ZAPISNIK
sa 40. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 31. ožujka
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. 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. Buljan Tomislav
15. Ćosić Damir Roda
16. Čizmić Jadran
17. Grubišić Edita, nazočna putem
video linka
18. Ključević Jagoda
19. Kovač-Levantin Sandra
20. Krstinić Damir
21. Kukoč Danijel
22. Kurtović Ferdo
23. Kusić Ivica

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Kuzmanić Matko
Lendić Vedran
Lešina Josip
Maroević Vinko
Martinić Mate
Mazić Marin
Mitrović Nikšić Sandra
Nenadić Živko
Obad Ante
Pranić Ante
Puljak Lucija
Rajčić Natalija
Renić Ante
Sanader Ante
Sapunar Petroslav
Skoko Igor
Svaguša Darko
Tokić Nikola
Vidić Jozo
Vidulin Filip
Vukasović Marko
Zelić Maja
Ževrnja Zlatko
Župić Božo

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Barišić Ivan, Horvat Saša, Kovačić Jere i Kuščević Lovro.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenik župana Ante Šošić, po ovlaštenju pročelnici
upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske
skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice u 10,00 sati je
nazočno 42 vijećnika).

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 25. ožujka 2021.
godine.
Na samom početku sjednice predsjednik Županijske skupštine izvijestio je vijećnike za
potrebom dopune dnevnog reda novom točkom 28., a koju su vijećnici dobili putem e-maila 30.
ožujka 2021.
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo obrazložio
je prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 28., koja glasi:
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke
posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad Split
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (42 glasa „za“, od čega 41 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 28. Prijedlog
odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne
namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad Split
Predsjednik Županijske skupštine je otvorio raspravu o dnevnom redu s prihvaćenom dopunom.
Lucija Puljak, vijećnica navela je s obzirom da je današnja sjednica Županijske skupštine
oproštajna ili skoro oproštajna sjednica te je zamolila da se sjednica odradi u ambijentu na
način da se na ekranu „vrte“ ljepote Splitsko-dalmatinske županije koje ona ima na stiku i koje
su bile pripremljene za njihov nastup u Bruxellesu. Toliko je koncentrirane ljepote, baštinske,
kulturne, prirodne, materijalne i nematerijalne da je šteta da ne završi ovaj mandat sa sviješću
što im je dano na upravu odnosno što im je povjereno i da zapravo provjere koliko od toga
nazočni poznaju ili ne poznaju.
Miro Bulj, vijećnik se složio da se prikazuju ljepote Splitsko-dalmatinske županije kao i
obećani projekti od 2 milijarde kuna i sve ono što nije napravljeno u posljednje četiri godine,
od prometnih vertikala prema Cetinskom kraju, prema Imotskoj Krajini, prema Vrgorcu, tunel
Ravča-Drvenik, navodnjavanje Sinjskog polja i brojni drugi projekti. U ovom mandatu su od
2 milijarde kuna Vlade iskoristili 0 kuna, umjesto brze ceste do Sinja napravili su jedini projekt
40.000.000,00 kn od Vučevice do nepostojećeg tunela na Kozjaku. Predložio je da se i te
„ljepote“ vrte, da se vrti njegovo odlagalište otpada.
Predsjednik Županijske skupštine je prijedloge vijećnika stavio na glasovanje. Prijedlog
vijećnice Lucije Puljak je prihvaćen dok prijedlog vijećnika Mira Bulja nije prihvaćen.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine zaključio raspravu i dnevni red stavio na
glasovanje sa navedenom dopunom.
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno (42 glasa „za“, od čega 41 glas vijećnika fizički nazočnih
na sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka).
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Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Županijske skupštine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2021. i projekcija za 2022. i 2023.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu Splitsko- dalmatinske županije za 2021. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
srednjem školstvu Splitsko- dalmatinske županije za 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu
Splitsko- dalmatinske županije za 2021. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi Splitsko- dalmatinske županije za 2021. godinu
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka
Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije „More i krš“ za 2021. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2021.
15. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2020.
16. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj-veljaču 2021. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu s
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Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
17. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2020.
godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
18. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2020.,
s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Ugovora o
preoblikovanju Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom
rehabilitacijom i zapošljavanjem „DES“ Split u Ustanovu za zapošljavanje, radi i
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split
20. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Ustanove
za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split
21. Prijedloga odluke kojom se ovlašćuje Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na
davanje medicinske opreme nabavljene kroz EU Projekt na besplatno korištenje bivšim
zaposlenicima Doma zdravlja koji su Rješenjem Ministarstva zdravstva ostvarili pravo na
obavljanje privatne prakse u ordinaciji
22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nabavi i načinu plaćanja medicinske opreme za
potrebe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
23. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Dicmo
24. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu
građenja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava cijevnog transporta plinaplinski distribucijski sustav Splitsko-dalmatinske županije – srednjetlačna (ST; 5 bar)
plinska mreža grada Splita – 1. dogradnja na dijelu k.o. Split, predio uvala Žnjan, Grad
Split
25. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu
izgradnje Fekalnog tlačnog kolektora – Bačvice, na dijelu k.o. Split, predio Bačvice,
izgradnje Fekalnog tlačnog kolektora – Kamp Stobreč, na dijelu k.o. Stobreč i izgradnju
K1, CS Trstenik, ispust preljevnih voda Trstenik, PK1, K1.1., K 1.3, TK 2.2, Incidentni
ispust CS, Duilovo – Nova, TK 3, V-IP, V-DS, SDNU kabel na dijelu k.o. Stobreč i na
dijelu k.o. Split, predio od Zente do osnovne škole Stobreč
26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Školi za dizajn, grafiku i održivu
gradnju Split, Graditeljsko-geodetsko tehničkoj školi Split, Učeničkom domu Split i
Klesarskoj školi Pučišća za darovanje zemljišta Sveučilištu u Splitu u svrhu izgradnje
objekata sveučilišnog sadržaja na području sveučilišnog kampusa u Splitu
27. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Majstora Radovana Trogir
28. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke
posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad Split
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Aktualni sat - vijećnička pitanja
Jadran Čizmić, vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na temu stanja i
problematike ambulante u Dugom Ratu te je s ravnateljem obišao dvije lokacije u centru
mjesta, a vijećnik je upoznat kako je ravnatelj sudjelovao na sjednici Općinskog vijeća općine
Dugi Rat na navedenu temu. Zanima ga da li su on i Županijski Dom zdravlja poduzeli nešto
poslije sjednice vijeća i da li se može pronaći rješenje u interesu općine Dugi Rat?
