ZAPISNIK
sa 4. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 23. listopada
2017., u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2.
Početak u 9,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Bačić Ante,
2. Baldić-Lukšić Milija
3. Baran Ante
4. Baričević Danica
5. Bašić Klement
6. Batošić Igor
7. Bečić Nevenka
8. Bikić Ivan
9. Bobeta Denis
10. Božanić Tonči
11. Brečić Jadranka
12. Bulj Miro
13. Buljan Tomislav
14. Ćosić Damir
15. Čikotić Ante
16. Čizmić Jadran
17. Grubišić Edita
18. Horvat Saša
19. Kovačić Ivan,
20. Krstinić Damir
21. Krželj Ivan
22. Kurtović Ferdo
23. Kusić Ivica
24. Kuzmanić Matko
25. Lendić Vedran

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

Vijećnik Darko Svaguša opravdao je izostanak.
Uz vijećnike, sjednici su bili nazočni zamjenici župana Ante Šošići Luka Brčić, 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 45 vijećnika), predsjednik Skupštine je otvorio sjednicu.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je 17. listopada 2017.
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Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, uz materijale za ovu sjednicu dobili
ste i odgovore na vijećnička pitanja i to:
- odgovor Upravnog odjela za društvene djelatnosti na pitanje vijećnika Ante Čikotića,
- odgovor Župana i Upravnog odjela turizam i pomorstvo na vijećnička pitanja g. Ante
Renića.
Vezano uz vijećničko pitanje g Ante Čikotića, koje se odnosi na nenaplaćena potraživanja
Županije, odgovor je u izradi, te će isti biti dostavljen u najskorije vrijeme.
Nakon toga otvara raspravu o dnevnom redu.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, povlači iz
dnevnog reda točku 19: „Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje Kanala Zvončac 1 i 1.1., rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene,
vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - rekonstrukcije, dogradnje i posebne
upotrebe sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita, na dijelu k.o. Split, predio Zvončac“, iz
razloga što se naknadnom provjerom koordinata utvrdilo da se predmetna odluka o davanju
koncesije za posebnu namjenu preklapa sa odlukom o koncesiji za luku posebne namjene, sportska
luka Jadran, te ne može ići na sjednicu Županijske skupštine.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o predloženom dnevnom redu bez točke 19., koju je
predlagatelj povukao.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Dnevni red
1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Splitsko-dalmatinske županije
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije
4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
5. Prijedlog rješenja o izboru tri predstavnika Splitsko-dalmatinske
u Otočno vijeće Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

županije

6. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj
2017. s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije za
2017. s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
8. Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije u 2016. godini s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
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9. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova
10. Prijedlog odluke o razrješenju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije
na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
11. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitskodalmatinske županije
13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
posebne upotrebe CS OKRUG GORNJI sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o.
Okrug, predio Okrug Gornji
14. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
posebne upotrebe podmorskog cjevovoda kopno-Čiovo, na dijelu k.o. Trogir, predio
Brigi-Duhanka
15. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
posebne upotrebe CS SLATINE 4 sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Slatine,
predio uvala Mržodel
16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
posebne upotrebe CS KAŠTEL SUĆURAC III sa pripadajućim kolektorom F-209 i
dio kolektora F-210, na dijelu k.o. Kaštel Sućurac, predio Ratac
17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje Kanala VSL, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava
anglomeracije Split-Solin – sustav vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i
posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i vodospreme „Visoka-Visoka“, na dijelu k.o.
Split, predio Sjeverna luka
18. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje cjevovoda VOD, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava
anglomeracije Split-Solin – sustav vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i
posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i vodospreme „Visoka-Visoka“, na dijelu k.o.
Split, predio Trajektna luka Split
19. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje Kanala
Zvončac 1 i 1.1., rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog
sustava odvodnje otpadnih voda - rekonstrukcije, dogradnje i posebne upotrebe sustava
odvodnje južnog sliva Grada Splita, na dijelu k.o. Split, predio Zvončac - povučena
20. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje preljevnog
kanala RB 2, građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava
odvodnje otpadnih voda – optimalizacija i posebne upotrebe spoja sustava odvodnje
sjevernog sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka
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21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
gravitacijskog kolektora RB 1, građenje građevine infrastrukturne namjene,
vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – optimalizacija spoja sustava
odvodnje sjevernog sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. gimnazije Split
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole
kneza Mislava Kaštel Sućurac
24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta osnovne škole Gradac, Gradac
25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Jelsa, Jelsa
26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Bariše Granića Meštra, Baška Voda
27. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole don Lovre Katića, Solin
Aktualni sat – vijećnička pitanja
Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, podsjeća vijećnike da pitanja koja
namjeravaju postaviti na sjednici dostave, prilikom prijavljivanja za vijećnička pitanja i u
pisanom obliku kako bi, oni koji ne stignu ista postaviti na samoj sjednici, odgovore na njih
dobili u roku predviđenom Poslovnikom Županijske skupštine.
Tomislav Buljan, vijećnik, postavlja pitanje vezano uz asistente u nastavi za djecu s
posebnim potrebama, uzimajući kao primjer OŠ Strožanac, u kojoj je prošle godine devetoro
djece imalo potrebu za asistentom, a ove godine na to ima pravo troje djece. Kako je moguće
da djeca koja su prošle godine imali potrebu za asistentom su ove godine izgubili to pravo?
Navodno je formirana komisija ispred ministarstva obrazovanja (Ministarstvo znanosti i
obrazovanja), koja je to odlučila. Koji su to kriteriji zbog čega su djeca izgubila pravo na
asistenta i da li Županija, kao osnivač škole, može pomoći u sufinanciranju za djecu koja
nemaju pravo?
Luka Brčić, zamjenik župana, vjerujem da Vam je već poznato da Splitsko-dalmatinska
županija, već treću godinu zaredom, za ovaj program asistenata u nastavi povlači
maksimalnih 2,5 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda. Struka odlučuje koje dijete
ima, a koje nema pravo. Međutim, Županija već nekih 7-8 godina, zajedno sa gradovima i
općinama, ima svoj vlastiti program, kada je riječ o asistentima u nastavi. Taj program je
otvoren cijelu godinu, ne samo za učenike osnovnih škola, već i srednjih. Određena škola
šalje zahtjev komisiji, koju čine logopedi, pedagozi, psiholozi, ljudi iz struke i oni procjenjuju
da li određeno dijete ima pravo na asistenta u nastavi. Naši kriteriji su znači ipak nešto
liberalniji i malo se kada dogodilo da dijete, koje ima iole potrebe za asistenta u nastavi, ne
participira u ovom našem programu skupa sa općinama i gradovima. Moja sugestija je da
škola uputi zahtjev ovoj komisiji na razini Splitsko-dalmatinske županije. Novac nije
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problem, otvorena je stavka za cijelu godinu i uvijek, sjećaju se stariji vijećnici, da su bili
nekada i rebalansi ako je trebalo povisiti ovu stavku.
