obaveze i poslove koje mora obavljati? Da li je uopće dobro da
administracija vodi ovo?“ Iskustvo organizacije ovakvih poslova pokazuje kako bi
administraciju u ovoj fazi trebala zamijeniti posebna ustanova koja bi vodila ovako veliki i
trajni projekt. Što naša djeca budu obrazovanija manje će iseljavati vani.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, trenutno imamo uključenih 330 učenika u centre, planiramo doći do 1000,
rekli smo da je to cilj prepoznati 1000 najnadarenijih u pojedinim područjima i sa projektima
centara nastavljamo. Uključeno je više od 90 mentora u rad centara izvrsnosti. Za sada
administracija vodi taj proces. Također imamo i prijavljen EU projekt za koji smo dobili
potporu za razvijanje ovog modela. Postavlja se pitanje održivosti ovog modela. Jedno od
razmišljanja je da se u budućnosti stvori jedna ustanova koja bi to sve skupa pratila. Također
je u pripremi i ICT centar Županije, stvorit će se i inkubatori za rad na novim tehnologijama,
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na razvoju inovacija. Županija cjelovito promišlja i o ulaganju u nadarenu djecu, ali i o
ulaganju u nove tehnologije.
Ante Baran, vijećnik, pitanje je za ŽUC: „Kada će početi radovi na rekonstrukciji županijske
ceste između Lećevice i lokacije Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama?“
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, vezano za izgradnju i rekonstrukciju
županijskih cesta koje vode do samog Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, riječ je o
projektu dugom gotovo 14 km. ŽUC je do sada ishodio 3 dozvole od ukupno 4. U taj projekt
pored izgradnje cesta uključena je voda i struja za Centar. Ukupna investicija ovog projekta je
otprilike 55 milijuna kuna uključujući imovinske odnose.Većim dijelom je riječ o
rekonstrukciji postojećih prometnica dok jedan manji dio, oko 3 km, izgradnje novih. Kako je
u međuvremenu hrvatska Vlada Centar odredila strateškim projektom, mi ćemo u izgradnji
ovih prometnica na taj način i pristupati. Prioritet nam je u ove četiri dionice napraviti ulaz u
sam Centar u ovoj fazi i to pripremamo i u tijeku su pripreme za izvlaštenje. Sljedeće godine
u ovo doba bi ulaz bio gotov tako da Centar praktički može već započeti s radom. Ali kako je
riječ o velikoj investiciji tražit ćemo prekategorizaciju jer, s obzirom i na strateški značaj i na
povezivanje na budući tunel Kozjak, ona ima sve elemente državne ceste, široka je preko 6
metara. Zatražit ćemo da se država uključi.
Ante Baran, vijećnik, ako izgradimo samo ulaz ništa nismo napravili. Kako u trup ceste ulazi
i vodovod, vodovodna infrastruktura i struja, kad izgradimo samo ulaz gdje nam je voda i
struja? Kako mislite da će Centar funkcionirati bez vode i struje?
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, poznato je što je nadležnost ŽUC-a,
izgradnja cesta, održavanje postojeće cestovne infrastrukture u našoj Županiji i sigurno da
teret izgradnje cijele cestovne infrastrukture za Centar u Lećevici ne može biti samo u
nadležnosti Županijske uprave za ceste. Znamo na koji način se do sada zbrinjavao otpad,
znamo tko će i odlagati otpad u Lećevici, dakle cijela Županija i ovo je strateški projekt od
interesa za državu i prema tome, vezano za financijsku konstrukciju, na taj način i tražimo da
se to i realizira. Što se tiče samog ulaza spomenuo sam da će se izgraditi uz cestu i struja i
vodovod, kanalizaciju znamo da nažalost nemamo, međutim to nije u nadležnosti ŽUC-a.