Drugo pitanje: S obzirom da se približava sezona i povećana opasnost nastanka požara, ali i
drugih vatrogasnih intervencija zanima ga što se pripremno poduzima kako bi se što spremnije
dočekao period koji je pred njima?
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja istaknuo je kako je istina da je vezano za
problematiku ambulante u Dugom Ratu bio na jednoj tematskoj sjednici Općinskog vijeća
općine Dugi Rat. Radi se o problematici koja se provlači dugi niz godina s obzirom da se sve
zdravstvene službe u Dugom Ratu nalaze u jako neuvjetnim prostorima. Dom zdravlja u
Dugom Ratu posjeduje jednu nekretninu koja se nalazi izvan mjesta, gdje je nekad bila stara
ambulanta. Međutim od te nekretnine, na žalost, nema puno pomoći jer je tu predviđeno graditi
kolektor otpadnih voda i doći će se u situaciju gdje će ih Vodovod, po tom pitanju, izvlastiti.
Dom zdravlja traži neko drugo rješenje. Nakon navedene tematske sjednice u Dugom Ratu
službama je dat zadatak da obiđu jednu lokaciju, a sada u suradnji s općinskim službama će se
obići i druga lokacija. Naime, u Dugom Ratu postoje dvije potencijalne lokacije za izgradnju
nove ambulante. Jedna lokacija je u centru mjesta, zemljište je u vlasništvu općine i za tu
lokaciju su već provjereni svi uvjeti što se može napraviti. Lokacija stvarno zadovoljava uvjete
za izgradnju nove ambulante kao i svih potrebnih sadržaja. Druga lokacija će se zajedno sa
općinskim službama obići. Međutim, za drugu lokaciju postoje malo veći problemi, zemljište je
u vlasništvu stranog investitora, problem s lokacijom, to bi zemljište trebalo izvlastiti, Dom
zdravlja ili općina bi zemljište trebalo kupiti, cestovni pristup samoj lokaciji nije baš
najidealniji. U svakom slučaju, tijekom ove godine će se u suradnji s općinom i općinskim
službama donijeti odluka kojim putem krenuti da se riješi problem stanovnika Dugog Rata da
dobiju primjerenu ambulantu i primjerenu zdravstvenu zaštitu.
Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu
zaštitu i ljudska prava naveo je kako bi i on volio da se vrte ljepote Splitsko-dalmatinske
županije kako bi bili svjesniji koju ljepotu čuvaju vatrogasci, koju ljepotu baštine stanovnici
ove Županije te koja sredstva se izdvajaju za čuvanje te ljepote. Nadalje je naveo kako je Vlada
Republike Hrvatske donijela, kao i svake godine, Program Vlade za pripremu protupožarne
sezone koja obvezuje sve jedinice lokalne i regionalne samouprave, sve sudionike u sustavu
civilne zaštite i vatrogastva. Splitsko-dalmatinska županija je u propisanom roku održala
sjednicu Stožera Splitsko-dalmatinske županije gdje su usvojeni svi akti koji su bili dužni
usvojit od Programa, aktivnosti do Plana uključenja vatrogasnih postrojbi, Plana rada Stožera,
financijskog plana kao i sve one akte koji su svake godine u obvezi donijeti. Međutim, to je
samo točka na i za pripreme protupožarne sezone. Istaknuo je kako vijećnici Županijske
skupštine znaju da Splitsko-dalmatinska županija prednjači u Republici Hrvatskoj u izdvajanju
za zaštitu od požara pa su tako prošlu godinu imali sufinanciranje Županije za kupnju 16
vatrogasnih vozila za 14 jedinica lokalne samouprave. Ove godine, do početka lipnja, iz
Programa Vlade u suradnji sa Županijom doći će još 4 vatrogasna vozila za područje Splitskodalmatinske županije te će struka odlučiti kojim područjima će ta vozila biti dodijeljena. U
Splitsko-dalmatinskoj županiji se gradi 6 domova, a od kojih su neki domovi u poodmakloj i
završnoj fazi izgradnje. Također, iz Europskih projekata Splitsko-dalmatinska županija je
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krenula sa pokrivanjem video nadzorom čitave županije u čemu su Hrvatske šume pridonijele.
Naveo je kako bi mogao čitavi aktualni sat iskoristiti u nabrajanju te misli da će Splitskodalmatinska županija ovim zadnjim projektom napraviti Nastavno regionalno središte i doista
je učinila sve u pripremama za protupožarnu sezonu.
Jadran Čizmić, vijećnik zahvalio se pročelniku, županu i ministarstvima na podršci u
izgradnji vatrogasnog doma u Dugom Ratu, ali je napomenuo da u Dugom Ratu nikada nije
bila veća potreba za pomoći. Došli su pred treću fazu, pred preseljenje vatrogasaca gdje stari
dom doista nije u adekvatnim uvjetima za boravak te moli Županiju, a i ministarstvo za pomoć.
Danica Baričević, vijećnica navela je kako se njeno prvo pitanje odnosi na nezakonito
upravljanje pomorskim dobrom i stjecanje nepripadajuće nezakonite dobiti. U Gradu Supetru
imaju primjer gdje se naplaćuje pomorsko dobro bez pravne osnove. Naime, gradonačelnica
predstavlja Skupštinu Komunalnog društva „Grad“ d.o.o., a u Nadzornom odboru svi su
članovi SDP-a, Komunalno društvo „Grad“ obavlja gospodarsku djelatnost i usluge naplate
parkiranja na pomorskom dobru na kojem nije utvrđena granica pomorskog dobra i predmetno
područje nije u cijelosti evidentirano u katastru i zemljišnim knjigama, nema svoj broj čestice
pa tako niti upis pomorskog dobra. Dakle, to se nalazi kad se izlazi iz trajekta, zemljani parking
koji se uredno od komunalnog društva bračanima naplaćuje. Zanima je koje su posljedice
takvih nezakonitih radnji gradonačelnice i kako Županija može pomoći gradu Supetru da se
spriječi gradonačelnicu da nezakonito posluje.
Drugo pitanje: Pisalo se premijeru i ministru vezano za dobivanje rezultata inspekcijskih
nadzora zbog devastiranje obale i imaju li kakvih povratnih informacija?