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica, zanima me informacija o sastanku po pitanju cestovne
izgradnje, a najviše o omiškoj zaobilaznici. Župan nam je, na prošloj sjednici, obećao da će
se, na tom sastanku sa državnim tajnikom i Hrvatskim cestama, informirati po pitanju svih
prometnica, ali da će naglasak biti omiška zaobilaznica. Drugo pitanje odnosi se na objekt
Hitne pomoći u Trogiru, koji se izmjestio iz jednog prostora u drugi, pa me zanima zašto i
koliko će to trajati?
Ante Šošić, zamjenik župana, točno je da je održan sastanak u Gradu Splitu sa državnim
tajnikom za infrastrukturu i direktorom Hrvatskih cesta, gdje se razmatrala ukupna
infrastrukturna problematika u našoj Županiji, ne samo obilaznica grada Splita i Omiša
odnosno brza cesta Split - Omiš, nego su razmatrane i druge teme, od tunela kroz Kozjak,
brze ceste Vinjani Donji - Zagvozd do razmatranja teme Dicmo-Sinj. U svezi Vašeg
konkretnog pitanja o omiškoj zaobilaznici moramo znati da je, u nekoj evolutivnoj fazi,
projekt podijeljen na četiri faze. Prva faza je Split-Dugi Rat koja podrazumijeva dvotračnu
cestu sa čvorom Dugi Rat. Druga faza je čvor Mravinci-Podstrana - predviđena u četiri trake.
Treća faza je čvor Dugi Rat-Krilo Jesenice i posljednja faza je Podstrana-Krilo Jesenice. I
Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste će učiniti poboljšice na cesti Tugare-Naklice kako
bi ona bila alternativni pravac dok se ova trasa ne realizira. Njena realizacija je predviđena do
2023., projektna dokumentacija za prvu fazu trebala bi biti gotova do lipnja 2018. Radovi bi
trebali početi 2018. Za ostale tri trase ne bih se egzaktno izjašnjavao o terminima. Uglavnom,
ciljani rok je 2023., s tim da se ova alternativna cesta mora značajno poboljšati. Moj prijedlog
je, u dogovoru sa g Bobanom, bio da i ŽUC i Hrvatske ceste, razmisle o eventualnom
uvođenju treće jer u stobrečkom semaforu prođe 60 000 vozila ljeti i to je objektivno
najopterećenija je prometnica u Hrvatskoj.
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica, pozvala bih se na prijedlog da bi o toj važnoj temi trebalo
organizirati tematsku sjednicu Skupštine.
Ante Šošić, zamjenik župana, dapače tematska sjednica u nadležnosti ovog visokog doma,
vijećnici će utvrditi je li ona potrebita. Ali vjerujte, najveći pritisak i bivši župan g Ževrnja, a i
g Blaženko Boban, vrlo je neugodno bilo na dijelu tog sastanka, koliko je to snažno bilo na
ljude iz Hrvatskih cesta. Mislim da je stvar pod kontrolom i da će ići ovom dinamikom o
kojoj sam govorio.
Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, moj
odgovor vijećnici je ujedno i informacija ostalim vijećnicima i građanstvu, pogotovo Trogira.
Od 1994., kad smo preuzeli sve vidove hitne medicine, preuzeli smo i ispostavu hitne
medicine u Trogiru i od tada ništa značajnije u Trogiru nije rađeno, u smislu građevinskih
radova. Zbog dotrajalosti došlo je do potrebe za rekonstrukcijom prostora i to je ušlo u plan
Zavoda za hitnu medicinu za ovu godinu. Proveli smo natječaj, izabrali izvoditelja, zatvorili
financijsku konstrukciju i krećemo u rekonstrukciju koja bi trebala trajati otprilike 60 dana,
ukoliko građevinari ne naiđu na neke nepredviđene poteškoće. Kroz to vrijeme bio bi
nemoguć rad u istom prostoru pa smo, zajedno sa čelništvom Grada Trogira, dogovorili da se
ispostava hitne medicine privremeno izmjesti u prostorije DVD-a.
Milija Baldić Lukšić, vijećnica, jedno moje pitanje vezano je za Grad Kaštela gdje je
Kemijska škola koja je sad prazna i zanima me da li bi u te prostore škole bilo moguće

5

prebaciti Centar za socijalnu skrb, policiju, mirovinsko, sve javne službe, tako da građanima
bude sve na jednome mjestu? Policija je u Kaštel Sućurcu, socijalno u Kaštel Starom i
mirovinsko i zemljišnik u Kaštel Lukšiću. Prostor je slobodan i mislim da bi bilo dobro da se
iskoristi u te svrhe. Sljedeće pitanje je pitanje koncesije u Trogiru, od područja Konzuma do
hotela Medena. Koliko imam informacije dozvole u području Trogira do Segeta nisu
dobivene, samo od Segeta do Medene. Što je s tim dozvolama? To je pitanje gradonačelnika
Grada Trogira.
Luka Brčić, zamjenik župana, nažalost događa se i da školski prostori ostaju bez učenika.
Ne može se opravdati kada ti prostori ostanu prepušteni sami sebi. Nedavno smo imali
sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima gdje smo upravo u kontekstu napuštenih
škola u našim ruralnim područjima, otocima i Dalmatinskoj zagori, izrazili namjeru da se ti
prostori osmisle, da im se daju neki drugi sadržaji. Koliko sam upućen Grad je, za prostor
Kemijske škole, već odlučio da se on da za ove spomenute svrhe, koje ste Vi ovdje
spomenuli. Županija pozdravlja takvu jednu inicijativu.
Milija Baldić Lukšić, vijećnica, samo za informaciju škola je premještena u Kampus u
Splitu, a Grad ne može sam odlučiti jer nije vlasnik škole. To je prijedlog i moramo prvo
pitati Županiju, kao vlasnika škole.
Luka Brčić, zamjenik župana, u nekim situacijama i gradovi su vlasnici, premda županije
imaju osnivačka prava. Mislim da je tako i u ovom slučaju. Mi ćemo suglasnost dati, ali
mislim da to u ovom slučaju nije potrebno, jer Grad je vlasnik.
Petar Škorić, ravnatelj ŽUC-a, po pitanju rekonstrukcije županijske ceste 6133, iz pravca
Trogira, Seget, dalje prema Medenoj, je projekt koji se priprema već duže vrijeme. Imamo
pravomoćnu građevinsku dozvolu, pokrenuto je izvlaštenje, u jednom dijelu i odrađeno.
Praktički trebamo pokrenuti nabavu. Imamo problem sa odvodnjom gdje trebamo riješiti
kanal od strane županijskih cesta sve do mora i tražimo način kako riješiti to pitanje kako bi
mogli raspisati natječaj, pokrenuti nabavu. Vjerujem, u sljedećoj godini, da ćemo to odraditi.
