ZAPISNIK
sa 27. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 21.
listopada 2019., u konferencijskoj dvorani Senata Sveučilišta u Splitu “Don Frane
Bulić“, Sveučilišna knjižnica, 5. kat, Ruđera Boškovića 31, Split
Početak u 9,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Andabak Ivan
Bačić Ante
Baldić-Lukšić Milija
Baran Ante
Baričević Danica
Barišić Ivan
Bašić Klement
Batošić Igor
Bečić Nevenka
Bikić Ivan
Bobeta Denis
Božanić Tonči
Brečić Jadranka
Bulj Miro
Buljan Tomislav
Ćosić Damir
Čikotić Ante
Čizmić Jadran
Grubišić Edita
Horvat Saša
Kovačić Jere
Krstinić Damir
Kukoč Danijel
Kurtović Ferdo
Kusić Ivica

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

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Lovro Kuščević i Mate Rebić.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenici župana Luka Brčić i Ante Šošić,
privremeni pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji
ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Petroslav Sapunar, predsjednik
Županijske skupštine.
Nakon što je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice u 9,00 sati
nazočno je 41 vijećnik), predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 14. listopada
2019. godine.
Na samom početku sjednice predsjednik Županijske skupštine izvijestio je vijećnike u svezi
dopune dnevnog reda točkom 47. Izviješće o mirovanju mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Županijske skupštine te glasovalo se za dopunu
dnevnog reda.
Jednoglasno (41 glasom „za“) prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 47.
Izviješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Županijske skupštine te glasovalo se za dopunu dnevnog reda.
Prijedlog dopune dnevnog reda točkom 48. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru
predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Potom se glasovalo za dopunu dnevnog reda.
Jednoglasno (41 glasom „za“) prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 48.
Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske
skupštine
Prijedlog dopune dnevnog reda točkom 49. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup
poslovnog prostora: Ivani Gančević Barišin, dr. med.spec.gin., u Solinu, Dr. Martina Žižića 6
Potom se glasovalo za dopunu dnevnog reda.
Jednoglasno (41 glas „za“) prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 49. Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Ivani Gančević Barišin, dr.
med.spec.gin., u Solinu, Dr. Martina Žižića 6
Prijedlog dopune dnevnog reda točkom 50. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup
poslovnog prostora: Stjepko Vrsalović, dr.dent.med. u Bolu, Loža 7
Potom se glasovalo za dopunu dnevnog reda.
Jednoglasno (41 glas „za“) prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 50. Prijedlog
zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Stjepko Vrsalović, dr.dent.med.
u Bolu, Loža 7
Prijedlog dopune dnevnog reda točkom 51. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava
prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Kralja Tomislava 9
Potom se glasovalo za dopunu dnevnog reda.
Jednoglasno (41 glas „za“) prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 51. Prijedlog
zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Kralja Tomislava
9
Prijedlog dopune dnevnog reda točkom 52. Prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi
Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke
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posebne namjene – županijskog značaja, predio Krvavica, na dijelu k.o. Bast – Baška Voda,
Općina Baška Voda
Potom se glasovalo za dopunu dnevnog reda.
Većinom glasova (33 glasa „za“, 8 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog
reda točkom 52. Prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na
privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – županijskog
značaja, predio Krvavica, na dijelu k.o. Bast – Baška Voda, Općina Baška Voda
Prijedlog dopune dnevnog reda točkom 53. Prijedlog odluke o namjeri gradnje školske
dvorane za III. gimnaziju, Prirodoslovnu školu, Graditeljsko-geodetsku tehničku školu i Školu
za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu
Potom je predsjednik Skupštine pozvao Tomislava Đonlića, privremenog pročelnika
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport da se očituje o prijedlogu
stranke Pametno za dopunu dnevnog reda točkom 53. Prijedlog odluke o namjeri gradnje
školske dvorane za III. gimnaziju, Prirodoslovnu školu, Graditeljsko-geodetsku tehničku
školu i Školu za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu
Većinom glasova prijedlog je odbijen. 10 glasova „za“ prihvaćanje prijedloga, a 31 glas
„protiv“ prihvaćanja prijedloga.
Predsjednik skupštine, a nakon što su vijećnici upoznati sa sadržajem predloženih točaka
odnosno odluka, otvorio raspravu o predloženom dnevnom redu sa prihvaćenim dopunama.
Vijećnik Miro Bulj je predložio povlačenje točke 52. Prijedlog odluke o davanju Lučkoj
upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja
luke posebne namjene – županijskog značaja, predio Krvavica, na dijelu k.o. Bast – Baška
Voda, Općina Baška Voda iz dopune te dopunu dnevnog reda u svezi gospodarenjem
otpadom.
Nakon rasprave, predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog o povlačenju točke 52.
Prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno
upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – županijskog značaja, predio
Krvavica, na dijelu k.o. Bast – Baška Voda, Općina Baška Voda
Većinom glasova odbijen je prijedlog o povlačenju točke 52.
10 glasova „za“ povlačenje točke 52., a 31 glas „protiv“ prijedlog o povlačenju točke 52.
S obzirom da materijali za prijedlog dopune dnevnog reda u svezi gospodarenjem otpadom
nije pripremljen, isti je odbijen.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Skupštine prelazi na glasovanje o dnevnom redu.
Dnevni red s navedenim dopunama prihvaćen je većinom glasova (36 glasova „za“, 5 glasova
„protiv“).
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Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 26. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2019. i projekcije za 2020. i 2021.
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u srednjem
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
sportu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
9.

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 2019. godinu

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ za 2019. godinu
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za
2019. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj
i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjene i dopune
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
14. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2019., s
prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
15. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
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16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti (opće) medicine Mariji Gabrić Škaro, dr. med
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju na korištenje prostora Zavodu za hitnu medicinu
Splitsko-dalmatinske županije u Imotskom
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta
Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska
20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Josipi Gulan,
dr.dent.med. u Primorskom Docu, Vržine 182
21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Nevenu Korda,
dr.dent.med. u Splitu, Doverska 2
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Bojani Muše
Bučić, dr.dent.med. u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 4
23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Ivanu Vrsalović,
dr.dent.med. u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 4
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Ivani Ivić,
dr.dent.med. u Splitu, Makarska 36
25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Dunji Vukasović
Bradarić, dr.dent.med. u Sinju, Put Ruduše 26
26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Tomislavu
Petričević, dr.dent.med. u Imotskom, dr. Josipa Mladinova bb
27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Maji Gjirlić,
dr.med.spec.gin., u Splitu, Kavanjinova 2
28. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Antici Vrčić
Pervan, dr.med.spec.gin., u Splitu, Kavanjinova 2
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29. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Neru Marinović,
dr.med.spec.gin., u Omišu, Put Mlija 2
30. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Nives Luetić,
dr.med.spec.gin., u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 4
31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Jošku Rinčić,
dr.med.spec.gin., u Trogiru, Alojzija Stepinca 17
32. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Marijani SkenderOreb, dr.med.spec.gin., u Imotskom, Dr. Josipa Mladinova 22 B
33. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Ivici Dadiću,
dr.med.spec.gin., u Sinju, Put Ruduše 26
34. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Mirjani Katić, dr.