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo naveo je
kako je već spominjao da Carinska uprava u Splitu radi vrhunski posao. 8 miliona kuna
godišnje se „ubere“ na osnovu korištenja pomorskog dobra bez pravne osnove. Koliko je to
dobro toliko je i loše za Splitsko-dalmatinsku županiju jer ti prihodi ne idu u Proračun jedinice
lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave i države nego direktno samo u Državni
proračun. Za pitanje Supetra su imali nekoliko prijava putem portala „Pomorsko je dobro“. U
posljednjih godinu ipo dana su zaprimili preko portala „Pomorsko je dobro“ preko 600 prijava
vezano za devastaciju obale. Ovdje problem može nastati za grad Supetar zbog činjenice što
Carinska uprava može izaći na teren i oduzeti sudobit koji je stečen na pomorskom dobru što
može biti veliki financijski udar na samo Komunalno društvo. Naveo je kako su tu da
pomognu, nada se da će se gradonačelnica obratiti Županiji. Nije to jedini primjer da imaju
problema, međutim ono što je bitno naglasiti, a što uvijek ponavlja u svojim istupima,
prostorno planiranje na pomorskom dobru, na žalost, generalno govoreći u Županiji, nije dobro
riješeno. Ako nema tih situacija odnosno parkinga u prostornom planu ne može se dati ni
koncesija. U konkretnom slučaju treba provjeriti prostorno plansku dokumentaciju no njemu se
čini da to nije tamo predviđeno. Naveo je primjer kad se utvrđuje granica pomorskog dobra
kroz Uredbu o utvrđivanju granice pomorskog dobra uzima se kriterij kad se ide sa granicom
pomorskog dobra do ceste da se obavezno mora uključiti parking u pomorsko dobro. To je
propisano samom Uredbom u postupku davanja koncesije. Kao posljedicu toga, a što su vidjeli
kroz medije, na zahtjev župana napravljen je jedan prikaz svih najvećih devastacija na
pomorskom dobru, poslali su dopis premijeru i ministru gdje su zatražili da se jedinicama
lokalne samouprave, regionalne samouprave i lučkim upravama daju inspekcijske ovlasti gdje
će oni moći djelovati na pomorskom dobru, iako jedinice lokalne samouprave imaju
djelomično ovlasti kroz komunalno redarstvo. Međutim, to se odnosi na ovlasti po Pravilniku o
jednostavnim građevinama, znači gdje je gradnja nemaju ovlasti, a oni traže ovlasti za gradnju.
Povratnu informaciju s kojom raspolaže je tekst Zakona o valorizaciji i zaštiti pomorskog dobra
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koji je napisan i stoji u ministarstvu te očekuju da će se uskoro krenuti sa radnim skupinama,
javnom raspravom te pustiti tekst na usuglašavanje te da će imati novi zakon kojim bi se bolje
zaštitilo pomorsko dobro. Također se nada da će Zakon o pomorskom dobru ići na dnevni red
Hrvatskog Sabora jer znaju da je pomorsko dobro vrlo bitan resurs koji se mora štititi.
Jozo Vidić, vijećnik naveo je kako su upoznati sa inicijativom da „Zračna luka Split“
promijeni ime u „Zračnu luku svetog Jerolima Dalmatinca“. Zanima ga što je s tom
inicijativom?
Blaženko Boban, župan naveo je kako svugdje u svijetu ljudi sa određenih područja,
znameniti ljudi, povijesno značajni ljudi dobivaju ono što je poznato i prepoznatljivo cijelom
svijetu, svim putnicima koji slijeću u te zračne luke. Tako su i oni pokrenuli tu inicijativu,
zahvaljujući vijećniku za promjenu datuma dana Županijske skupštine i zaštitnika i svih drugih
aktivnosti koje su u posljednje vrijeme rađene da unatoč tome mnogi u svijetu, ne samo u
Hrvatskoj svojataju tog čovjeka, znanstvenika, književnika, pisca. Po njemu moraju imati
obilježje da bude prepoznatljivo, a gdje će biti bolje od zračne luke gdje je međunarodno zračni
promet. On je o toj temi razgovarao sa ministrom. Rečeno mu je da je potrebna inicijativa, da je
potrebno više ljudi raznih profila, kakvo je razmišljanje po to pitanju i da prijedlog istražuje
ministarstvo preko međunarodnih asocijacija i organizacija zračnog prometa da negdje već u
svijetu nema takvo nešto ili da nema neke druge prepreke, a zatim se to upućuje na sjednicu
Vlade. On će organizirati sastanak sa gradonačelnikom Splita, Kaštela, ravnateljem Zračne luke
i uputiti službenu inicijativu prema resornom ministarstvu da se pokrenu sve druge nužne
aktivnosti. Nakon toga je sve na ministarstvu i službenoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, a
kada će to biti ovisi o prethodno navedenim točkama.
Maja Zelić, vijećnica zanima je što je sa starim školama i napuštenim objektima koje su u
vlasništvu odnosno od osnivača Splitsko-dalmatinske županije, a kojih ima jako puno? Misli da
je napravljen veliki iskorak, napravljen je registar i popis tih objekata, utvrđene svrhe i interes
za njima, do sada se nešto pokrenulo i misli da bi bilo vrijedno da znaju informaciju koliko se
škola pokrenulo, koje su njihove svrhe, kako se reagira i koji je povratni rezultat?
Nadalje je navela kako se u vrijeme pandemije kada sve neobično funkcionira i jako su otežane
okolnosti misli da još ima škola koje funkcioniraju u tri smjene. Svjesni su da je to preteško
pogotovo u ovakvim okolnostima. Da li se nešto napravilo po tom pitanju?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako su na inzistiranje župana, na početku mandata, prije četiri
godine, napravili evidenciju svih starih napuštenih objekata koji su nekada bili školski prostori,
koji su bili u funkciji odgoja i obrazovanja kako bi napravili registar i izgradili popis imovine
ustanova Splitsko-dalmatinske županije. Provodeći projekt došli su do saznanja da je ukupno
153 napuštena objekata koji su u različitom stanju uporabljivosti, neki su potpuno
neuporabljivi, neki su djelomično uporabljivi, a neki su u potpunosti uporabljivi. Selektirali su
te objekte po sređenosti dokumentacija, po mogućnosti da se stave u nekakvu funkciju koja
funkcija od javnog interesa i javnog značaja ima prioritet. Obavijestio je vijećnike kako je od
153 objekta, a cjelovitu informaciju može im dati pisanim putem, više od 10 objekata su stavili
u neku od svrha. Naveo je primjer škole u Dragljanama koja je stavljena na raspolaganje
jedinici lokalne samouprave za javne potrebe u socijalnoj skrbi izgradnje staračkog doma.
Škola na Biševu isto tako stavljena je u svrhu javnog interesa, škola u Srijanama je na zahtjev
jedinice lokalne samouprave, grada Omiša stavljena u funkciju predškolskog odgoja jer postoji
potreba u tom mjestu. Ima niz pozitivnih primjera kako se navedena imovina stavila u funkciju.