ŽUC će tu koordinirati i sa Centrom za gospodarenje i krenut će izgradnja. Ono što je prioritet
u ovome trenutku je da se stavi Centar u funkciju, to je upravo izgradnja samog ulaza. Nisam
isključio aktivnosti rekonstrukcije i gradnje zaobilaznice samog mjesta za što imamo i
dozvole, ali potrebno je osigurati i financijska sredstva. Mi svakako, kao Županijska uprava
za ceste, kad bismo iz vlastitih sredstava gradili i potrošili 55 milijuna kuna u izgradnju
praktički nove cestovne mreže, mi bi mogli jedno 3-4 godine ne raditi ništa u gradnji svih
drugih prometnica. Zbog toga očekujemo pomoć države da se uključi ovdje ili da nađemo
nove izvore financiranja cijelog ovog projekta. To pitanje definiranja izvora financiranja neće
ništa kočiti dinamiku predviđenih radova gdje već krajem godine krećemo u ove radove.
Nakon zaključenog aktualnog sata prelazi se na točke dnevnog reda 10. sjednice.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine.
Ad. 1. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno (41 glas „za“).
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Ad. 2. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije.
Uvodno izlaganje dao je Niko Mrčić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, jednoglasno je prihvatio Prijedlog.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su: Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Mate
Martinić u ime Kluba SDP-a, Ante Baran u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Ante Pranić,
Sandra Mitrović Nikšić i Milija Baldić Lukšić,
Osvrt na tijek rasprave dao je Niko Mrčić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 2. Većinom glasova (38 glasova „za“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donijeta Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, uvodno je obrazložila
Godišnji izvještaj.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su: Nevenka Bečić u ime Odbora za financije, Jozo
Vidić u ime Odbora za suradnju s hrvatskim iseljenicima, Odbor za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu većinom glasova prihvatio je Godišnji izvještaj, Miro Bulj u ime
Kluba Most NL, Mate Martinić u ime Kluba SDP, Ante Renić u ime Kluba Pametno,
Ivica Kusić u ime Kluba HDZ, Nevenka Bečić u ime Kluba HGS, vijećnici: Ante Pranić,
Nikola Tokić, Josip Lešina, a za replike su se javili: Ante Renić, Miro Bulj, Ivica Kusić,
Nikola Tokić, Milija Baldić Lukšić i Ante Pranić.
Osvrt na tijek rasprave dali su: Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela
za financije, Ante Šošić zamjenik župana i na kraju župan Blaženko Boban.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvještaju.
Ad. 3. Većinom glasova (31 glas „za“, 11 glasova „protiv“) prihvaćen je Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
Predsjedavajući određuje prekid sjednice do 13,15 sati.
Nakon pauze sjednica je nastavljena.
Ad. 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave na ceste Split za
2017. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju.
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, uvodno obrazlaže točku.
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Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša jednoglasno je prihvatio Godišnji izvještaj, a
Odbor za financije većinom glasova.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su: Mate Rebić u ime Kluba MOST NL, Danijel
Kukoč u ime Kluba SDP-a, Josip Lešina u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Sandra
Mitrović Nikšić, Milija Baldić Lukšić, a za repliku se javio Miro Bulj.
Nakon osvrta Petra Škorića, ravnatelja Županijske uprave za ceste, glasovalo se o
Prijedlogu.
Ad. 4. Većinom glasova (35 glasova „za“, 1 glas „protiv“, 4 glasa „suzdržan“) donesen je
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske
uprave na ceste Split za 2017.
Ad. 5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, daje uvodno
izlaganje.
Odbor za financije jednoglasno je prihvatio Prijedlog ove odluke.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 5. Većinom glasova(32 glasa „za, 5 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o raspodjeli rezultata Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.
Ad. 6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak 2018. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., s Prijedlogom zaključka
o prihvaćanju.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, daje uvodno
izlaganje.
Odbor za financije jednoglasno je prihvatio Izvješće.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Milija Baldić Lukšić.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 6. Jednoglasno je (37 glasova „za“) donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak 2018. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
Ad. 7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viška poslovnog
prostora u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, na lokaciji u Sutivanu.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, dala
je uvodno obrazloženje Prijedloga.
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Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb prihvatio je Prijedlog.