med.spec.pedijatrije, u Splitu, Šižgorićeva 20
35. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Fanidi Brekalo,
dr.med.spec.pedijatrije, u Splitu, Ninska 1
36. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Ivanu Milas,
dr.med. u Lovreeću, Ulica dr. Franje Tuđmana 66
37. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Željki Mustapić,
dr.med. u Splitu, Šimićeva 34
38. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Nedjeljki
Grubišić-Čabo, dr.med., u Splitu, Šižgorićeva 20
39. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Editi OrtoljoPogorilić, dr.med.spec.obiteljske med. u Splitu, Šimićeva 34
40. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Petru Striniću,
dr.med.spec.obiteljske med., u Imotskom, Dr. Josipa Mladinova 22B
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41. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Ljubici Sanader,
dr.med., u Stobreču, Sv. Josipa 2
42. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Miranu Propadalo,
dr.med., u Splitu, Hercegovačka 40
43. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Milna, Milna za stjecanje
vlasništva školskog igrališta
44. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje škole Brač, Supetar
45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi kraljice Jelene,
Solin, ravnateljici Škole Vesni Ružić, za potpisivanje izjave o etažiranju školske dvorane
46. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o podjeli Osnovne škole Petra Berislavića u Trogiru s
osnivanjem Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Ante Pranić, vijećnik, postavio je dva pitanja. Prvo pitanje postavio je županu. Naveo je
kako je u Splitsko-dalmatinskoj županiji prestalo s radom pet odlagališta otpada, sukladno
zadnjoj Odluci Ministarstva zaštite okoliša. Dva odlagališta na otoku Hvaru, jedno odlagalište
na otoku Visu, jedno na otoku Braču i na području Vrgorca. S time da su kapaciteti ostalih
odlagališta znatno smanjeni i do 2022. sva odlagališta bi prestala s radom jer bi tada trebao
početi s radom Regionalni centar gospodarenjem otpadom Lećevica. Njegovo pitanje je u
kojoj je fazi Projekt Lećevica, u kojoj su fazi pretovarne stanice, konkretno pretovarna stanica
u Zagvozdu, na otoku Hvaru i na otoku Braču, s obzirom da otok Hvar za sljedeću godinu
prestaje sa kapacitetom samog odlaganja?
Drugo pitanje je, tko je trenutno odgovorna osoba u Regionalnom centru gospodarenjem
otpadom? Naveo je kako dobiva informacije, kako usprkos godinu i pol dana od prestanka sa
radom odnosno odlaska iz te Javne ustanove u drugo trgovačko društvo u vlasništvu Grada
Splita nije pronađen direktor nego je v.d. Vlatka Lucijanić Justić i po neslužbenim
informacijama, kako i ona odlazi iz Centra. Da li je točno da do 1. listopada do sada nije
potpisan niti jedan akt po pitanju Lećevice, u zadnjih 20 i nešto dana, a s obzirom da je ona
vraćena na staro radno mjesto unutar sistematizacije Regionalnog Centra čistog okoliša?
Ujedno, najavio je i pismeno traženje po pitanju ovlaštenih osoba u Lećevici.
Blaženko Boban, župan, podsjetio je vijećnika Pranića na dvije činjenice. Odluku je
Ministarstvo zaštite okoliša o ukidanju deponija donijelo 21. prosinca 2018. Naveo je kako
imaju dva aktera performansa, Saborska zastupnika koji nakon deset mjeseci danas reagiraju,
a na izvoru su informacija, kao saborski zastupnici. Nadalje, posjetio je na još jedan detalj, na
sastanku 16. srpnja 2017. u Ministarstvu zaštite okoliša kada je utvrđeno da će grad Vrgorac,
a na kojem sastanku bio gradonačelnik Ante Pranić, morati iznova izraditi tehničku
dokumentaciju u svezi sanacije odlagališta komunalnog otpada „Ajdanovac“. Fond je
spreman sufinancirati izradu tehničke dokumentacije, idejni projekt, elaborat, geodetski
snimak, studiju zaštite okoliša, glavni projekt sa 75% ukupne vrijednosti, a sukladno Ugovoru
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o korištenju sredstava fonda za neposredno sudjelovanje fonda u sufinanciranju programa
sanacije odlagališta komunalnog otpada „Ajdanovac“, iz siječnja 2005. Na samom sastanku
su okvirno dogovorena i dva buduća projekta. Do kraja 2017. treba izraditi plan gospodarenje
otpadom, idejni projekt sanacije sa geodetskom podlogom i studiju utjecaja na okoliš. Izrada
same studije trajat će minimalno šest mjeseci. Nadalje je naveo kako Županija nije adresa,
vidljivo iz ovog sastanka iz 2017. i Odluke iz prosinca 2018., za rješavanje ovih problema.
Obveza Županije je RC Lećevica, a o čemu će zamjenik župana g. Ante Šošić odgovoriti. U
prvom dijelu je kristalno jasno još iz sastanka iz 2017., a sve to važi i za sve lokalne zajednice
jer je vidljivo što je obveza lokalnih zajednica. Stoga je zamolio, da jedino kao što su i do
sada, neovisno o tome što sada ulaze u period kontinuiranih izbornih ciklusa, da oni, načelnici
i gradonačelnici i on, kao župan, kao što su i do sada, surađuju na nizu aktivnosti projekata,
sinergijom i radom isključivši politikantstvo jer jedino tako rješavajući projekte mogu doći do
zacrtanog cilja do kojeg su i do sada dolazili.
Ante Šošić, zamjenik župana, nadovezao se na pitanje vijećnika Ante Pranića te ponudio
odgovor. Naveo je kako je kod njih, u zadnje vrijeme, uobičajeno da se bave kazalištem u
kojem su glavni glumci teško mogu pogoditi glavne uloge koje je scenarist odredio. U
kontekstu toga, naveo je kako se izvode performansi i utvrđuju stvari koje nemaju nikakve
veze sa realnošću i činjenicama. Danas je doživio, prvi put, da je netko protestirao sam protiv
sebe. Nadalje je naveo, ako je pročitan Zakon o gospodarenju otpadom onda je evidentno da
je obveza lokalne samouprave deponiranje otpada, razvrstavanje, briga za odlagališta i niz
drugih aktivnosti koje propisuje članak 28. i članak 35. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom i da su došli do toga da nametanjem tema se stvara jedna virtualna situaciju čije
činjenice apsolutno nemaju nikakve veze sa onim što je potrebno za rješenje toga problema.