Jedan dio te imovine nije vlasnički riješena, jedan dio je vlasnički riješen gdje postoje svi
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formalni uvjeti da se može dati na korištenje jedinici lokalne samouprave, bilo da se radi o
nekim udrugama građana koji ispunjavaju određene javne potrebe u tim jedinicama lokalne
samouprave.
Što se tiče drugog dijela pitanja izvijestio je vijećnike kako je župan prije 10-ak dana svečano
otvorio 5 dograđenih učionica u gradu Solinu za OŠ Kraljice Jelene koja broji 1002 učenika i
koja sa tih pet dograđenih učionica prelazi iz tri smjene u dvije smjene. Što se tiče rada u tri
smjene imaju još tri škole, OŠ Kneza Trpimira u K. Gomilici, OŠ Vjekoslava Paraća u Solinu i
OŠ u Strožancu, koje su velike škole. Radi se na tome se to pitanje riješi u cijelosti, pri kraju su
suglasnosti na idejne projekte dogradnje tih objekata i veseli ih najava ministarstva da će se
kroz Europske fondove do 2030. otvoriti mogućnosti izgradnje i dogradnje škola kako bi se u
cijelosti riješio ovaj problem.
Maja Zelić, vijećnica je zamolila, a s obzirom da je 10 škola odnosno 10 objekata staviti u
funkciju u današnjim uvjetima lijep rezultat, ako može da u pisanom obliku dostavi podatke o
čemu se radi. Svjesni su da dolaze velika sredstva kroz fond za oporavak i u sljedećem
programskom razdoblju misli da ima intencije i interesa stavljanja ostalih objekata u
gospodarske svrhe. Zamolila je da se u pisanom obliku dostavi što se napravilo i što se još
može napraviti.
Tomislav Buljan, vijećnik naveo je kako je na prošloj sjednici Županijske skupštine govorio
da Osnovnu školu Strožanac pohađa preko 1000 djece. Podstrana ubrzano raste i već ima
preko 12 000 stanovnika. Sljedeće godine će imati problem gdje će djeca prvašić ići u školu.
Zna da je poslan idejni projekt prema Ministarstvu znanosti te ga zanima ima li kakve
informacije o tome?
Drugo pitanje je vezano za brzu cestu TTTS-Omiš i rekonstrukcija raskrižja Stobreč-TTTS?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako je već djelomično dotaknuo tu temu. Osnovna škola Strožanac,
Podstrana radi u tri smjene. Škola je jedna od najvećih u Republici Hrvatskoj i zahtijeva složeni
pristup. Njihovo strategijsko promišljanje da u općini Podstrana idu sa još jednom školom i to u
području Podstrane-Grljevca. Imaju nekih 500 i nešto učenika koji su uključeni u prijevozu koji
se svaki dan prevoze u školu Strožanac. Dakle, promišljaju o tome, idejni projekt je u suradnji s
Općinom napravljen, izrađen i dostavljen Ministarstvu. On ih može informirati da su od zadnje
sjednice Županijske skupštine odradili jedan radni sastanak u Ministarstvu i na tu temu gdje su
se dotakli i Osnovne škole Strožanac odnosno osnovne škole u općini Podstrana. Idejni projekt
je na usuglašavanju sa Ministarstvom, a ono što se sad pojavljuje kao opcija i kao mogućnost, s
obzirom na pregovore Vlade Republike Hrvatske s Europskom komisijom u pogledu
mogućnosti financiranja objekata iz obrazovanja iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti je
da bi trebalo taj projekt malo doraditi na način da se predvidi mogućnost organizacije
cjelodnevnog boravka u toj školi, a što zahtijeva određeno povećanje kvadrature u školi. Oni su
u intenzivnim razgovorima sa Ministarstvom i po uputama Ministarstva će postupiti. Ako bude
malo usklađenosti i sa projektantima misli da bi mogli iduće godine upasti u plan Vlade za
financiranje škola iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je da je brza cesta tretirana u fazama. Raspisana je nabava
za prvu dionicu odnosu faza 1, 2 i 3 za čvor Mravinci do čvora Karepovac. Po onome što on
ima informaciju misli da su već otvorene ponude. Drugi dio pitanja se također odnosi na brzu
cestu. Radi se o tome da je ugovoreno dalje od TTTS-a prema čvoru Dugi Rat, projektna
dokumentacija i građevinska. Prvi dio se odnosi na radove, a Stobreč je također u ugovoru
potpisan, oko 8,1 milion kuna, rekonstrukcija raskrižja prve i druge faze, prva i druga faza
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podrazumijeva tri dodatne trake, a treća faza će se raditi kad bude gotov čvor TTTS. To je
nasvođivanje Stobrečkog semafora gdje je najveća gužva u Republici Hrvatskoj. To je
objektivno gledano jedan od najakutnijih prometnih točaka u Županiji.
Igor Skoko, vijećnik je postavio dva pitanja. Na zadnjoj sjednici Županijske skupštine naveo
je kako su u odnosu na prošlu godinu imali 5000 više nezaposlenih, par stotina više blokiranih
firmi u odnosu na prošlu sjednicu Županijske skupštine taj se broj povećao. Njega zanima je li
Županija napravila nekakav program pomoći poduzetnicima jer je župan imao više sastanaka sa
Udrugom glas poduzetnika i udrugom privremenih prijevoznika. Može li se očekivati nekakva
pomoć za poduzetnike, privatni sektor i eventualno očuvanje kojeg radnog mjesta?
Drugo pitanje se odnosi na Dugi Rat odnosno na prostor bivše tvornice Dalmacija d.d. Kao što
znaju to je jedna grupa investitora, offshore kompanija koja je tu tvornicu kupila prije
petnaestak godina. Obećavane su marine, luksuzni hoteli, beach barovi i svašta. To je završilo
tako da se vadila šljaka, prodavala na tržištu i ta firma je ostala dužna državi 20-ak miliona
kuna. Ta firma se pokupila, osnovana je neka nova firma na istom području koja je sada dobila
od države dodatno zemljište iako je naslijedila dug od prethodne firme. Njega zanima da li
župan zna tko su ti investitori jer građani Dugog Rata već duže vrijeme pokušavaju saznati o
kome se radi?