U raspravi je sudjelovala Milija Baldić Lukšić u ime Kluba Most NL, Vinko Maroević u
ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Miro Bulj, Mate Martinić koji je predložio amandman da
se u članku 1. Zaključka iza popisanih površina doda zarez, a iza njega tekst:
„za namjenu obavljanja ljekarničke djelatnosti“.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, u
osvrtu je prihvatila predloženi amandman.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu sa prihvaćenim amandmanom..
Ad. 7. Većinom glasova (33 glasa „za“, 3 glasa „protiv“, 1 glas „suzdržan) donesen je
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viška poslovnog prostora u Domu
zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, na lokaciji u Sutivanu.
Ad. 8. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2017., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju.
Ivan Gabelica, ravnatelj Javne ustanove, u uvodnom izlaganju obrazložio je Izvješće.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, većinom glasova prihvatio je Izvješće..
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su: Miro Bulj i Mate Rebić u ime Kluba MOST
NL, Lucija Puljak u ime Kluba Pametno, Danijel Kukoč u ime Kluba SDP-a, Ante Baran
u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Ivan Krželj, Ivan Andabak, Igor Batošić, Miro Bulj,
za replike su se javili: Miro Bulj, Jadranka Brečić, Ante Baran i Filip Vidulin.
Nakon osvrta na tijek rasprave od strane Ivana Gabelice, ravnatelja Javne ustanove,
glasovalo se o Izvješću.
Ad. 8. Većinom glasova (22 glasa „za“, 15 glasova „protiv“) 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 zaštićenog područja za 2017.
Ad. 9. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja
sredstava za upravljanje pomorskim dobrom i održavanju i planiranju na pomorskom dobru
na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini s prijedlogom zaključka o
prihvaćanju.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, uvodno
obrazlaže Izvješće.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo jednoglasno je prihvatio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Ante Renić u ime Kluba
Pametno, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HGS,
vijećnici: Sandra Mitrović Nikšić, Lucija Puljak, Matko Kuzmanić, Filip Vidulin.
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Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, daje osvrt
na tijek rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasuje se o Izvješću.
Ad. 9. Većinom glasova (31 glas „za, 4 glasa „protiv“) donesen je Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava za
upravljanje pomorskim dobrom i održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini.
Kako se točke od 10. do 39. dnevnog reda odnose se na koncesije, prihvaća se prijedlog
predsjedavajućeg da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama
pojedinačno.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, u
uvodnom izlaganju obrazlaže točke, te navodi kako se povlači točka 39. dnevnog reda:
„Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne
upotrebe-izgradnje i korištenja katoličke crkve, pastoralnog centra i dječjeg vrtića na dijelu
k.o. Trogir, predio Brigi“.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo jednoglasno je prihvatio točke.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba Pametno, vijećnici: Lucija Puljak,
Danijel Kukoč i Igor Skoko.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, daje osvrt
na tijek rasprave.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 10. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc).
Ad. 11. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k. o. Pučišća, predio uvala Luke.
Ad. 12. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice (istočni dio).
Ad. 13. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne
namjene - sidrište na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice (zapadni dio).
Ad. 14. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Osibova.
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Ad. 15. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke
posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Milna, predio uvala Lučice – Smrčeva.
Ad. 16. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne
namjene - sidrište na dijelu k.o. Bobovišća, predio uvala Bobovišća.
Ad. 17. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k.o. Bobovišća, predio Vića luka.
Ad. 18. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne
namjene - sidrište na dijelu k. o. Vis, predio uvala Stončica.
Ad. 19. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k. o. Komiža, predio uvala Mezuporat,
otok Biševo.
Ad. 20. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne
namjene - sidrišta na dijelu k. o. Komiža, predio „Pol Guspu“.
Ad. 21. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne
namjene - sidrište na dijelu k. o. Komiža, predio Lučica.
Ad. 22. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu građenja (postavljanja) i korištenja luke
posebne namjene - sidrišta na dijelu k. o. Komiža, predio ispred jastožere.