Naveo je kako su imali 23. tematsku sjednicu Županijske skupštine gdje su hodogram
aktivnosti i točni termini za građenje pretovarnih stanica bili u prilogu materijala. Podsjetio je
kako će se u trećem kvartalu 2020. graditi tri pretovarne stanice, moguće čak i prije, ako ne
bude žalbe na natječajnu dokumentaciju jer su Ugovori za glavni projekt potpisani i očekuje
se da bi u siječnju-veljači dobili glavne projekte i raspisati natječaj za građenje Zagvozda,
Brača, a Hvar će se malo kasnije graditi. Što se tiče gospođe Vlatka Lucijanić Justić, Zakon o
trgovačkim društvima tretira privremenog upravitelja kao nekoga tko upravlja trgovačkim
društvom. Društvo ima Nadzorni odbor i Skupštinu. Skupština je donijela odluka da gospođa
Vlatka Lucijanić Justić obavlja, do daljnjega svoje poslove. Trgovački sud je upisao tu
obvezu. Privremenog upravitelja Skupština može opozvati bilo kada, iako mu nije potrebno
produžavati mandat, sud tretira samo do opoziva. Znači, ako se opozove on više nije
privremeni upravitelj.
Ante Pranić, vijećnik, naveo je kako nije zadovoljan odgovorom jer na svoja pitanja nije
dobio konkretne odgovore. Da je dobio konkretne odgovore po pitanju Lećevice u rebalansu
ne bi bilo smanjivanja sredstva za izgradnju Lećevice. Priča se o nečemu što se prije 10
godina moglo i trebalo sagraditi, ali se nije sagradilo i sada kada su jedinice lokalne
samouprave došle pred zid, kao što je pred zid došao Supetar, Stari Grad, Sućuraj, Hvar,
Vrgorac, Sinj, govori im se da nije to problem Županije. Što je problem Županije? S čime ova
Županja upravlja? Upravlja sa gospodarenjem otpadom. Kako upravlja? Upravlja po sistemu
da mu se govori kako će biti izgrađeno, a nema se ni pravomoćna građevinska dozvola, ni za
pretovarne stanice, ni za Lećevicu. Istaknuo je kako taj problem neće biti ni njegov, ni
županov, već će biti problem građana. Naveo je kako se slaže sa županom jer je bio u
Ministarstvu, pokrenuli su dokumentaciju, a sada neka pita nadležni Odjel za urbanizam u
Vrgorcu zašto mu ne izdaje lokacijsku dozvolu za sanaciju? Zašto mu se ne izdaje ta dozvola?
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Što se tiče gđe. Vlatka Lucijanić Justić, nije mu odgovoreno tko je odgovorna osoba u RC
Lećevica i da li je od 1. listopada potpisan i jedan akt po pitanju Lećevice? Naveo je kako ovo
nije pitanje Vrgorca, da ovo nije performans, ovo je pitanje i Ministarstva i Županije.
Ante Šošić, zamjenik župana, naveo je kako je precizno odgovorio na postavljeno pitanja, o
svim rokovima i tko je odgovorna osoba u RC Lećevici.
Ante Renić, vijećnik, ima dva pitanja. Jedno je vezano za Dom zdravlja i za privatnu praksu.
Naveo je kako je prije nekoliko mjeseci na Odboru za financije i na sjednici upozoravao da će
diskriminatorna i nezakonita odluka kojom se uvjetuju liječnici Doma zdravlja koji prelaze u
privatnu praksu kako moraju zaposliti sestre koje su bile s njima u timu, bez obzira žele li to
ili ne, dovodi do problema i eventualnih sudskih tužbi. Njima su se obratili neki liječnici koji
imaju taj problem jer njihove sestre ne žele prijeći u privatnu ordinaciju i to im se
onemogućuje jer se pogrešno tumače odredbe Zakona o zdravstvu jer je liječnik dužan
osigurati samo svoj tim, ali ne i tim koji im se nameće. Moli pojašnjenje kako će se ovaj
problem riješiti i kako će se izbjeći tužbe i šteta koja će se prouzročiti?
Drugo pitanja je vezano za heliodrom na Drveniku Velom gdje se već duže vrijeme ne rješava
problem neosposobljenosti heliodroma na Drveniku, a sve kako bi se omogućile hitne
intervencije koje bez njega nisu moguće. Intervencija unutar zlatnog sata, koja nekome može
spasiti život tako je onemogućena te se dovode u pitanje životi preostalih mještana otoka i
turista čiji se broj tijekom ljeta višestruko povećava. Kako je, po njihovim saznanjima,
potrebno riješiti samo osvjetljenje, a što ne bi trebao biti neki značajniji izdatak, moli odgovor
kada će se navedeno i napraviti?
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja naveo je kako je Zakon o zdravstvenoj zaštiti vrlo
jasan da bi netko mogao otići u privatnu ordinaciju potrebna mu je suglasnost ovjerena kod
Javnog bilježnika, člana tima. Zakon tu ne piše današnjeg tima ili budućeg tima. Ako je to
budućeg tima onda Dom zdravlja, a posredno i Županija ima veliki problem. Tako medicinska
sestra koja se nalazi u današnjem timu postaje tehnološki višak. Danas doktori tumače da
imaju pravo, ali isto tako imaju obavezu, a i doktori i sestre su zaposlenici Doma zdravlja sa
jednakim pravima i obavezama. Zakon o zdravstvenoj zaštiti omogućio je doktorima da
postanu privatnici. Jedna mala digresija na navod da postanu privatnici, Grad Zagreb još nije
donio odluku i Grad Zagreb ima namjeru zadržati sve u Domu zdravlja. Kad dođe jedan
zahtjev na Upravno vijeće Doma zdravlja za davanje suglasnosti za odlazak u privatnu
praksu, za najam prostora, a Upravno vijeće može sve te zahtjeve odbiti. Njegova preporuka
je bila da se odbiju svi zahtjevi i da sve ostanu unutar Doma zdravlja jer na žalost odlaskom u
privatnu ordinaciju dolazi se do toga da privatnici imaju više novca u svom džepu. Naveo je
kako je zdravstvena zaštita jednako kvalitetna unutar Doma zdravlja i u privatnoj ordinaciji
tako da on ne vidi razloga osim stjecanja ekstra profita i to putem doprinosa i ne vidi razloga
da bi se doktorima udovoljavalo. Zakon je jednoj grupaciji omogućio da nešto potencijalno
dobije, međutim to isto tako ima nekakve druge obaveze.
Ante Renić, vijećnik, naveo je kako sve ovo što je ravnatelj naveo primjer koliko je
institucija Doma zdravlja prevaziđena i koliko njegovo razmišljanje arhaično i izvan vremena
i prostora u situaciji kada puno doktora odlazi iz zemlje, nezadovoljni svojim plaćama,
uvjetima u kojima rade. Naveo je kako ravnatelj postavlja stvari kako nikome ne bi dao
privatnu praksu nego da ostanu unutar Doma zdravlja na plaći koju je netko odredio
nekakvim svojim dekretom, a koja je višestruko manja nego što oni mogu zaraditi izvan naše
zemlje. Istaknuo je kako je još važniji zadatak Doma zdravlja. Zadatak Doma zdravlja nije
opstojnost Doma zdravlja kao institucije i svih njegovih zaposlenika nego dostupnost
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zdravstvene zaštite. Nema nikakve potrebe da Dom zdravlja drži liječnike na svojoj plaći u
sredinama gdje oni mogu bez problema zaraditi svoju plaću riskirajući svoj kapital i svoj
ugled. Smatra da im se ne može nametnuti svoje zaposlenike.
Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije zahvalio
je g. Reniću na pitanje. Naveo je kako već duže vrijeme imaju problem sa heliodromom na
Velom Drveniku. Sad kad je prošla turistička sezona oni će intenzivirati kontakte tako da taj
problem pokušaju pozitivno riješiti. Međutim, problem ne ovisi samo o Županiji i Zavodu za
hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije nego i o lokalnoj samoupravi odnosno o
Ministarstvu obrane. Ministarstvo obrane svojim helikopterima lete na Veli Drvenik. Iz
pitanja sigurnosti ne želi imati heliodrom na Velom Drveniku zato jer ima niz problema, od
smeća okolo heliodroma, zbog šikare i stabala koja sprječavaju pristup itd. Oni to ne mogu
riješiti. To može riješiti lokalna samouprava i nada se da i hoće kad započnu pregovori. Oni
su već kontaktirali i navodno su poslane brodice uokolo heliodroma, postojale su košnice sa
pčelama. Sve to treba otkloniti da bi se omogućio slobodan pristup heliodromu. Nada se da tu
neće biti zapreka i kada se steknu uvjeti ponovno će kontaktirati Ministarstvo obrane. Dalje
ovisi o Ministarstvu obrane kako će odlučiti i da li su se stekli sigurnosni uvjeti slijetanja.
Ante Renić, vijećnik je nakon odgovora ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije apelirao na žurnost i njega i g. Bobana jer su oni u kontaktu sa lokalnom
zajednicom i Ministarstvom obrane jer je helikopter potreban, a može se izgubiti neki život.
Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije naveo je
kako nije samo problem u samom helikopteru onakav kakav oni imaju. On nije helikopterska
hitna medicinska pomoć (HEMS). Posada iz helikoptera ne ide u kuće pacijenata nego ih
dočekuje na heliodromu. Prema tome nije isključivo problem u helikopteru nego ima i onaj
dio od pacijenta do helikoptera.
Jadran Čizmić, vijećnik ima dva pitanja. Prvo pitanje je za pročelnika Tomislava Đonlića.
Osnovna škola Jesenice broji cca 400 učenika, misli da je jedna od rijetkih škola koja nema
školsku dvoranu i kad je ružno vrijeme u atriju škole i učionicama se izvodi nastava tjelesne
kulture. Zanima ga kakva je situacija sa školskom dvoranom i da li postoji mogućnost
realizacije? Drugo pitanje je Županijsku upravu za ceste. Zanima ga, na raskrižju TTTS –
Split, je li postoji mogućnost ugradnje brojača vremena u cilju umanjenja gužve te je pohvalio
prometno rješenje u Omišu gdje su izbrisani određeni pješački prijelazi. Smatra da bi se
povećala protočnost vozila i apelirao je na bolje programiranje semafora iz razloga što
trenutno jednako pušta vožnju glavnom D8 magistralom i sporednih cesta.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, naveo je kako je Projekt dogradnje školske sportske dvorane u općini Dugom
Ratu, Osnovne škole Jesenica gotov i troškovnik je pripremljen za javnu nabavu. Očekuje se,
u vrlo skoro vrijeme, pokrenuti postupak nabave, već kroz ovu godinu. Iduću godinu bi mogli
imati ugovor vezano za izvođenje radova. Radi se o jednodijelnoj školskoj dvorani koja je
prijeko potrebna, ne samo učenicima Osnovne škole Jesenica, koja broji skoro 400 učenika,
nego i svim stanovnicima Dugog Rata i za javne potrebe u sportu. Što se tiče trenutnog stanja,
djeca nastavu tjelesne kulture imaju na školskom dvorištu, a kad je loše vrijeme onda je jedna
učionica pripremljena i prilagođena za izvođenje nastave tjelesne kulture te se nada kako to
stanje neće dugo potrajati.
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Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske
županije naveo je kako se pitanje odnosi na spoj na državnoj cesti D8, a što je u nadležnosti
Hrvatskih cesta te će prenijeti kolegama da razmotre tu mogućnost i usklade vrijeme kako bi
se protok vozila brže odvijao.
Igor Skoko, vijećnik njegovo prvo pitanje je za g. Rađu. Naveo je kako je u jednom
lokalnom mediju izašla informacija kako je njegov prethodnik, ravnatelj Petric, dodjeljivao
poslove bez natječaja firmi u kojoj je zaposlen njegov sin. Da li zna o kojoj je firmi riječ i u
kojoj firmi radi njegov sin?
Drugo pitanje je za g. Đonlića. Također je u jednim medijima izašla informacija, firma u
vlasništvu Marije Boban, bez natječaja dobiva ugovore sa školama? Naveo je kako se radi o
zaštiti podataka, a porezni obveznici su platili tajnike i pravnike u školama da se bave tim
poslom. Zanima ga što to Marija Boban može ponuditi, o kojem broju škola se radi?
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja, a što se tiče pitanja, ne zna o čemu govori vijećnik
Skoko. Naveo je kako je i on čuo nekakve glasine, a što se tiče sina njegovog prethodnika,
koliko on zna, radi u firmi koja se bavi programiranjem i informatikom, kao programer.
Koliko zna ta firma nemam nikakve poslove sa Domom zdravlja i ne zna o kakvom
pogodovanju govori i o čemu je riječ.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako će od škola zatražiti dostavu podataka u kojim školama je
angažirana tvrtka Marije Boban te će mu iste dostaviti.
Natalija Rajčić, vijećnica navela kako je na pitanje koje je postavila u rujnu ove godine, a
odnosilo se na otkup privatnog zemljišta na lokaciji budućeg Centra za gospodarenjem
otpadom. Dobila je sljedeći odgovor: „Sklopljeni su predugovori sa privatnim vlasnicima, s
tim da općina Lećevica svoju ugovornu obvezu otkupa zemljišta, po cijeni od 95 kn/m2 nije
izvršila. Nadalje, procjeniteljsko Povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije na temelju
izrađenog elaborata treba utvrditi s kojim će vlasnicima Regionalni centar čistog okoliša, kao
ugovorna strana sklopiti glavni ugovor o otkupu. Planirano dovršenje postupka je kraj 2019.“
Na pitanje o imovinskopravnom stanju što se tiče ostalih lokacija, znači 6 pretovarnih stranica
dobiven je odgovor: „Da, u rješavanju su imovinskopravni odnosi na lokacijama pretovarnih
stanica Hvar i Vis te da rješavanje tog pitanja nije u nadležnosti Regionalnog centra čistog
okoliša i da rješavanje istog nikako ne može osporiti početak gradnje Centra“. Međutim,
postavlja se pitanje, imovinskopravni odnosi nisu riješeni i može se očekivati da će se to
prolongirati sve dalje. No, u slučaju da se dogodi da se sa općinom Lećevica konačno i sklope
ugovori ostaju šest pretovarnih stanica. Istaknula je kako se mora imati na umu da je Projekt
cjelina, tiče se Centra gospodarenjem otpadom plus šest pretovarnih stanica. Ukoliko se
dogodi da jedna pretovarna stanica ne bude izgrađena na vrijeme što će se dogoditi sa
uporabnom dozvolom? Da li Centar može onda dobiti uporabnu dozvolu?