Blaženko Boban, župan naveo je kako će na prvo pitanje, neovisno o tome kako vijećnik kao
mlad čovjek, ambiciozan, ironično nastupa pred ozbiljnim tijelom kao što je Županijska
skupština. O njegovim postupanju će sud dati netko drugi. Odgovorit će na pitanja da su kroz
COVID mjere pomogli nizu poduzetnika malog poduzetništva, OPG-ovcima, a što se moglo
jako dobro isčitati iz Programa i Projekata. Mogli su iščitati iz toga da su potpisali 273 ugovora
sa malim poduzetnicima, da su potpisali 169 ugovora sa OPG-ovacima. Što se tiče povremenog
linijskog prijevoza, čiji je predsjednik udruge gospodin Marko Slišković i s kojim je jutros prije
sjednice Županijske skupštine razgovarao, ima ih 27 i dužni su dostaviti popis Županiji, a
Županija stoji na dispoziciji, kao i za sve ostale mjere regulirati će se i njihov problem iz
postojećih stavki proračuna, rebalansa proračuna koji će biti usvojen. Na vijećnikovo drugo
pitanje ne zna odgovor jer nema informaciju tko je taj novi investitor ili poduzetnik. Može se
interesirati i ukoliko uspije saznati može mu pismeno odgovoriti, ali vijećnik zna da taj
segment nema nikakve veze sa Splitsko-dalmatinskom županijom.
Igor Skoko, vijećnik je zamolio je župna ako može da sazna odgovor na drugo pitanje. Što se
tiče prvog pitanja njemu je drago čuti da su odlučili pomoći s obzirom da je taj popis dostavljen
prije nove godine i on će poslije na točki proračuna dati jedan amandman koji je usklađen sa
Udrugom glas poduzetnika i privremenim prijevozom putnika pa se može prihvatiti.
Božo Župić, vijećnik je postavio dva pitanja. Na Sinjskom Radošiću je u dijelu cesta
obnovljena i proširivana. Zanima ga kada će u cijelosti biti obnavljana i širena na način kako je
to na ovoj dionici i započeto što misli da je sasvim dobro i dovoljno za prometovanje u
mjesnom prometu?
Drugo pitanje je kada će se ukloniti naplatne postaje tunela Sveti Ilija? Već duže vrijeme ne
vrši se naplata, a postoje naplatne kućice koje ometaju promet i čine ih nesigurnim?
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste naveo je, a vezano za cestu Radošić
Kukuzovac su u proteklom vremenu kroz redovito održavanje vršili popravke, širenje i slično.
Imali su kvalitetan projekt cjelovite rekonstrukcije te dionice koja bi u većoj mjeri prošla
novom trasom dužine 6 km i na žalost taj projekt nije zaživio još od vremena, čini mu se
pokojnog gradonačelnika Glavane. Dakle, mještani su se pobunili, pola je bilo za, a pola
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mještana je bilo protivi jer su smatrali da takva kvalitetna prometnica sa brzim svojstvima će
im narušiti mir. Oni su je prozvali svojevrsnom sjevernom zaobilaznicom Sinja prema Muću.
Od tada praktički održavaju postojeću cestu. Nakon vijećnikovih intenzivnih upita i razgovora,
s obzirom da od grada Sinja nikada nisu službeno dobili što je sa tim bivšim projektom od
kojega očito treba odustati oni su zaključili da bi trebali pripremiti novu dokumentaciju za
jedan skromniji projekt s postojećom trasom, da kroz ovu godinu pripreme dokumentaciju, a u
sljedećoj godini da se ona uvrsti u njihove planove, da se postojećom trasom racionalnije
rekonstruira, popravi i da bude uvjetna da se ne mora na njoj stalno intervenirati. Vjeruje da će
u tom smislu ljudi koji koriste tu prometnicu biti zadovoljni i da će ovo višegodišnje pitanje
oko kojeg nije bilo suglasnosti i dogovora na taj način otkloniti.
Vezano za sam tunel Sveti Ilija, ŽUC je sudjelovao u njegovom projektiranju i dokumentaciji
međutim on je na upravljanju Hrvatskih cesta koje su angažirale Županijske ceste kao
ugovorenog održavatelja te prometnice. Pitanje oko naplatnih kućica treba postaviti Hrvatskim
cestama, ali misli da je za građane najbitnije da su rampa dignute i da to tako funkcionira.
Jadranka Brečić, vijećnica navela je kako je zanima koliko je stiglo prijava za projekt „Budi
tu“ jer znaju da je taj projekt jedan od važnijih za demografsku mjeru „Tu je tvoj dom“. Koji je
broj prijavljenih?
Blaženko Boban, župan naveo je kako projekt „Budi tu“ je nastavak projekta „Tu je tvoj dom“
koji je kvalitetno prepoznat ne samo na području Splitsko-dalmatinske županije već i cijele
Republike Hrvatske. Po projektu „Tu je tvoj dom“ su imali kontakte sa Središnjim državnim
uredom za demografiju i mlade i računaju da bi i taj projekt poput onih projekata besplatnih
udžbenika i sufinanciranje cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću preuzela Vlada Republike
Hrvatske, što ga posebno veseli. Nadogradnja projektom „Budi tu“ je i njih, a što će vidjeti
kroz točku rebalansa proračuna, jako ugodno iznenadila. Naime, krenuli su s projektom dosta
rigorozno računajući da neće imati financijska sredstava na način da su samo sufinancirali
mjesečno i kvartalna isplata od 500,00 kuna, 600,00 kuna i 700,00 kuna obiteljima sa troje
djece koja pohađaju osnovnu i srednju školu. Nema najsvježije podatke, ali do prije par dana je
bilo 946 prijava na području Dalmatinske zagore i otoka. Radi se o obiteljima koji imaju troje
djece u osnovnoj ili srednjem obrazovanju. To ih jako veseli i zbog toga će i danas, na sjednici
Županjske skupštine u rebalansu proračuna jedna od glavnih aktivnosti biti povećanje te stavke
sa 1,5 milijun koji je bio u izvornom proračunu ići na gotovo 3,5 milijuna kuna. Neka takvih
podataka bude što više i neka ih ohrabre da idu dalje sa demografskim mjerama na području
cijele Splitsko-dalmatinske županije.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako u Sinju imaju srednjoškolski centar kojeg je osnivač
Županija, imaju jedinu dvoranu u gradu Sinju kojeg je takvog kapaciteta gdje su tri srednje
škole cijelog Cetinskog kraja, a dvorana prokišnjava. Obećano im je da će se ta dvorana
rekonstruirati u kojoj se djeca trenutno ne mogu igrati i baviti sportom. Rečeno je da će biti
rekonstruirana 2019. godine. Djeca u toj dvorani moraju igrati u kabanicama, parket je klizav i
jako su opasani uvjeti. Ujedno, Športski klub Alkar, Sinj i ostali klubovi nemaju uvjete za
treniranje, niti igranje utakmica, a radi se o gradu od 25 000 stanovnika, a Cetinska Krajina je
veća od Ličko-senjske županije. Zbog čega se taj projekt nije realizirao?