A drugo, što se tiče prema Trogiru, ta cesta je u nadležnosti Hrvatskih cesta.
Ante Pranić, vijećnik, 9. listopada 2017., održan je sastanak župana g Bobana sa
predstavnicima Vlade Republike Hrvatske na čelu s Andrejom Plenkovićem, raspravljalo se o
cestovnim projektima na području Županije. Sa službenih stranica preneseno je kako se
raspravljalo o naplati cestarine kroz tunel Sv. Ilija, tunel Kozjak, brza cesta Mravinci prema
TTTS-u odnosno prema Omišu. Ali nikako da na stranicama Županije pročitamo o još jednom
važnom cestovnom projektu na području naše Županije, a to je spojna cesta Ravče - Drvenik.
Svi znamo, na početku 2016., nazočio je prošli župan g Ževrnja i zahvaljujem se i sada,
memorandum o toj spojnoj cesti potpisalo je preko 20 gradonačelnika i načelnika s područja
Hvara, Korčule, Makarskog primorja, područja Zabiokovlja i zapadne Hercegovine. No, daje
se naslutiti da taj cestovni koridor odnosno cestovni projekt, nije prioritet Županije, jer nikako
ga ne vidim na službenim stranicama Županije na navedenim sastancima sa predstavnicima
Vlade ili Hrvatskih cesta ili Hrvatskih autocesta. Molio bih da mi odgovori g Šošić da li će ući
u prioritet i da konačno donesemo jednu tematsku sjednicu, da se poredaju ti cestovni
prioriteti, da se zna što je broj jedan, što broj dva, a što broj tri?
Ante Šošić, zamjenik župana, 9. listopada 2017., moja malenkost je bila u Poljskoj, ali g
župan je bio na predmetnom sastanku. Dakle, tema Ravča-Drvenik je cesta koja je potrebna,
koja je u nekom koncepcijskom određenju prometnih politika Županije izuzetno bitan projekt.
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I u Master planu Županije, koji je u izradi, ona će ući kao strateški projekt. Također, u
prometnim politikama Hrvatske na prijedlog Županije, odnosno g Bobana, prometne politike
koje su izglasane do 2030., također će ući kao strateški bitan projekt. Moja malenkost je
također, za jednog uvaženog ministra hrvatske Vlade, pripremila kompletnu dokumentaciju
koja je raspoloživa i pokušat ćemo iskoristiti sve moguće pritiske da bi se ta cesta nekako
aktualizirala. Govorimo o vrijednosti od sto milijuna eura. Ona će na sebe vezati puno toga,
govorim u prometnom i razvojnom smislu. Ono što je u županijskim rukama, odnosno
župana, zamjenika i županijskih službi, je vršiti pritisak da se to učini mogućim. U kojem
roku i kojoj dinamici mislim da je ipak pitanje koje trebamo ostaviti nekoj bližoj budućnosti,
ali danas ne možemo na to pitanje precizno odgovoriti. U svakom slučaju i osobno ću se
zalagati da to uđe ondje gdje bi trebalo ući, a to su prometne strategije i da se u financijskoj
alokaciji, budućoj, iz EU fondova osigura bar financiranje početka tih radova, pa ćemo onda
vidjeti što i kako.
Ante Renić, vijećnik, zahvaljujem što ste prihvatili prijedlog da se materijali za sjednicu šalju
malo ranije nego što je uobičajeno. Nadam se da će tako biti i ubuduće pogotovo kad točka
dnevnog reda bude proračun Županije, da se možemo na vrijeme pripremiti. Što se tiče
pitanja, kako u djelokrug poslova Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, spada
i praćenje stanja u prostoru, te provođenje dokumenata prostornog uređenja, postavlja se
pitanje što se poduzima po pitanju dugogodišnje devastacije prirodnog krajolika i bespravne
gradnje na području Vrulje na Dubcima? Navedeni problemi traju još od 2002., pa smatramo
da Županija mora preuzeti aktivniju ulogu u zaštiti prirode i sprječavanju bespravne gradnje.
Mario Radevenjić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno
uređenje, nažalost u nadležnosti ovog upravnog tijela, kojem sam ja na čelu, nema praćenja
stanja na terenu u tom smislu u kojem Vi kažete. Dakle, Građevinska inspekcija je u
potpunosti u nadležnosti ministarstva. Oni imaju svoju Ispostavu na području naše Županije,
koja pokriva i dvije južne županije od nas, ali mi nemamo apsolutno nikakvu nadležnost, a
nažalost i vrlo mali ili nikakav kontakt sa Građevinskom inspekcijom. Naša isključiva
nadležnost je donošenje prostorno-urbanističkih planova na ovom području, odnosno praćenje
tih planova i izdavanje odobrenja za građenje. Dakle, ne možemo napraviti apsolutno ništa.
Problem Vruje nam je dobro poznat jer ga pratimo preko pritužbi koje redovno dobivamo,
koje se dostavljaju nama na znanje, a dostavljaju se inspekciji na djelovanje. Nažalost, ne
možemo napraviti ništa u tom smislu.
Ante Renić, vijećnik, poznato je da formalno nemate nikakav utjecaj na te stvari, ali mislim
da građani Županije očekuju od vas malo aktivniji pristup što se tiče, evo i sami ste rekli
kontakta sa Građevinskom inspekcijom, rekli ste da ga praktički i nemate. Mislim da žitelji
Splitsko-dalmatinske županije očekuju od vas veći angažman po tom pitanju, pogotovo kad se
nešto događa, pričamo o periodu od 15 godina, znači u 15 godina sigurno je trebalo biti
aktivnijeg kontakta. Možda formalno nemate ovlasti, ali ste morali, po meni, biti više
angažirani, ići u inspekciju, tražiti neke rezultate, tražiti neke pomake.
Božo Župić, vijećnik, moje pitanje ide Županijskoj upravi za ceste:“Zašto se koridor zapadne
zaobilaznice grada Sinja proširio na 150 metara i na taj način onemogućio mnogim
stanovnicima Radošića sinjskoga da legaliziraju svoje sagrađene stambene objekte? I zašto
struka ne odluči da se izabere, od dvije varijante obilaznice Sinja, postoji istočna i zapadna,
ona koja je prihvatljivija i svrsishodnija, a ona koja nije da se briše? Samo mala napomena da
se za brisanje zaobilaznice zapadne skupila peticija i bit će predana u skoro vrijeme
nadležnima.
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Petar Škorić, ravnatelj ŽUC-a, mogu Vas samo izvijestiti da ta zaobilaznica nije u
nadležnosti Županijske uprave za ceste nego u nadležnosti Hrvatskih cesta koje su to
projektirale i planirale skupa sa lokalnom zajednicom dogovarale. Ukoliko ima primjedbi oko
koridora vjerujem da će vaša predstavka uroditi plodom i da će se te stvari mijenjati.