Drugo pitanje odnosi se na procjenu utjecaja na okoliš Odjela za komunalne poslove i zaštitu
okoliša Splitsko-dalmatinske županije u svezi ispusta morske vode za potrebe grijanja i
hlađenje hotela na Žnjanu. Naime, Upravni odjel je nadležno tijelo, prema prilogu tri Uredbe
o procjeni okoliša. Na temelju toga je 3. lipnja 2019. doneseno rješenje kako navedeni zahvat
neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Nadalje je navela, a s obzirom da je Grad
Split uložio pritužbu, a tiče se problema usisavanja jer se ispust nalazi 200 metara od plaže za
invalide te su tražili ispitivanje udaljenosti usisne točke od obalne crte radi sigurnosti samih
kupača. Nastavni zavod za javno zdravstvo je dalo svoje mišljenje da projektu treba pristupiti
ozbiljno i zatražio je da bi se trebala izraditi studija o procjeni utjecaja na okoliš. Zanima je na
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osnovi čega je Upravni odjel za komunalne poslove donio ovakvu odluku odnosno da nije
potrebna procjena utjecaja na okoliš?
Ante Šošić, zamjenik župana, naveo je kako je točno da je kraj godine krajnji rok za otkup
zemljišta. Ugovor se sklapa sa vlasnicima zemljišta, a ne s općinom Lećevica. Sada Županija
stupa na mjesto kupca, a općina Lećevica se povlači iz ugovora. Što se tiče pretovarnih
stanica to je riješena stvar. Dakle, u Splitu imate pravo građenja koje je Gradsko vijeće
donijelo u korist Regionalnog centra čistog okoliša i time se izbjegao otkup i plaćanje
zemljišta. U Sinju također, Gradsko vijeće dalo dozvolu odnosno pravo građenja
Regionalnom centru čistog okoliša i tu nije plaćena ni jedna kuna. U Zagvozdu je otkupljeno
zemljište. Na Hvaru je u tijeku rješavanje situacije koja je bila sporna te je tu napravljen jedan
aranžman gdje je pretovarna stanica trebala biti na privatnom vlasništvu i nije se pristalo na to
već na državnom zemljištu tako da se ne mora od nikoga otkupljivati nego da se od DUDI-a
dobije suglasnost za uknjižbu prava vlasništva ili da se dobije pravo građenja. Također i na
Visu, problemi sa zemljištem na pretovarnim stanicama su ad acta. Što se tiče, a u svezi
sadržajnog dijela, podsjetio je Skupštinu da je Projekt jedini do sada koji je dobio financiranje
zemljišta iz EU projekta. 322 milijuna kuna je predviđeno za financiranje zemljišta, što drugi
nisu učinili, samim time nisu potrošene pare na otkup drugih pretovarnih stanica i parcela
nego se sa prihvatljivim troškovima osigurala sredstva za otkup zemljišta.
Natalija Rajčić, vijećnica je postavila dopunsko pitanje. Da li općina Lećevica uvjetuje
otkup zemljišta od privatnih vlasnika, a onda tek se može pregovarati za otkup zemljišta od
općine Lećevica?
Ante Šošić, zamjenik župana, naveo je kako to pitanje treba postaviti općinskom vijeću i
načelniku općine Lećevica, što uvjetuje. Županija će svakako ući u aranžman sa privatnicima.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša je navela kako je u „Slobodnoj Dalmaciji“
krivo naveden odnosno interpretiran članak. Naime, kad stranka podnese zahtjev, Upravni
odjel je dužan postupiti po zahtjevu. U ovom slučaju se radilo o zahtjevu stranke u svezi
grijanja i hlađenja hotela na Žnjanu. Zahvaljujući baš Upravnom odjelu proučen je taj zahtjev,
koji je bio jako štur i nije bilo dovoljno podataka da se zna točno o čemu se radi. Zatim je
zahtjev detaljno proučio te je Odjel bio obvezan provesti postupak. Međutim, isto tako je
utvrđeno da taj zahvat nije predviđen prostornim planom grada Splita. Upravni odjel je
obavezan provesti postupak koji je i proveden na način kako je to zakon odredio. Znači u tom
postupku su dužni zatražiti mišljenja javnopravnih tijela, koji je i zatražen. Nadležna
javnopravna tijela su se očitovala, samo je jedno nadležno pravno tijelo propisalo da bi se
eventualno tu moglo dogoditi nekakvi utjecaji na okoliš odnosno na more, a sva ostala su
navela da neće biti utjecaja na okoliš i more. Sukladno tome izdato je rješenje u kojem su
navedene mjere i u kojem je također navedeno da se taj zahvat može provesti jedino u slučaju
ako je predviđen u prostorno planskoj dokumentaciji. Rješenje je izdato, ali ne može biti
provedeno ako Grad Split ne donese prostorno plansku dokumentaciju gdje će takvi zahvati
biti planirani. Grad Split je upoznat sa takvim zahvatima, jer se u zadnje vrijeme javlja, što će
to značiti za prostor na Žnjanu i traženo je da se vodi računa prilikom definiranja takvih
zahvata. Navela je kako je napisala demant navoda iz članka „Slobodne Dalmacije“ koji nije
objavljen. No ima odgovor urednika novina.
Danica Baričević, vijećnica navela je kako je gradonačelnica grada Supetra gđa. Marković
preuzela obvezu sanacije i izgradnje kazete, a koju nije izvršila. Preuzela je obveze od Fonda
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odnosno potpisala je Ugovor sa Fondom u kojem se obvezuje da će primati sav otpad otoka
Brača, na Kupinovicu u Supetru. Međutim, preuzetu obvezu da dana današnjeg nije izvršila
odnosno nije napravljena sanacija i izgradnja kazeta. Sada se otok Brač nalazi u situaciji da se
zatvara odlagalište „Košer“ pa se sav otpad otoka Brača odvozi na Kupinovicu. S obzirom da
se na 24. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 23. srpnja
2019. donio Zaključak o gospodarenjem otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u
„Službenom glasniku“, broj 104/19 u članku 3. se navodi kako Splitsko-dalmatinska županija
podržava potrebe lokalnih jedinica sa svog područja, da se odredbe odluke o redoslijedu i
dinamici zatvaranje odlagališta Ministarstva zaštite okoliša i energetike provedu nakon što se
ostvare realne pretpostavke za zatvaranje pojedinih odlagališta. Dakle, na otoku Braču nisu
ostvarene realne pretpostavke, grad Supetar nije napravio svoju obvezu sanacije. Zatim je
predočila da se na Košer odvoze sedam jedinica lokalne samouprave, a na Kupinovicu jedna.