Drugo pitanje je vrlo značajno za Splitsko-dalmatinsku županiju. Naveo je kako je pročitao
kako je Ante Sanader sa gradonačelnikom Makarske išao za izdvajanje samostalnog Doma
zdravlja Makarska protiv čega nije. No, postavlja pitanje, nakon brojnih peticija posljednjih 10
godina građana sa područja Sinja i Cetinskog kraja, brojnih tematskih sjednica na gradskom
vijeću grada Sinja i brojnih pitanja na sjednicama Županijske skupštine zbog čega se izdvaja
samostalni Dom zdravlja Makarska, a zbog čega ne Sinj i Cetinski kraj koji ima 50 000
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stanovnika koji ima više stanovnika od Ličko-senjske županije, a po površini je veći od
Međimurske županije. Zdravstvene usluge su uništene. Ravnatelji manipuliraju i uništavaju
zdravstvene usluge na području Splitsko-dalmatinske županije i njegovog Sinja i Cetinskog
kraja. Zbog čega ne prolazi samostalni Dom zdravlja Sinj, a gura se ova priča u Makarskoj?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako se radi o srednjoškolskoj sportskoj dvorani koju koriste udruge i
sportski klubovi sa područja grada Sinja i zajednice sportova grada Sinja. Napravili su cjeloviti
projekt obnove i rekonstrukcije dvorane koja je doista u lošem stanju i očekuju natječaj
Ministarstva gospodarstva. Dakle, projekt iznimne financijske vrijednosti, više od
10.000.000,00 kn, a očekuju da Ministarstvo graditeljstva raspiše natječaj za financiranje
obnove odnosno energetske obnove te dvorane na koju bi se prijavili. Županija je spremna i
može reagirati u roku 24 sata čim natječaj bude objavljen. S obzirom da natječaj još uvijek
čekaju, čim bude prijavit će se. Što se tiče grada Sinja dosta se napravilo što se tiče obnova
sportskih objekata odnosno školskih objekata.
Blaženko Boban, župan nadopunio je odgovor pročelnika navodeći da su početkom 2020.
godine bili spremni sa kompletnom projektnom dokumentacijom sa cijelim troškovnikom i
čekaju raspisivanje natječaja. Što se tiče škola u Cetinskom kraju, Krušvare, Brnaze, Svib su
škole koje su energetski obnovljene. Od 14 škola misli da ih je 5 sa Cetinskog kraja. On bi bio
najsretniji kad bi se sve moglo napraviti u jednoj godini, ali ne mogu.
Što se tiče drugog pitanja nada se da je vijećnik dobro isčitao zaključke sa sastanka u resornom
Ministarstvu. Njegov zahtjev ide na temu da imaju više Domova zdravlja kao što je nekada bilo
na području Splitsko-dalmatinske županije pa se poslovalo onako kako se poslovalo i bilo je
mudro u tom trenutku stvoriti jedan jedinstveni Dom zdravlja. Ponovio je kako će i poslije ove
aktivnosti opet biti Splitsko-dalmatinska županija jedan jedinstveni Dom zdravlja. Neće biti
više domova zdravlja kojima je osnivač Županija. Što je grad Makarska pokrenuo inicijativu da
želi biti osnivač sa svojim pravima i obvezama, nitko baš nitko nikada nije dovodio u pitanje.
To je izuzetno bitna razlika. Dakle, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije će ostati jedan
i jedinstveni Dom zdravlja. Za nekoga tko želi biti osnivač postoji pretpostavka, a promjena
zakonskog okvira što je tako isto eksplicitno navedeno u njegovoj izjavi poslije sastanka.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako je siguran da zakonom jedino županije mogu biti osnivači
domova zdravlja. Ličko-senjska županija ima četiri Doma zdravlja, a ima manje stanovnika
nego Cetinski kraj. Dubrovačko-neretvanska županija koja je četiri puta manja od Splitskodalmatinske županije ima četiri Doma zdravlja. Šibensko-kninska županija također ima četiri
Doma zdravlja. Najveća županija u Republici Hrvatskoj Splitsko-dalmatinska županija ima
jedan fuzirani Dom zdravlja. Rezultat toga fuziranja je da u ovom trenutku imaju loše
zdravstvene usluge na području Splitsko-dalmatinske županije. Naveo je kako se godinama
selektivno radilo na specijalizaciji liječnika tako da su izgubili brojne radiologe koji su otišli u
druge krajeve i druge županije iz njegovog Sinja. Istaknuo je kako zna što je zakon i zakonska
procedura i da bi bio najsretniji da lokalna samouprava može osnovati Dom zdravlja, ali ne
može. Što se tiče dvorane sinjska djeca i djeca Cetinskog kraja nemaju se gdje baviti sportom.
Blaženko Boban, župan ponovio je, a što se tiče dvorane kako su ispunili sve što je bilo u
njihovim okvirima i ovlastima, pripremili kompletnu projektnu dokumentaciju, kompletan
troškovnik i čekaju raspisivanje natječaja pri Ministarstvu vezano za energetsku obnovu
temeljem koje imaju namjeru aplicirati i prijaviti se.
Što se tiče Doma zdravlja naveo je kako ni on ni vijećnik nisu sjedili u Županijskog skupštini
kada je Županijska skupština u dva navrata, dok su imali 12 Domova zdravlja odnosno 11
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Domova plus Škverska ambulanta, u dva navrata bila odluka na Županijskoj skupštini da se
pokrije 58.000.000,00 kn i poslije toga 29.000.000,00 kn gubitaka tih domova zdravlja. Sada
Dom zdravlja posluje pozitivno i u Domu zdravlja se rade niz aktivnosti. Imali su prilike
vidjeti novi projekt koji kreće s digitalnom radiologijom. Bez obzira koliko novca imali na
tržištu nema digitalne radiologije ne samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji nego i puno
bogatija područja. Ni europske zemlje nemaju toliko radiologa i stručnjaka da bi mogli raditi.
Ovaj projekt digitalne radiologije koji je pokrenut, u koji je uloženo jako puno sredstava, preko
18.000.000,00 kn. Upravo se otvaraju ponude za 11 digitalnih rendgena, za 4 digitalna
mamografa i za 4 digitalna ultrazvuka, kako bi bila predispozicija da bi krajnji korisnik oni
kojima je potrebna radiološki pregled mogao obaviti i u Vrlici, u Vrgorcu, Hrvaticama, Sinju,
na Braču ili bilo gdje drugo i kako bi se iz baze struka nalaz očitala i vratila onome tko je bio
na pregledu. Kad se zakonski okvir promijeni nitko ne brani i nekom novom rukovodstvu grada
Sinja pokrenuti tu istu inicijativu.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (42 glasa „za“, od čega 41 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas
vijećnice putem video linka), prihvaćen je zapisnik.