Preporučam da, budući je to došlo do, čini mi se, završne faze projektiranja, organizirate
sastanak čim prije i to razriješite.
Ante Čikotić, vijećnik, imam dva kratka pitanja. Jedno se odnosi na status vlasništva
Županije nad osnovnim školama, srednjim školama i svim ustanovama. Naime, otežano
apliciranje na EU fondove zahvaljujući i tome što Županija nije vlasnik. Zanima me
informacija da li će Županija koordinirati i ići u nove katastarske izmjere, jer smo svjedoci da
Dalmatinska zagora, otoci i priobalje, zbog katastarskih izmjera koje nisu provedene, ne mogu
aplicirati i dobiti građevinske dozvole, Drugo pitanje, u ime Kluba MOST NL, molim vas da
dostavite popis sklopljenih ugovora za vanjske usluge, uz navedeni datum i opis usluge, te do
sada plaćeni iznos, a koji se odnosi na angažman odvjetničkih društava, pravnih osoba,
odvjetnika, u svezi zastupanja županijske uprave, županijskih tvrtki, javnih ustanova, a sve za
razdoblje od 2013. do 2017.
Luka Brčić, zamjenik župana, Županija je osnivač svih osnovnih škola, osim grada Splita i
Makarske, a kada je riječ o srednjim školama svima smo vlasnici. Istina je, kada nemamo
riješeno 1/1 česticu, nemoguće je participirati na EU fondovima. Podsjećam vas da smo još u
ovoj tekućoj godini povukli 16,5 milijuna kuna za energetsku obnovu naših škola i osnovnih i
srednjih, tamo gdje smo imali uređenu dokumentaciju, uređene čestice. Nažalost, mnoge škole
su se gradile na društvenom vlasništvu, znamo od 45-te do 90-te je to često bilo
općedruštveno. Radimo na rješavanju toga i Županija je u svom proračunu osigurala određena
sredstva za ovu namjenu, sređivanje katastarskih čestica kada je riječ o osnovnim i školama.
Već imamo određeni broj škola koje su spremne za prijavu za energetsku obnovu u 2018.
Istina, još nas na tom polju očekuje mnogo truda, rada i financijskih sredstava, ali rekao sam,
naslijedili smo zaista mnogo tih prostora javnih namjena kao što su škole, osnovne i srednje,
gdje nije riješeno imovinskopravno stanje.
Ante Čikotić, vijećnik, općenarodna imovina je bila prije dvadeset i više godina, tako da
očekujemo od Županije da se primi posla i sredi, ne samo za škole, vrtiće, nego i ostale,
domove zdravlja, županijske tvrtke i javne ustanove, kako bi ne samo mogli aplicirati na EU
fondove, nego su zgrade živi organizam i stalno treba neka adaptacija. Pratit ćemo vaš rad
kako bi doprinijeli jačanju tih institucija.
Mario Radevenjić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno
uređenje, još je Vlada za vrijeme Milanovića započela projekt „uređena zemlja“ koji se
nastavlja. Taj projekt uključuje usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim
knjigama. To je vjerojatno najvažniji projekt koji se, na razini države, događa u ovoj oblasti
prostornog uređenja. Po informacijama koje imam, negdje oko 30-tak posto Hrvatske
pokriveno je tim usklađenjem, odnosno potpuno su usklađene te dvije evidencije. Ide se na to
da katastarska evidencija postane osnova za rješavanje vlasništva. Mislim da će i naša
Županija vrlo brzo biti na redu, a taj projekt bi trebao biti dovršen u naredne tri godine.
Ante Šošić, zamjenik župana, na prošloj sjednici smo usvajali izvješća trgovačkih društava i
ustanova u vlasništvu Županije i molim Tajništvo da ovo uđe kao pitanje, 2013.-2017-ta
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sklopljene odvjetničke usluge, a svakako je to i u financijskim planovima koja su upravna
vijeća potvrdila, a dostupna su i na internetu određena izvješća.
Miro Bulj, vijećnik, postavio bih jedno pitanje koje me se pokušava spriječiti, ja sam ga i
otvorio u samom početku, to je jedna najveća korupcija na ovom području tj. jedna interesna
skupina koja direktno iz Vlade dirigirana, jer se radi o suprugu potpredsjednice Vlade. Žao mi
je što ovdje nije župan pa da mi odgovori na ovo pitanje, jer jednostavno neću odgovarati na
medije, novinarske slobode poštujem poglavito ako netko nešto ne kaže pa to stavi u naslov
novinar. Ali to je druga priča. Termoelektrana Peruča u biti je projekt o kojem će odlučivati
povjerenstvo RH, u kojem je i predstavnik regionalne razine, a to je župan i tu je predstavnik
lokalne samouprave koji je i ucrtao projekt termoelektrane Peruča, taj štetan projekt i
ekonomski i ekološki, u prostorni plan. Postavit ću ovo pitanje i u pisanom obliku, ali
očekujem od g Šošića da odgovori:“Da li ste imali sastanak toga povjerenstva i koji je
zaključak povjerenstva?“ Žalosno je što deklaracija koja bi brisala iz prostornog plana, znači
iz prostornog plana u koji je 2012., uneseno, znači u izmjene i dopune odluke o prostornom
planu Županije, korištenje plina za dobivanje električne energije kroz izgradnju
termoelektrane Peruča. Znači člankom 158 je uvedeno točno termoelektrana. Ovdje se radi o
tome da je ključno za ovu odluku Vlada RH među njima je i župan i načelnik Općine Hrvace
koji je uplanio tu termoelektranu, koja je štetna. Što se je poduzelo po pitanju toga
povjerenstva i je li bilo povjerenstvo i je li to razlog zbog čega se izbjegla deklaracija, da bi se
optužilo one koji su otvorili temu i koji se ne boje, a da bi se prikrio razlog i istina i najveća
korupcija na ovome području?
Ante Šošić, zamjenik župana, Povjerenstvo za strateške projekte ne uključuje Splitskodalmatinsku županiju kao člana Povjerenstva. To je vrlo bitna stvar. A ne uključuje ni Općinu
Hrvace. Gospodin Čikotić i gospodin, sad da ne spominjem koji, znaju metodološki kako
funkcionira to Povjerenstvo. Dakle, da bi nešto bilo proglašeno projektom od strateške
važnosti za Republiku Hrvatsku ono mora evaluirati 6 do 7 mišljenja nadležnih ministarstava,
između ostalog: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstva financija, Ministarstvo
graditeljstva, Ministarstvo pravosuđa, ministarstvo a, b, c, d. Prema tome, u Povjerenstvo, da
bi uopće došlo na Vladu kao projekt koji se ocjenjuje kao strateški, moraju se prikupiti sva
potencijalno pozitivna mišljenja. Povjerenstvo, kad se sastaje, a čine ga u pravilu ministri i
državni tajnici i potpredsjednik Vlade za gospodarstvo, poziva jedinicu područne (regionalne)
samouprave da se referira načelno o tome prihvaća li da to nešto bude strateški projekt od
važnosti za Republiku Hrvatsku. Prema tome, sastanak Povjerenstva je bio, ali nikako o temi
o kojoj ste Vi postavili pitanje. Dakle, strateškim projektom RH je proglašen dalekovod i
reverzibilna hidroelektrana koja je na području predmetne Općine Hrvace. O termoelektrani i
plinovodu nije uopće tema bila niti je to evaluirano kao strateški projekt od interesa za RH.