Odlagalište Košer, koje treba biti zatvoreno, pokriva 10 tisuća stanovnika, a Kupinovica 4100.
Znači odlagalište Košer pokriva 1100 noćenja, a Supetar 520. Košer ima cestu, vagu,
sortirnicu i pogon za baliranje i sve bi to trebalo prevesti na Kupinovicu koja nije sanirana i
nema izrađenih kazeta. Može li Županija, a temeljem članka 3. Zaključka pomoći da se
odluka o zatvaranju odlagališta na Braču izmijeni jer zbog specifičnosti otoka odgodi
zatvaranje odlagališta Košer do stvaranja realnih pretpostavki za primitak otpada na
Kupinovici?
Blaženko Boban, župan naveo je kako neovisno o tome koja je politička opcija, Županija
nije odgovorna za rješavanje problema reciklažnih dvorišta, niti za zatvaranje i odlaganje
određenih odlagališta. U ovom slučaju su ljudi na civiliziran način razgovarali, komunicirali,
već su bili u Ministarstvu, dogovarali sastanak u Ministarstvu te je mišljenja kako će se vrlo
brzo naći jako kvalitetno rješenje. Isto tako naveo je kako i na svim drugim mjestima očekuje
da se tako dogodi, potporu Županije u rješavanju takvih problema uvijek i neovisno o opciji
će imati.
Danica Baričević, vijećnica također je zamolila pomoć za ovu situaciju. Navela je kako će za
godinu dana imati veliki problem. Situacija je na otoku Braču odnosno kapacitet zaprimanja
na Kupinovicu ovih sedam jedinica lokalne samouprave. Situacija je takva da će sljedeću
godinu biti punog kapaciteta i neće se imati gdje sa otpadom.
Maja Zelić, vijećnica postavila je dva pitanja. S obzirom da je glavna tema gospodarenjem
otpadom i u skladu s tim, u srpnju, na sjednici je donijeta Odluka kriterijima i mjerilima za
izračun i raspodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2019. koje vrše pripremne radnje za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom
županijskog Centra i pretovarnih stanica. Po medijima je puno nezadovoljnih političkih
aktera koji se nazivaju „kažjenicima“. Zanima je, je li moguće da se radi protivno ove Odluke
i da se sredstva dodjeljuju prema političkoj pripadnosti čelnika zajednice?
Drugo pitanje je za pomorski turizam i pomorsko dobro. S obzirom da je dobro ima jedan
detalj koji nije dobar. Postoji problem ispuštanja fekalija u more, a koji svi znaju te je zanima
kako se Županija nosi s tim problemom i što Županija može napraviti u svezi toga problema?
Blaženko Boban, župan naveo je kako su mu najteže pali navodi u medijima termina
„kažnjenici“ jer svi načelnici i gradonačelnici jako dobro znaju njegov odnos prema svim
lokalnim zajednicama. Nema lokalne zajednice u kojoj nije bio. Nema načelnika ili
gradonačelnika koji kod njega nije bio. Nema onih koji nisu, temeljem programa, po bilo
kojem osnovu ušli u financiranje. Ne zna točno napamet koliko se davalo kojoj lokalnoj
zajednici sredstava temeljem programa, ali se lako to može izvaditi iz financijskog plana
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programa i vidjeti jer bi mnogi ostali iznenađeni. Energetska obnova škola Omiš, Vrgorac,
Sinj, Dicmo. Luke – Supetar, Hvar, Stari Grad bilo je i drugih. Organizacija sastanaka i
susreta u svakom trenutku i svugdje, bilo kome neovisno o političkoj opciji ima izuzetan
korektan odnos sa kolegama i imat će ubuduće, nada se već sutra. Stoga termin „kažnjenici“
smatra gotovo pa uvredom. Točno je za reciklažna dvorišta bilo planiranih 700 plus 200 i
nešto tisuća kuna za komunalnu opremu, npr. Omiš reciklažno dvorište povukao je sredstva i
napravio je, misli da je tu i Dugopolje, Solin počeo nešto graditi itd. Županija nema uopće
nikakav kriterij po toj osnovi i zato mu je krivo zbog toga i konkretni pokazatelji će to i
dokazati u pisanom obliku.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo naveo je
kako odgovor na drugo pitanje nije u nadležnosti Splitsko-dalmatinske županije. Kroz
županijski operativni centar koji je u sklopu proračuna i djelovanja županijskog Upravnog
odjela turizam i pomorstvo ulaže znatna sredstva u sprječavanju onečišćenja mora, počevši
od vježbi, opreme, brodova, dežurstava. Međutim, to nije končano rješenje. Lučka
kapetanija je nadležna za inspekcijske poslove na brodovima vezano za pražnjenje tankova
za otpadne vode. U ovom slučaju, a što je vrlo bitno, da se zakonska regulativa izmijeni te
da se, kao što je nedavno u medijima lučki kapetan spominjao u svezi pečaćenja tih tankova.
Onda kad je pražnjenje da se da potvrda da je ispražnjeno se pečati te da dalje tank nastavi
sa vožnjom. To je jedino pravo rješenje. Sadašnja zakonska regulativa ne omogućava takvo
pečaćenje te se inzistira na takvim zakonskim izmjenama.
Maja Zelić, vijećnica je li to znači da je građanima dovoljno prijava kroz aplikaciju
„Pomorsko dobro“ i onda će Odjel preuzeti sve potrebne radnje?
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo naveo je
kada se zaprimi prijava onda se prati daljnje izvršenje svih prijava.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Kako je došlo do promjene u sastavu Županijske skupštine odnosno u mandatima vijećnika, a
o čemu je, sukladno članku 9. Odluke o radnim tijelima Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije predsjednik Županijske skupštine predložio da se dopunska točka 47.
Izviješće o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Županijske skupštine, odradi na samom početku.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ferdo Kurtović, izvijestio je Skupštinu o mirovanju
mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi:
„Ivan Kovačić, dana 12. listopada 2019., na osobni zahtjev stavlja u mirovanje mandat
vijećnika u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije, Ivan Barišić, dana 12.
listopada 2019., započinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije“.
Potom je predsjednik Skupštine pozvao g. Ivana Barišića da pristupi radi polaganja i
potpisivanja svečane prisege.
Također, predsjednik Skupštine je, a zbog obveza predsjednika Odbora za izbor i imenovanja,
predložio da dopunsku točku 48. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i
članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije odradi na početku.
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Uvodno izlaganje iznio je Kruno Peronja, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno), je podržao prijedlog.
Potom se glasovalo o Prijedlogu.