Ad. 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za ratne veterane (jednoglasno), Odbor za
suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske (većinom glasova) i Odbor za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu (većinom glasova), podržali su Godišnji izvještaj.
U raspravi su sudjelovali: Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba
MOST-a, Ante Pranić u ime Kluba Nezavisne liste mladih, replika na izlaganje Ante
Pranića: Maja Zelić, odgovor na repliku Maje Zelić: Ante Pranić i Ivica Kusić u ime Kluba
HDZ-HGS-HNS, replika na izlaganje Ivice Kusića: Mate Martinić, odgovor na repliku Mate
Martinića: Ivica Kusić, vijećnici: Milija Baldić-Lukšić, Ante Renić, Maja Zelić, Josip Lešina,
replika na izlaganje Josipa Lešine: Ante Renić i Ante Sanader.
Milija Baldić-Lukšić, vijećnica je postavila dva pitanja. Nju zanima broj zaposlenika u
Splitsko-dalmatinskoj županiji. Koliko točno ima djelatnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji i
koliko to iznosi na rashodu za plaće? Također je zanima završno izviješće poslovanja Doma
zdravlja za 2020. godinu.
Osvrt na tijek rasprave dala je Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
financije. Vezano za pitanja vijećnice Milije Baldić-Lukšić navela je kako je 31. prosinca
Splitsko-dalmatinska županija imala 512 zaposlenika, 82 miliona kuna su plaće, misli da je
legalizacija 1 milion i 200 tisuća kuna i rasknjiženje po EU projektima 4,5 miliona. Završni
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račun Doma zdravlja imaju u Proračunu, a Dom zdravlja će podnijeti svoje izviješće. Detaljan
odgovor će dostaviti u pisanom obliku.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Godišnjem izvještaju.
Ad. 2. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 8 glasova „protiv“ vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 2 glasa “suzdržan“ vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Točke od 3. do 14. su vezane uz predložene izmjene i dopune Proračuna, prihvaćen je prijedlog
za objedinjena uvodna izlaganja i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje za točke od 3. do 14. dnevnog reda.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske je točku 3. dnevnog reda
prihvatio većinom glasova, Odbor za gospodarstvo točke od 3. do 14. prihvatili su
jednoglasno, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu točke 3. i 14. prihvatili
su većinom glasova, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb točku 7. prihvatili su većinom
glasova i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša točke 11. i 13. prihvatili su
jednoglasno.
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju navela je kako se u Programu socijalne skrbi dogodila pogreška. Naime, u članku
2. iznos od 88.518.789,38 kn mijenja se u iznos od 93.313.385,71 kn te je ispuštena točka J.
Poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća iznos od 2 miliona
se mijenja u iznos od 6.794.596,33 kn.
U raspravi su sudjelovali: Sandra Mitrović Nikšić u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić-Lukšić
u ime Kluba MOST-a, Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HGS-HNS, vijećnik: Igor Skoko,
Jadran Čizmić, replika na izlaganje Jadrana Čizmića: Milija Baldić-Lukšić, odgovor na repliku:
Jadran Čizmić, Maja Zelić i Milija Baldić-Lukšić.
Sandra Mitrović Nikšić u ime Kluba SDP-a podnijela je amandman, koji glasi:
„U Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu u Razdjelu 003 Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i demografiju dodaje se nova pozicija A401503 AKTIVNOST Pomoć za nabavu
i raspodjelu ženskih higijenskih uložaka i tampona u srednjim školama kojima je Županija
osnivač, u iznosu za 2021. godinu od 104.000,00 kuna.
U Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu u Razdjelu 003 Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i demografiju smanjuje se iznos za 2021. godinu u AKTIVNOSTI A401502
Pomoć za novorođenu djecu s 3.800.000,00 kuna na 3.696.000,00 kuna.“
Predsjednik Skupštine proslijedio je prijedlog amandmana predlagatelju akta kako bi se
izjasnio o istom.

13

Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako je osobno sudjelovao u jednoj takvoj inicijativi te je koordinirao
taj projekt sa ravnateljima srednjih škola i zna da je kao pilot projekt zaživio u nekim školama.
Međutim, naveo je da ono što je sigurno da u okviru sadašnjih proračunskih razdjela srednje
školstvo ima dovoljno sredstava da po zahtjevu škola mogu svakoj školi udovoljiti i misli da
amandman kao takav nema potrebe osim apela školama da im se po tom pitanju mogu obratiti.
Uz navedeno obrazloženje amandman nije prihvaćen od strane predlagatelja akta te je
podnositeljica amandmana povukla isti navodeći da se ravnateljima srednjih škola preporuči da
zatraže sredstva odnosno da im se skreni pažnja da postoje sredstva za takvu akciju.
Ivica Skoko, vijećnik podnio je amandman koji glasi:
„Predlaže se u razdjelu 009 UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, glava 00901 UO
za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, dodavanje nove aktivnosti pod nazivom
AKTIVNOST Fond solidarnosti (kompenzacijski fond za poduzetnike) – Naknada štete
nastalih uslijed odluka nacionalnog Stožera, te Stožera Splitsko-dalmatinske županije. Iznos 20
milijuna kuna.
Programi pomoći:
1) Privremeni prijevoz
- jednokratna novčana pomoć
- svi koji se jave na poziv, a nisu bili u problemu (dug, blokada i sl.) s krajem 2019.
- uvjeti: licencije, minimalni pad prihoda od 60 % u 2020.
2) Pomoć ostalim ugroženim djelatnostima (odnosi se na djelatnosti s padom od preko 50% u
2020., odnosno s padom od preko 40% za one koji su osnovani nakon 1. siječnja 2020.)
- pomoć usmjerena prema onima kojima je glavna djelatnost pod jednim nkd-om, a
sekundarna je počela s radom nakon 1. siječnja 2020.
3) Ukidanje poreza na motorna vozila
4) Ukidanje plaćanja naknade za pomorsko dobro za 2021.
Predsjednik Skupštine proslijedio je prijedlog amandmana predlagatelju akta kako bi se
izjasnio o istom.
Nakon obrazloženja predlagatelja akta o neprihvaćanju amandmana isti je povučen od strane
podnositelja amandmana.
Osvrt na tijek rasprave dali su Blaženko Boban, župan, Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica
Upravnog odjela za financije, Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog
odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 3. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 5 glasova „protiv“, vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 3 glasa “suzdržan“ vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. i
projekcija za 2022. i 2023.