Prema tome, moramo razdvojiti stvari. Jedna je stvar reverzibilna hidroelektrana, a druga je
termoelektrana Peruča. Što se tiče same deklaracije u pripremi je poziv za sazivanje tematske
sjednice na kojoj će se raspravljati o termoelektrani Peruča, potencijalnoj termoelektrani jer se
ona deklarira kao projekt u razvoju. Dakle, to je na „dugom štapu“ što se tiče samog
projektnog izvođenja, nakon što bi stručna javnost eventualno i svi drugi dionici dali
pozitivna mišljenja. Ne izbjegava se deklaracija niti se izbjegava tematska sjednica. Međutim,
za pripremiti takvu sjednicu mora se upoznati stručna javnost i ljudi koji validno i
kompetentno mogu informirati vijećnike jer, budimo pošteni, nitko od nas ovdje nema
dovoljne stručne kompetencije ocjenjivati okolišne uvjete na potencijalni projekt. Logičnije je
da stručna javnost i kompetentni stručnjaci evaluiraju tehničke gabarite i okolišne gabarite
projekta, da bi se mi mogli o tome referirati. Netočno je da je bilo ikakvo povjerenstvo gdje je
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termoelektrana uvrštena u strateške projekte Republike Hrvatske, a sve drugo ne bih
komentirao jer spada u zonu politike.
Miro Bulj, vijećnik, zanima me stav župana, je li dao izdvojeno mišljenje Županije na
ključno tijelo koje odlučuje da li će ovo biti strateški financijski projekt RH. Ovdje je znanost
kazala svoje, znanstvenici koji su imali hrabrosti, da je ovo ekonomski štetan projekt, jer mi
moramo subvencionirati plin iz svoga džepa, da je ekološki neprihvatljiv iz više razloga,
oštećenje same vode kao resursa, a politički je katastrofalan jer je ovo sukob interesa. Vlasnik
ovoga projekta Vis Viva 50%, a reverzibilne 100% je g Burić, suprug ministrice vanjskih
poslova i potpredsjednice Vlade. Sjećate se reakcije potpredsjednice Vlade Martine Dalić na
ovaj upit koji sam postavio.
Ante Šošić, zamjenik župana, ako ste pratili medije onda ste vidjeli da je g Boban u zadnjoj
svojoj izjavi rekao da će, nakon održavanja tematske sjednice Županijske skupštine, nakon što
se izglasa potencijalni tekst deklaracije, on zauzeti stav apriori za ili protiv toga. Poznato vam
je da je Općina Hrvace, zaključkom na Općinskom vijeću, donijela odluku da se predmetni
zahvat briše iz općinskog prostornog plana. Prema tome, sačekajmo da završi tematska
sjednica, koja će vrlo brzo biti, sačekajmo da se referira stručna javnost o tome, naš je
primarni interes zaštititi zdravlje ljudi, ispred svakog razvoja i ispred svakog projekta.
Denis Bobeta, vijećnik, Ministarstvo poljoprivrede je najavilo kako, od ove školske godine,
uz dodjelu voća i povrća osnovnoškolcima i srednjoškolcima, starta i program besplatne
podjele mlijeka, mliječnih obroka. Novac za ovaj projekt je osiguran mahom iz EU fondova.
Za sve škole novca ima, bilo je potrebno samo da ravnatelj ispuni zahtjev. Smatram da mi u
Županiji imamo jedan problem da od sto i nešto škola, ravnatelji kojih su postavljeni od
osnivača, mahom to nisu prihvatili. Koji je razlog tome ne znam. Obzirom da je danas u Bolu
skup ravnatelja zanima me da li možemo uputiti poruku da to nije dobro za našu djecu,
pogotovo onih slabijeg imovinskog stanja koji kod kuće nemaju pošten obrok. Imamo
mogućnost da im ga besplatno damo, a mi ga ne dijelimo niti po školama. Ako mi netko može
odgovoriti zašto je to tako i koliko je škola to prihvatilo?
Luka Brčić, zamjenik župana, upoznat sam sa ovim projektom, mislim da se zove „kratki
lanci prehrane“, projekt Ministarstva poljoprivrede itekako hvalevrijedan jer, uz osiguravanje
mliječnih proizvoda djeci u školama, animira naše lokalne OPG-ove da sudjeluju i
participiraju. Osobno sam bio na, jednom ili dva, sastanka vezano na ovu tematiku i preko
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, odnosno razgovora s pročelnikom Đonlićem, rekao
sam da uputimo dopis ravnateljima škola da se svakako jave i participiraju u ovom programu.
Koliko mi je poznato značajan dio ravnatelja se nije odazvao uz opravdanje da nemaju
prostorno higijenskih uvjeta za skladištenje mlijeka. Znači, ovaj program isključivo je na
relaciji ravnatelja škola i Ministarstva poljoprivrede. U svakom slučaju podupirem ovaj
projekt. Sad nemam podrobnog podatka koliko se točno naših ravnatelja javilo. Osobno sam
neke zvao telefonski da se svakako uključe i zasigurno ćemo na kolegiju s ravnateljima, koje
održavamo svakih par mjeseci, vidjeti zbog čega se neki ravnatelji nisu javili.
Denis Bobeta, vijećnik, molio bih odgovor u pisanom obliku, koliko škola je prihvatilo takav
program. I sami ste spomenuli koji je to učinak i utjecaj na OPG-ove, koji sad nemaju ni tu
mogućnost koju bi imali preko škola da su ravnatelji, ne moraju baš svi, to prihvatili. Znam da
su odustajali i oni koji su lani prihvatili za voće i povrće. Zanima me koliko škola sudjeluje u
tome projektu.
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Mate Martinić, vijećnik, tražim odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi. Uvodno, Grad
Supetar je, u posljednjih tridesetak godina, imao jedan jaki razvoj. Da podsjetim, broj
stanovnika je utrostručen, danas grad Supetar ima negdje oko 250 djece u vrtićima, ima
dovoljan broj u osnovnoj školi, međutim imamo školu koja je građena prije stotinjak godina
ili nešto malo manje i jedino rješenje je nova škola. Vijećničko pitanje glasi:“Da li Županija
ima u planu projekt izgradnje nove osnovne škole u Supetru? Ako ima šta nam slijedi, a ako
nema šta trebamo učiniti da bi do toga došli. Tražim pisani odgovor.