Ad. 48. Jednoglasno (39 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o izmjeni
Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 26. sjednice Županijske skupštine
Miro Bulj, vijećnik je naveo kako na stranici 10. zapisnika sa 26. sjednice Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije kada se raspravljalo o izmjeni boje u kruni Županije
nije navedeno kako su Klub vijećnika MOST-a NL nakon toga napustili sjednicu.
Zapisnik sa 26. sjednice Županijske skupštine je jednoglasno (39 glasova „za“), prihvaćen
uz navedenu ispravku.
Ad. 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2019. i projekcije za 2020. i 2021.
Uvodno izlaganje iznijela je Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za
financije uz napomenu kako predlagatelj Župan ima jedan amandman na Odluku o izmjenama
i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
Navela je kako temeljem članka 71. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske
županije podnesi amandman u ime župana, kako slijedi: U Programu razvoja gospodarstva,
aktivnost subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Županije, pozicija R5262, konto 532,
dionice i udjeli u glavnicama trgovačkih društava umanjuje se za 1.400.000,00 kuna, a u
istom programu i u istoj aktivnosti pozicija R2988, konto 351, subvencije trgovačkim
društvima povećava se za isti iznos odnosno 1.400.000,00 kuna i to je pomoć, i jedno i drugo
trgovačkom društvu „Cetina“.
Predsjednik skupštine također je napomenuo kako temeljem članka 71. Poslovnika Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije, amandman predlagatelja se smatra sastavnim
dijelom njegovog Prijedloga.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike
Hrvatske (jednoglasno), Odbor za ratne veterane (jednoglasno), Odbor za gospodarstvo
(jednoglasno) i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (jednoglasno),
podržali su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Ante Renić u ime Kluba
stranke Pametno, Ante Pranić u ime Kluba Nezavisna lista mladih, Mate Martinić u ime
Kluba SPD-a i Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Sandra Mitrović Nikšić,
Miro Bulj, Danijel Kukoč, Vedran Lendić i Ante Sanader, replika: Ante Bačić, Miro Bulj,
Mate Martinić, Ante Sanader, Ivica Kusić, Nikola Tokić, Ante Pranić i Filip Vidulin.
Miro Bulj, Ante Renić i Mate Martinić, u ime svojih Klubova su zatražili stanku od 10
minuta.
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Nakon proteka vremena predviđenog za stanku nastavilo se sa raspravom.
Osvrt na tijek rasprave dali su župan Blaženko Boban i Ante Šošić, zamjenik župana.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 2. Većinom glasova (31 glas „za“, 13 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i
projekcije za 2020. i 2021.
Kako se točke 3. i 4. odnose na javne potreba u osnovnom i srednjem školstvu, prihvaćen je
prijedlog da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Ad. 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Uvodno izlaganje iznio je Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Potom, predsjednik Skupštine je pozvao Dijana Luetić, privremenu pročelnicu Upravnog
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb da iznese uvodno izlaganje za točke 7. i 8., a vezano za
zdravstvo i socijalnu skrb.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu iznio je uvodno izlaganje za točku 9., a koja se odnosi na izmjene iz oblasti
gospodarstva.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša iznijela je uvodno izlaganje za točku 10., a odnosi se na
izmjene i dopune Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne
poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2019. godinu
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznio je uvodno
izlaganje koje se odnosi na točku 11., a koja se odnosi na izmjename i dopune Odluke o
donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitskodalmatinske županije za 2019. godinu
Damir Gabrić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za zajedničke poslove iznio je uvodno
izlaganje koje se odnosi na točku 12., a koja se odnosi na izmjene Odluke o donošenju
Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za
2019. godinu
Točka 13., zadnja točka koja je objedinjena i zajednički raspravljena odnosi se na izmjene i
dopune Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu.
Zlatko Čaljkušić, zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste Split iznio je uvodno
izlaganje za navedenu točku.
Nakon uvodnih izlaganja, predsjednik Skupštine otvorio objedinjenju raspravu.
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Odbor za financije (većinom glasova), je podržao sve prijedloge odluka koje su navedene od
rednog broja 3 do rednog broja 11. kao i pod rednim brojem 13., dok je točku pod rednim
brojem 12. Odbor za financije (jednoglasno), podržao prijedlog.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb prijedlog o javnim potrebama u socijalnoj skrbi
podržan većinom glasova, a prijedlog javnih potreba u zdravstvu je podržan jednoglasno.
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju je raspravljao o programu razvoja
malog i srednjeg poduzetništva (većinom glasova) i o programu ulaganja Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo (većinom glasova), su podržani prijedlozi.
Odbor za gospodarstvo, program razvoja malog i srednjeg poduzetništva (jednoglasno), je
podržao prijedlog.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno), su podržali prijedlog.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), su podržali
prijedlog.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je podržao prijedlog koji je naveden pod
rednim brojem 10. (većinom glasova), dok je prijedlog odluke koji su navedeni pod rednim
brojem 12. i 13. (jednoglasno), su podržali prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Lucija Puljak u ime Kluba
stranke Pametno, Nikola Tokić i Zlatko Ževrnja u ime Kluba HDZ-HGS, Danijel Kukoč
u ime Kluba SPD-a, vijećnici: Milija Lukšić-Baldić, Natalija Rajčić, Ante Renić, Damir
Krstinić, Igor Batošić, Mate Martinić, replika: Igor Skoko.
Osvrt na tijek rasprave dao je Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Osvrt na tijek rasprave, a koje se odnose na točke 7. i 8. dali su župan Blaženko Boban i
Dijana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.
Župan Blaženko Boban također je dao osvrt na tijek rasprave, a vezano za pitanje koje se
odnosi na točku 12.
Osvrt na tijek rasprave dao je Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, a vezano za pitanja koja se odnose na točku 9.
Osvrt na tijek rasprave dala je Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, a vezano za pitanja koja se
odnose na točku 10.
Osvrt na tijek rasprave doa je Damir Gabrić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
zajedničke poslove, a koje se odnose na pitanja koja se odnose na točku 12.
Osvrt na tijek rasprave dao je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, a
vezano za pitanja koja se odnose na točku 13.
Ante Šošić, zamjenik župana je nadopunio osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
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Ad. 3. Većinom glasova (29 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 1 „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 4. Većinom glasova (29 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 1 „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog
i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u srednjem
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 5. Većinom glasova (28 glasova „za“, 5 glasova „protiv“, 1 „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 6. Većinom glasova (30 glasova „za“, 4 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 7. Većinom glasova (29 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 1 „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 8. Većinom glasova (28 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 2 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 9. Većinom glasova (29 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 1 glas „suzdržan“) 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 2019. godinu
Ad. 10. Većinom glasova (29 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ za 2019. godinu
Ad. 11. Većinom glasova (30 glasova „za“, 4 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog
odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 12. Većinom glasova (32 glasa „za“, 4 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj
zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 13. Većinom glasova (29 glasova „za“, 7 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjene i dopune
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 14. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj
2019., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
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Uvodno izlaganje iznio je župan Blaženko Boban.
Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), Odbor za ratne veterane (jednoglasno), Odbor za
financije (većinom glasova) i Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju
(jednoglasno), podržali su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Mate Martinić u ime
Kluba SDP-a, Ante Pranić u ime Kluba Nezavisna lista mladih, Milija Lukšić-Baldić u
ime Kluba MOST-a NL i Ante Bačić u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Natalija Rajčić,
Sandra Mitrović Nikšić i Josip Lešina, replika: Milija Lukšić-Baldić.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 14. Većinom glasova (28 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Splitskodalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2019.
Ad. 15. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznio je Domagoj Maroević, ravnatelj Luče uprave Splitsko-dalmatinske
županije.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu (jednoglasno) i Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju
(većinom glasova), podržali su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Damir Krstinić u ime Kluba SDP-a, Ante Renić u ime Kluba
stranke Pametno, Milija Lukšić-Baldić u ime Kluba MOST-a NL i Danica Baričević u
ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Danijel Kukoč, Sandra Mitrović Nikšić i Mate Martinić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Domagoj Maroević, ravnatelj Luče uprave Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 15. Jednoglasno (38 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
Kako se točke dnevnog reda od 16. do 42. kao i dopunske točke 49. i 50. odnose se na
materiju u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, prihvaćen je prijedlog
da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Ad. 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti (opće) medicine Mariji Gabrić Škaro, dr. med.
Uvodno izlaganje iznijela je Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno), podržali su prijedlog.
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U raspravi su sudjelovali: Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Milija Lukšić-Baldić u ime
Kluba MOST-a NL i Jadranka Brečić u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnik: Vedran Lendić.
Osvrt na tijek rasprave dali su Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb i Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 16. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti (opće)
medicine Mariji Gabrić Škaro, dr. med.
Ad. 17. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju na korištenje prostora Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u
Imotskom
Ad. 18. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju
Ad. 19. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
„Biokovka“ Makarska
Ad. 20. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Josipi Gulan, dr.dent.med. u Primorskom Docu, Vržine
182
Ad. 21. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Nevenu Korda, dr.dent.med. u Splitu, Doverska 2
Ad. 22. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Bojani Muše Bučić, dr.dent.med. u Splitu, Trg
hrvatske bratske zajednice 4
Ad. 23. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Ivanu Vrsalović, dr.dent.med. u Splitu, Trg hrvatske
bratske zajednice 4
Ad. 24. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Ivani Ivić, dr.dent.med. u Splitu, Makarska 36
Ad. 25. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
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davanju u zakup poslovnog prostora: Dunji Vukasović Bradarić, dr.dent.med. u Sinju, Put
Ruduše 26
Ad. 26. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Tomislavu Petričević, dr.dent.med. u Imotskom, dr.
Josipa Mladinova bb
Ad. 27. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Maji Gjirlić, dr.med.spec.gin., u Splitu, Kavanjinova 2
Ad. 28. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Antici Vrčić Pervan, dr.med.spec.gin., u Splitu,
Kavanjinova 2
Ad. 29. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Neru Marinović, dr.med.spec.gin., u Omišu, Put Mlija
2
Ad. 30. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Nives Luetić, dr.med.spec.gin., u Splitu, Trg hrvatske
bratske zajednice 4
Ad. 31. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Jošku Rinčić, dr.med.spec.gin., u Trogiru, Alojzija
Stepinca 17
Ad. 32. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Marijani Skender-Oreb, dr.med.spec.gin., u Imotskom,
Dr. Josipa Mladinova 22 B
Ad. 33. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Ivici Dadiću, dr.med.spec.gin., u Sinju, Put Ruduše 26
Ad. 34. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Mirjani Katić, dr. med.spec.pedijatrije, u Splitu,
Šižgorićeva 20
Ad. 35. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Fanidi Brekalo, dr.med.spec.pedijatrije, u Splitu,
Ninska 1
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Ad. 36. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Ivanu Milas, dr.med. u Lovreeću, Ulica dr. Franje
Tuđmana 66
Ad. 37. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Željki Mustapić, dr.med. u Splitu, Šimićeva 34
Ad. 38. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Nedjeljki Grubišić-Čabo, dr.med., u Splitu,
Šižgorićeva 20
Ad. 39. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Editi Ortoljo-Pogorilić, dr.med.spec.obiteljske med. u
Splitu, Šimićeva 34
Ad. 40. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Petru Striniću, dr.med.spec.obiteljske med., u Imotskom,
Dr. Josipa Mladinova 22B
Ad. 41. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Ljubici Sanader, dr.med., u Stobreču, Sv. Josipa 2
Ad. 42. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Miranu Propadalo, dr.med., u Splitu, Hercegovačka 40
Nakon točke 42. prešlo se na glasovanje dopunskih točaka 49. i 50.
Ad. 49. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Ivani Gančević Barišin, dr. med.spec.gin., u Solinu, Dr.
Martina Žižića 6
Ad. 50. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju u zakup poslovnog prostora: Stjepko Vrsalović, dr.dent.med. u Bolu, Loža 7
Točke od 43. do 46. te točka 51. dnevnog reda odnose se na osnovne i srednje škole te je
prihvaćen prijedlog da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama
pojedinačno.
Ad. 43. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Milna, Milna za stjecanje
vlasništva školskog igrališta
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Uvodno izlaganje iznio je Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno) i Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno), podržali su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Igor Skoko u ime Kluba stranke Pametno, vijećnici: Ante Renić i
Nikola Tokić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 43. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti Osnovnoj školi Milna, Milna za stjecanje vlasništva školskog igrališta
Ad. 44. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Brač, Supetar
Ad. 45. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti Osnovnoj školi kraljice Jelene, Solin, ravnateljici Škole Vesni Ružić,
za potpisivanje izjave o etažiranju školske dvorane
Ad. 46. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o dopuni
Odluke o podjeli Osnovne škole Petra Berislavića u Trogiru s osnivanjem Osnovne škole
Okruk u Okrugu Gornjem
Ad. 51. Većinom glasova (30 glasova „za“, 1 „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesen
Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Kralja Tomislava
9
Ad. 52. Prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na
privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – županijskog
značaja, predio Krvavica, na dijelu k.o. Bast – Baška Voda, Općina Baška Voda
Uvodno izlaganje iznio je Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), su podržali
prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić, u ime Kluba stranke Pametno, Mate Martinić u ime
Kluba SDP-a, Milija Lukšić-Baldić u ime Kluba MOST-a NL i Filip Vidulin u ime Kluba
HDZ-HGS, vijećnici: Vedran Lendić i Filip Vidulin, replika: Filip Vidulin, Ivica Kusić,
Zlatko Ževrnja i Vedran Lendić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
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Ad. 52. Većinom glasova (31 glas „za“, 4 „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i
korištenje lučkog područja luke posebne namjene – županijskog značaja, predio Krvavica, na
dijelu k.o. Bast – Baška Voda, Općina Baška Voda
Sjednica je zaključena u 17,45 sati.
Predsjednik Županijske skupštine
Petroslav Sapunar, prof. v.r.
Zapisnik izradila
Marijana Anić
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