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Ad. 4. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 6 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 5. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 7 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopuni Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 6. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 7 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 7. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 8 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
Odluke o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko- dalmatinske županije za
2021. godinu
Ad. 8. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 7 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 9. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 7 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 10. Većinom glasova (30 glasova „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 6 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva,
projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 11. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 6 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša,
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2021. godinu
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Ad. 12. Većinom glasova (30 glasova „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 5 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitskodalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 13. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 27 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“, 6 glasova “suzdržan“
vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima
i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Ad. 14. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 2 glasa „protiv“, vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 6 glasova “suzdržan“ vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2021.
Ad. 15. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2020.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova) i Odbor za ratne veterane (jednoglasno), prihvatili su
prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 15. Većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 25 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 2 glasa „protiv“, vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas “suzdržan“ vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o raspodjeli rezultata za 2020.
Ad. 16. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj-veljaču 2021. iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno
izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (jednoglasno) i Odbor za ratne veterane (jednoglasno), prihvatili su
prijedlog.
U raspravi je sudjelovala Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 16. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 32 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj-veljaču 2021. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Ad. 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za
2020. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno) i Odbor za pomorstvo,
promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), prihvatili su Godišnji izvještaj.
U raspravi je sudjelovala Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a.
Osvrt na tijek rasprave dao je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Godišnjem izvještaju.
Ad. 17. Većinom glasova (30 glasova „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 1 glas “suzdržan“ vijećnika
fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2020.
godinu
Ad. 18. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac
2020., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Blaženko Boban, župan iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za ratne veterane (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Danijel Kukoč u ime Kluba SDP-a, replika na izlaganje Danijela
Kukoča: Zlatko Ževrnja, odgovor na repliku: Danijel Kukoč, Miro Bulj u ime Kluba MOSTa, Ante Pranić u ime Kluba Nezavisne liste mladih, replika na izlaganje Ante Pranića: Ante
Bačić, odgovor na repliku: Ante Pranić, Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HGS-HNS, replika
na izlaganje Ante Sanadera: Ante Pranić, Milija Baldić Lukšić i Nikola Tokić odgovor na
replike: Ante Sanader, vijećnici: Igor Batošić, Josip Lešina, replika na izlaganje Josipa Lešine:
Milija Baldić Lukšić, Mate Martinić, Milija Baldić Lukšić i Ante Renić.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 18. Većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 25 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 2 glasa „protiv“, vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa “suzdržan“, vijećnika fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i
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donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za
razdoblje srpanj-prosinac 2020.
Točke 19. i 20. dnevnog reda se odnose na izmjene i dopune ugovora i statuta Ustanove“DES“
Split, materiju u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
prihvaćen je prijedlog za objedinjena uvodna izlaganja i raspravu, a glasovanje o točkama
pojedinačno.
Edita Maretić Dimlić, ravnateljica Ustanove „DES“ Split iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), prihvatili
su Prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnice: Sandra
Mitrović Nikšić i Danica Baričević.
Osvrt na tijek rasprave dala je Edita Maretić Dimlić, ravnateljica Ustanove „DES“ Split.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 19. Jednoglasno (34 glasa „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Ugovora o preoblikovanju Ustanove za
rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem „DES“
Split u Ustanovu za zapošljavanje, radi i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
„DES“ Split
Ad. 20. Jednoglasno (34 glasa „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Ustanove za zapošljavanje, rad i
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split
Točke 21. i 22. dnevnog reda u nadležnosti su Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za financije točku 21. prihvatio je većinom glasova, dok točka 22. je prihvaćena
jednoglasno i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatili su Prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnik: Ante Renić i
Danijel Kukoč.
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Osvrt na tijek rasprave dali su Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju i Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 21. Jednoglasno (36 glasova „za“, od čega 35 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka kojom
se ovlašćuje Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na davanje medicinske opreme
nabavljene kroz EU Projekt na besplatno korištenje bivšim zaposlenicima Doma zdravlja koji
su Rješenjem Ministarstva zdravstva ostvarili pravo na obavljanje privatne prakse u ordinaciji
Ad. 22. Jednoglasno (36 glasova „za“, od čega 35 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o
izmjenama Odluke o nabavi i načinu plaćanja medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 23. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Dicmo
Josip Lešina, član Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za izbor i imenovanja
(jednoglasno), prihvatili su prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 23. Jednoglasno (36 glasova „za“, od čega 35 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenja o
imenovanju mrtvozornika za područje Općine Dicmo
Točke 24. i 25. se odnose na koncesije koje su u nadležnosti Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i rasprave, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 24. Jednoglasno (30 glasova „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o
davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu građenja građevine
infrastrukturne namjene energetskog sustava cijevnog transporta plina-plinski distribucijski
sustav Splitsko-dalmatinske županije – srednjetlačna (ST; 5 bar) plinska mreža grada Splita – 1.
dogradnja na dijelu k.o. Split, predio uvala Žnjan, Grad Split
Ad. 25. Jednoglasno (30 glasova „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o
davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje Fekalnog
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tlačnog kolektora – Bačvice, na dijelu k.o. Split, predio Bačvice, izgradnje Fekalnog tlačnog
kolektora – Kamp Stobreč, na dijelu k.o. Stobreč i izgradnju K1, CS Trstenik, ispust preljevnih
voda Trstenik, PK1, K1.1., K 1.3, TK 2.2, Incidentni ispust CS, Duilovo – Nova, TK 3, V-IP,
V-DS, SDNU kabel na dijelu k.o. Stobreč i na dijelu k.o. Split, predio od Zente do osnovne
škole Stobreč
Točke 26. i 27. dnevnog reda su u nadležnosti Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i rasprave, 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), Odbor za financije (jednoglasno),
prihvatili su prijedloge.
Odbor za statut i poslovnik točku 26. prihvatio je jednoglasno dok točku 27. je prihvatio
većinom glasova.
U raspravi je sudjelovao Ante Bačić u ime Kluba HDZ-HGS-HNS.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 26. Jednoglasno (32 glasa „za“, od čega 31 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Graditeljsko-geodetsko
tehničkoj školi Split, Učeničkom domu Split i Klesarskoj školi Pučišća za darovanje zemljišta
Sveučilištu u Splitu u svrhu izgradnje objekata sveučilišnog sadržaja na području sveučilišnog
kampusa u Splitu
Ad. 27. Jednoglasno (32 glasa „za“, od čega 31 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnice putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Majstora
Radovana Trogir
Ad. 28. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja
luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad
Split
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ante Renić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 28. Većinom glasova (31 glas „za“, od čega 30 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnice putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 1 glas “suzdržan“, vijećnika
fizički nazočnih na sjednici), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na
dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad Split
Sjednica je zaključena u 16,30 sati.

Predsjednik Županijske skupštine
Petroslav Sapunar, prof. v.r.

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