Igor Batošić, vijećnik, molim pisani odgovor od g župana. Obveza mi je izvijestiti Vas da
sam u posjedu jedne predstavke DORH-u i jedne kaznene prijave USKOK-u kojom se
ozbiljno tereti ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za prekoračenje ovlasti
u gospodarskom poslovanju, za nesavjesno poslovanje, pri tom kršeći Zakon o javnoj nabavi,
kao i uskraćivanje zdravstvene zaštite građanima. Vjerujem da imate saznanja o ovim
ozbiljnim optužbama, u najmanju ruku od kolege kao bliskog suradnika, pa Vas stoga
pitam:“Da li Vam, bez obzira na zakonsku odredbu da je svatko nevin dok mu se ne dokaže
suprotno, predstavlja problem i da li Vam je savjest čista raditi u takvom okruženju, pogotovo
što time, kao najodgovornija osoba u Županiji, problem županijskog Doma zdravlja prenosite
na cijelu Županiju, pa time i na nas vijećnike?“ I drugo pitanje za g Niku Mrčića vezano za
obilaznicu grada Makarske:“Poštovani, na zamolbu predstavnika grupe građana Makarske, od
kojih je mislim njih 136 potpisalo peticiju, želim Vam postaviti pitanje na temu gradske
obilaznice. Ista je, još 2006., ucrtana u Prostorni plan Županije, a potom i Grada Makarske.
Od tada je u nekoliko minuta mijenjala trasu i veličinu zaštitnog pojasa, ali u nijednom dijelu
nije započeta njena gradnja. U međuvremenu su se izmijenile okolnosti zbog kojih je uvrštena
u planove. Naime, izgradnjom autoputa i tunela Sveti Ilija kroz Biokovo bitno je, kako kažu,
smanjena frekvencija vozila postojećom jadranskom turističkom cestom. Isto tako na
predviđenoj trasi zaobilaznice legalno je sagrađen, a legalizacijom legaliziran, velik broj
objekata koji bi se gradnjom obilaznice morali srušiti. Pitanje je tko je taj i temeljem kojih
kriterija određuje da li ta zamišljena obilaznica treba ostati ili je treba brisati iz Prostornog
plana Županije i jedinica lokalne samouprave?“
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja SDŽ, neobično me iznenadilo da netko ima prijave
prije mene. Prvi put čujem, ništa ne znam o tome i ako vijećnik ima volju meni pokazati bit će
mi jako drago da mi netko kaže prije nego što USKOK i DORH znaju i mene pozovu na
razgovor.
Luka Brčić, zamjenik župana, mislim da ovo nije ni prostor ni vrijeme ovako, ja bih rekao
paušalno, nekoga optuživati. Bio sam tri godine predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja,
isto je bilo optužbi, svega, a i dalje sam slobodan čovjek, ništa se nije dokazalo niti će jer
radimo na dobrobit našeg zdravstva. U svakom slučaju ovakav način govora i nekakvih
apstraktnih optužbi nije primjereno ovom prostoru. Ako tko zna za bilo kakve argumentirane,
mjerljive, dokazane situacije, nitko nikoga neće pravdati u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
počevši od mene. Stoga ne prihvaćam ovakav način komunikacije.
Igor Batošić, vijećnik, da razjasnimo, ja kao vijećnik imam tu obvezu da svoja saznanja koja
imam podijelim sa vama. Pitao sam g župana, pošto ga nema ja bih volio da dobijem odgovor
u pisanom obliku, a da li to nekoga vrijeđa ili ne ja se o tome ne mogu izjasniti. Prema tome,
ja sam svoj dio posla obavio kao vijećnik, postavio sam pitanje.
Niko Mrčić, ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje SDŽ, vezano za pitanje
zaobilaznice Makarske, to je državna cesta i u prostorni plan Županije temeljem programa i
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prijedloga Hrvatskih cesta i to je u prostornom planu još od prvog prostornog plana Županije
2003-će godine. Razmatrajući ovo pitanje i prijedloge da se ta zaobilaznica ukine iz jednog
jedinog razloga, a to je legalizacija 3-4 objekta koji su izgrađeni na toj trasi, mi smo prilikom
izrade izmjena i dopuna prostornog plana 2013., na temelju naše inicijative i dogovora između
Hrvatskih cesta i Grada Makarske, tu zaobilaznicu sa četvorotračne zaobilaznice, kakva je
bila planirana, smanjili profil na dvotračnu zaobilaznicu Makarske. Ne znam kome uopće
pada napamet ukidanje te zaobilaznice. Maloprije smo, na pitanje vijećnice iz Omiša, rekli da
se gradi ubrzano zaobilaznica Split - Omiš. Kad ona bude izgrađena taj pravac bivše
Jadranske magistrale dobiva još više na značaju. S jedne strane graditi ovu brzu cestu od
Splita do Omiša kako bi poboljšali općenito promet ovom bivšom magistralom, a u
Makarskoj da tu zaobilaznicu ukinemo apsolutno ne vidim kakvog uopće ima smisla. Mislim
da su to preubrzani, nepromišljeni zahtjevi. Vratit ću se sada na pitanje vijećnika iz Sinja, koji
je postavio pitanje sinjske zaobilaznice. U Sinju smo imali dvije varijante zaobilaznice,
istočnu i zapadnu. U istom ovom procesu u dogovoru sa Hrvatskim cestama istočnu varijantu
smo ukinuli na zahtjev Grada Sinja. Vi sada dolazite sa prijedlogom da se ukine i zapadna. Da
li netko ima uvida u jednu širu situaciju na području Županije, pa da promislite prije nego
takove prijedloge pripremite, da ne govorim pošaljete u nekakvu proceduru.
Igor Batošić, vijećnik, pitanje su uputili građani preko mene jer je cijela njihova imovina na
toj trasi blokirana i normalno da žele znati što će se desiti sa tom zaobilaznicom. Jedanaest
godina znači ništa na tom dijelu nije rađeno. Ako će obilaznica ostati onda takvo tumačenje
treba i ostati da znaju šta da rade sa svojim parcelama. Ako će se izmaknuti sjevernije onda da
tako ucrtaju u svoje planove.
Niko Mrčić, ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje SDŽ, opet ista priča, dogovorili
smo i Grad Makarska je ovakvo stanje prihvatio i unio u izmjene i dopune svog prostornog
plana, jer je ovih nekoliko imovinskih pitanja i problema, definiranjem ove trase na tom
dijelu, izbjegnuto.
Nakon aktualnog sata prelazi se na dnevni red 4. sjednice Županijske skupštine.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Županijske skupštine.
Ad. 1. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Ad.2. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Splitsko-dalmatinske županije.
Luka Brčić, zamjenik župana, dao je uvodno izlaganje za ovu točku.