Ad. 23. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarskog korištenje luke posebne
namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pitve, predio uvale Porat i Mostir, otok Šćedro.
Ad. 24. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Borče – Milna,
otok Hvar.
Ad. 25. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Vinogradišće,
otok Sv. Klement.
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Ad. 26. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Zavala.
Ad. 27. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne
namjene - sidrište na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Tiha.
Ad. 28. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o prestanku koncesije na pomorskom
dobru u svrhu posebne upotrebe-korištenja cijevi za dovod i odvod (ispust) tehnološke vode
za mrjestilište lubina i komarči na dijelu k.o. Donje Selo, predio Maslinica, Općina Šolta.
Ad. 29. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac,
predio Rudari.
Ad. 30. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o prestanku koncesije na pomorskom
dobru u svrhu korištenja mora za obavljanje djelatnosti ronilačkog centra na dijelu k.o.
Gradac, predio Pišćale.
Ad. 31. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - sportske luke, na dijelu k.o.
Kaštel Gomilica, predio Giričić, Grad Kaštela.
Ad. 32. Većinom glasova (28 glasova „za“, 3 glasa „protiv“) donesena Odluka o davanju
suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže
na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane.
Ad. 33. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.
Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija.
Ad. 34. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesena Odluka o davanju suglasnosti za povrat više
uplaćene koncesijske naknade i podnošenje zahtjeva za povrat viška prihoda za korištenje
pomorskog dobra, luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska
lučica Split.
Ad. 35. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog
objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža.
Ad. 36. Jednoglasno je (31 glas „za“) donesena Odluka o poništenju Odluke o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - luke nautičkog turizma I kategorije - marine na dijelu k.o. Duće, predio između
autokampa Galeb i ušća rijeke Cetine.
Ad. 37. Većinom glasova (21 glas „za“, 6 glasova „protiv“, 5 glasova „suzdržan“) donesena
Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke
posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina mula, Grad
Trogir.
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Ad. 38. Većinom glasova (26 glasova „za“, 6 glasova „suzdržan“) donesena Odluka o davanju
Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje, izgradnju i korištenje
luke posebne namjene - sportske luke na dijelu k.o. Trogir, predio istočno od Madiracina
Mula, Grad Trogir.
Ad. 39. Povučena
Kako se točke od 40. do 42., odnose se na mjerila i kriterije financiranja u predškolskom
odgoju, te osnovnim i srednjim školama i učeničkom domovima prihvaćen je prijedlog
predsjedavajućeg da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama
pojedinačno.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, uvodno obrazlaže prijedloge ovih odluka.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, jednoglasno je prihvatio prijedloge, kao i Odbor za
financije.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Sandra Mitrović Nikšić.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, dao je osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 40. Jednoglasno je ( 31 glas „za“) donesena je Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava
za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama
lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018.
Ad. 41. Jednoglasno je ( 32 glasa „za“) donesena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije
u 2018. godini.
Ad. 42. Jednoglasno je ( 32 glasa „za“) donesena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitskodalmatinske županije u 2018. godini.
Kako se točke od 43. do 45., odnose se na izmjenu naziva škola i prethodnu suglasnost na
izmjene i dopune statuta škole, prihvaćen je prijedlog predsjedavajućeg da se objedine uvodno
izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, uvodno obrazlaže prijedloge.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport jednoglasno je prihvatio prijedloge, kao i Odbor za
statut i poslovnik.
Kako nije bilo prijavljenih za objedinjenu raspravu ista je zaključena i glasovalo se o točkama
pojedinačno.
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Ad. 43. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o promjeni naziva Ekonomskobirotehničke škole Split.
Ad. 44. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o promjeni naziva Prirodoslovne
tehničke škole Split.
Ad. 45. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Jure Kaštelan, Omiš.

Sjednica je zaključena u 17,00 sati.
Predsjednik Županijske skupštine

Petroslav Sapunar, prof. v.r.

Zapisnik izradila
Senka Vajler, dipl. iur.
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