U raspravi su sudjelovali: Vinko Maroević, predsjednik Odbora za statut i poslovnik,
Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Ante Renić u ime Kluba Pametno, Miro Bulj u ime
Kluba MOST NL.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad.2. Jednoglasno je (44 glasa „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o izmjeni Statuta
Splitsko-dalmatinske županije.
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Ad. 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije.
Luka Brčić, zamjenik župana, dao je uvodno izlaganje za ovu točku.
U raspravi su sudjelovali: Božo Župić, član Odbora za prosvjetu, kulturu i sport, Ante
Renić u ime Kluba Pametno, Vedran Lendić u ime Kluba SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba
MOST NL, Ante Sanader u ime Kluba HDZ, vijećnici Milija Baldić Lukšić, Klement
Bašić, Ante Pranić, Miro Bulj.
Luka Brčić, zamjenik župana, u osvrtu je odgovorio na pitanja koja su postavljena u tijeku
rasprave.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 3. Većinom glasova (37 glasova „za“, 8 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih
tijela Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Kruno Peronja, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, uvodno obrazlaže Prijedlog.
Nakon zaključene rasprave glasuje se o Prijedlogu.
Ad. 4. Jednoglasno je (41 glas „za“) prihvaćen prijedlog i doneseno Rješenje o izmjeni
Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije.
Ad. 5. Prijedlog rješenja o izboru tri predstavnika Splitsko-dalmatinske županije u Otočno
vijeće Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Kruno Peronja, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, uvodno obrazlaže Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Mate Martinić u ime Kluba SDP-a koji je iznio četiri (4)
amandmana, Ante Renić, Igor Skoko u ime Kluba Pametno, Sandra Mitrović Nikšić,
Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Vedran Lendić, Mate Martinić, Ante Sanader u ime
Kluba HDZ-a, Ante Pranić.
Ante Šošić, zamjenik župana, dao je osvrt na tijek rasprave.
Kako predlagatelj nije prihvatio amandmane, predsjedavajući je, po zaključenju rasprave,
stavio amandmane na glasovanje.
Amandman 1.
U članku 1. točka 1. mijenja se i glasi:“Nikša Peronja.
Amandman nije prihvaćen.
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Amandman 2.
U članku 1. točka 2. mijenja se i glasi:“Tonka Ivčević“.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 3.
U članku 1. točka 3. mijenja se i glasi:“Ivana Marković“.
Amandman nije prihvaćen.
Amandman 4.
U članku 1. točka 3. mijenja se i glasi:“Tihomir Marinković“.
Amandman nije prihvaćen.
Nakon toga glasovalo se o Prijedlogu kako ga je predložio predlagatelj.
Ad. 5. Većinom glasova (30 glasova „za“, 16 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
doneseno Rješenje o izboru tri predstavnika Splitsko-dalmatinske županije u Otočno vijeće
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Ad. 6. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj
2017., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Ante Šošić, zamjenik župana, uvodno obrazlaže Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Bečić, predsjednica Odbora za financije, Ante Baran,
predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Jadran Čizmić, u ime
Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Ante Renić u
ime Kluba Pametno, Vedran Lendić u ime Kluba SDP-a, Ante Sanader, Kruno Peronja
u ime Kluba HDZ-a, Sandra Mitrović Nikšić, Josip Lešina, Nikola Tokić, Jozo Vidić,
Milija Baldić Lukšić, Filip Vidulin, Danica Baričević.
Ante Šošić, zamjenik župana, dao je osvrt na tijek rasprave.
Nakon toga glasovalo se o Izvješću.
Ad. 6. Većinom glasova (29 glasova „za“, 11 glasova „protiv i 2 glasa „suzdržan“) donesen je
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje
siječanj-lipanj 2017.
Nakon pauze u trajanju od 20 minuta sjednica je nastavljena.
Ad. 7.Izvješće o stanju zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Dražen Glavina, predsjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije,
uvodno obrazlaže Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Ante Baran, predsjednik Odbora za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Nikola Tokić, Ante Sanader, Ante
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Renić u ime Kluba Pametno, Jozo Vidić, Filip Vidulin, Damir Krstinić u ime Kluba SDPa, Nikola Tokić, Jadran Čizmić u ime kluba HDZ-a i koalicijskih partnera, Mate
Martinić, Josip Lešina.
Dražen Glavina, predsjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, dao
je osvrt na tijek rasprave.
Nakon toga glasovalo se o Izvješću.
Ad. 7. Većinom glasova (36 glasova „za“, 4 glasa „suzdržan“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije za
2017.
Ad. 8. Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije u 2016. godini s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije, uvodno obrazlaže Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Klement Bašić, član Odbora za gospodarstvo, Nevenka Bečić,
predsjednica Odbora za financije, Lucija Puljak u ime Kluba Pametno, Ante Renić,
Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Maja Zelić u ime Kluba HDZ-a i koalicijskih
partnera, vijećnici Sandra Mitrović Nikšić, Mate Rebić, Milija Baldić Lukšić, Ante
Pranić, Klement Bašić.
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije, dao je osvrt na tijek rasprave.
Nakon toga glasovalo se o Izvješću.
Ad. 8. Jednoglasno je (38 glasova „za“) donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2016.
godini.
Ad. 9. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova.
Anđelko Katavića privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, uvodno je obrazložio Prijedlog.
Zlatko Ževrnja, predsjednik Odbora za gospodarstvo, iznio je mišljenje Odbora.
Nakon toga glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 9. Jednoglasno je (34 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o produljenju
ugovora o zakupu prava lova.
Kako se točke 10. i 11., dnevnog reda odnose na razrješenje i imenovanje Stručnog tijela za
koncesije, prihvaća se prijedlog predsjedavajućeg da se objedine uvodno izlaganje i rasprava,
te pojedinačno glasuje o točkama.
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Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, dao je
uvodno obrazloženje za ove točke dnevnog reda, te pojašnjava dvije činjenice. Jedno je da
smo dobili prijedlog Sveučilišta u Splitu za prof. dr. Alana Soldu kao stalnog člana ovog
stručnog tijela. Međutim, po Zakonu o koncesijama, Ministarstvo financija zadržava pravo
odnosno može imenovati svog člana, kada mu se dostavi dopis na dostavu prijedloga. Imamo
informaciju da je Ministarstvo iskazalo interes, ali do danas nismo dobili pisanu potvrdu da će
oni imenovati člana. Rok je, po zakonu, 30 dana i još nije prošao. Ukoliko se, do sljedeće
Skupštine, oni ne očituju onda će, na idućoj sjednici Županijske skupštine, biti imenovan
predstavnik Sveučilišta. Međutim, ukoliko se oni očituju po zakonu imaju prednost, te će se
imenovati njihov predstavnik. Dobili smo, od gradova i općina, sve prijedloge za promjenjive
članove pa bih ja pročitao na zapisnik od broja 28 na dalje: Jure Brkan predstavnik Gradskog
vijeće Grada Makarske, Ivo Radica GV Grada Visa, Kasja Bedalov GV Grada Kaštela, Ivo
Božiković predstavnik Općinskog vijeća Općine Jelsa. Od broja 33 do broja 47 imamo
prijedloge oporbe iz redova županijskih vijećnika: Ante Projić za Grad Trogir i Općinu Seget,
Ante Renić za Općinu Marina, Igor Skoko za Općinu Okrug, Igor Batošić za Grad Makarsku,
općine Podgora i Tučepi, Sandra Mitrović Nikšić za općine Gradac, Sućuraj, Šolta i Grad Vis,
Mate Martinić za Grad Supetar i općine Bol, Milna, Nerežišća, Postira i Sutivan, Lucija
Puljak za Općinu Pučišća, Natalija Rajčić za Općinu Selca, Damir Krstinić za gradove Hvar,
Komižu i Općinu Jelsa, Ante Čikotić za gradove Split, Solin i Općinu Podstrana, Milija
Baldić Lukšić za Grad Kaštela, Ivan Kovačić za Grad Omiš i Općinu Dugi Rat, Darko
Svaguša za općine Baška Voda i Brela, Ivan Krželj za Općinu Zadvarje i Ante Pranić za Grad
Stari Grad. U članku broj 3 ispravak prezimena:Teo Jeličić predstavnik Grada Hvara.
U objedinjenoj raspravi su sudjelovali: Ante Pranić, predsjednik Odbora za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu, Tonći Božanić, predsjednik Odbora za pomorstvo,
promet, infrastrukturu i ribarstvo, Damir Krstinić u ime Kluba SDP-a, Ante Renić u ime
Kluba Pametno, vijećnici Ante Sanader, Mate Martinić, Damir Krstinić i Milija Baldić
Lukšić.
Nakon osvrta od strane Stipe Čogelje, privremenog pročelnika Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo, glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 10. Jednoglasno je (38 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o razrješenju
članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 11. Većinom glasova (30 glasova „za“, 2 glasa „protiv, 6 glasova „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitskodalmatinske županije.
Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, uvodno
obrazlaže točku, te napominje kako su u materijalima, koji su dostavljeni vijećnicima uz poziv
za sjednicu, pogrešno navedene koordinate, te je vijećnicima na klupe danas podijeljen novi
materijal sa točnim koordinatama.
U raspravi su sudjelovali: Živko Nenadić u ime Odbora za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu, Tonći Božanić u ime Odbora za pomorstvo, promet,
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infrastrukturu i ribarstvo, Ante Renić u ime Kluba Pametno, Miro Bulj u ime Kluba
MOST NL, Damir Krstinić u ime Kluba SDP-a.
Nakon osvrta na tijek rasprave od strane Domagoja Maroevića, ravnatelja Lučke uprave
Splitsko-dalmatinske županije, glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 12. Većinom glasova (32 glasa „za“, 7 glasova „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske
županije.
Kako se točke od 13. do 21., odnose se na koncesije, materiju iz nadležnosti Upravnog odjela
za turizam i pomorstvo, prihvaćen je prijedlog predsjedavajućeg da se objedini uvodno
izlaganje i rasprava, a pojedinačno glasuje o ovim točkama.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, uvodno
obrazlaže točke uz neke dopune. Naime, u točkama 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 u članku 5.
dodaje se stavak 2., a koji glasi:
„Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne duljem od 24 mjeseca od dana sklapanja
Ugovora o koncesiji iz članka 8. ove Odluke i sukladno članku 29. Uredbe o postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08,
125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) predati davatelju koncesije građevinsku dozvolu.“
Kod točaka 17, 18, 19 i 20 u članku 11. iza riječi „žalbenog postupka“ dodaju se riječi:
„i pribavljenoj suglasnosti Lučke uprave Split.“
U objedinjenoj raspravi sudjelovao je: Tonći Božanić, predsjednik Odbora za pomorstvo,
promet, infrastrukturu i ribarstvo.
Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 13. Jednoglasno je (39 glasova „za) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS OKRUG GORNJI
sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Okrug, predio Okrug Gornji.
Ad. 14. Jednoglasno je (40 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe podmorskog cjevovoda
kopno-Čiovo, na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi-Duhanka.
Ad. 15. Jednoglasno je (40 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS SLATINE 4 sa
pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Slatine, predio uvala Mržodel.
Ad. 16. Jednoglasno je (40 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS KAŠTEL
SUĆURAC III sa pripadajućim kolektorom F-209 i dio kolektora F-210, na dijelu k.o. Kaštel
Sućurac, predio Ratac.
Ad. 17. Jednoglasno je (40 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje Kanala V-SL, građenja građevine
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava anglomeracije Split-Solin – sustav
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vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i
vodospreme „Visoka-Visoka“, na dijelu k.o. Split, predio Sjeverna luka.
Ad. 18. Jednoglasno je (40 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje cjevovoda V-OD, građenja građevine
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava anglomeracije Split-Solin – sustav
vodoopskrbe grada Splita - rekonstrukcije, dogradnje i posebne upotrebe vodoopskrbne mreže i
vodospreme „Visoka-Visoka“, na dijelu k.o. Split, predio Trajektna luka Split.
Ad. 19. - povučena
Ad. 20. Jednoglasno je (40 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje preljevnog kanala RB 2, građenja građevine
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - optimalizacija i
posebne upotrebe spoja sustava odvodnje sjevernog sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split,
predio Sjeverna luka.
Ad. 21. Jednoglasno je (40 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje gravitacijskog kolektora RB 1, građenje
građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda –
optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva na UPOV Stupe, na dijelu k.o. Split,
predio Sjeverna luka.
Točke od 22. do 27., odnose se na statute škola pa se prihvaća prijedlog predsjedavajućeg da
se objedine uvodno izlaganje i rasprava, te pojedinačno glasuje o točkama.
Marijana Kačić Barišić, savjetnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, daje uvodna
obrazloženja za ove točke dnevnog reda.
U objedinjenoj raspravi sudjelovali su: Tomislav Buljan, član Odbora za prosvjetu, kulturu i
sport, te Vinko Maroević, predsjednik Odbora za statut i poslovnik.
Nakon zaključene objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 22. Jednoglasno je (39 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. gimnazije Split.
Ad. 23. Jednoglasno je (39 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole kneza Mislava Kaštel Sućurac.
Ad. 24. Jednoglasno je (39 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta osnovne škole Gradac, Gradac.
Ad. 25. Jednoglasno je (39 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jelsa, Jelsa.
Ad. 26. Jednoglasno je (39 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Bariše Granića
Meštra, Baška Voda.
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Ad. 27. Jednoglasno je (39 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole don Lovre Katića,
Solin.
Sjednica je zaključena u 17,40 sati.
Predsjednik Županijske skupštine
Petroslav Sapunar, prof.
Zapisnik izradila
Senka Vajler, dipl. iur.
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