ZAPISNIK
sa 28. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 2. prosinca
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. Baldić-Lukšić Milija
2. Baran Ante
3. Baričević Danica
4. Barišić Ivan
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. Čizmić Jadran
16. Grubišić Edita
17. Horvat Saša
18. Kovačić Jere
19. Krstinić Damir
20. Kukoč Danijel
21. Kurtović Ferdo
22. Kusić Ivica
23. Kuščević Lovro
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. Pranić Ante
34. Puljak Lucija
35. Rajčić Natalija
36. Renić Ante
37. Sanader Ante
38. Sapunar Petroslav
39. Svaguša Darko
40. Tokić Nikola
41. Vidić Jozo
42. Vidulin Filip
43. Vukasović Marko
44. Zelić Maja
45. Ževrnja Zlatko
46. Župić Božo

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Ivan Andabak, Ante Bačić, Ante Čikotić, Igor Skoko 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 37 vijećnika), predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 25. studenog
2019. godine.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako su na današnjoj skupštini značajne točke. Prijedlozi
odluka, sporazum o preuzimanju sve u svezi Državne uprave, prijedlog odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije, koje je jako bitno za ustrojstvo i
Županije i ureda Državne uprave, a s obzirom da se radi o ozbiljnoj temi, a postoje 36.
točaka dnevnog reda, predložio je da se točka 4. Prijedlog proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., briše kao i sve točke koje su vezane uz
Proračun. Radi o ozbiljnim raspravama i ne može se na prečec donijeti niti jedna odluka,
sporazum i odluke o proširenju Županije, a ne može se ozbiljno raspravljati o proračunu.
Potom je predložio da se povuku točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
18. i 19., sve točke koje su proizvod proračuna jer se radi o ozbiljnom dokumentu.
Ante Pranić, vijećnik predložio je povlačenje točke 23. Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Izjave o osnivanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom
odgovornošću za gospodarenje otpadom. Naveo je kako se u izmijeni mijenja članak odnosno
uvjeti za buduću direktoricu ili direktora, najvažnije infrastrukturnog projekta ove Županije,
vrijednog preko 600.000.000,00 kuna. Naime, u prethodnoj Izjavi je stajalo da direktor može
biti imenovana fizička osoba s VSS tehničkog, ekonomskog i pravnog smjera i 5 godina
radnog iskustva od toga najmanje 5 na predmetnim poslovima. Sadašnjom Izjavom smanjiva
se kriterij na 1 godinu. Umjesto da se postrožuju kriteriji i da se izabere stručna osoba za
buduću direktoricu ili direktora, na sjednici gdje se raspravlja o Proračunu, a u sastavu tog
Proračuna se nalazi i najvažniji infrastrukturni projekt Lećavica, krije se točka dnevnog reda
gdje se mijenjaju uvjeti za kriterij te je mišljenja kako bi bilo dobro da se ta točka povuče.
Mate Martinić, vijećnik se pridružio zahtjevu Mira Bulja da se skinu točke dnevnog reda
vezano za Proračun. Smatra kako prvo treba donijeti Odluku o pripajanju ureda Državne
uprave, a tek onda se može pisati Proračun.
Prijedlog vijećnika Mira Bulja o povlačenju točka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18. i 19. većinom glasova je odbijen. 12 glasova „za“ prihvaćanje prijedloga, a
26 glasova „protiv“ prihvaćanja prijedloga.
Prijedlog vijećnika Ante Pranića o povlačenju točke 23. Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Izjave o osnivanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom
odgovornošću za gospodarenje otpadom je odbijen. 13 glasova „za“ prihvaćanje prijedloga, a
25 glasova „protiv“ prihvaćanja prijedloga.
Prijedlog vijećnika Mate Martinića o povlačenju točka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 18. i 19. većinom glasova je odbijen. 13 glasova „za“ prihvaćanje prijedloga,
a 25 glasova „protiv“ prihvaćanja prijedloga.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Skupštine prelazi na glasovanje o dnevnom redu.
Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (23 glasa „za“, 15 glasova „protiv“).
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Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale
dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave
3. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske
županije
4. Prijedlog proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.
5. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitskodalmatinske županije za 2020.
6. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitskodalmatinske županije za 2020.
7. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2020.
8. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštineUstanove u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
9. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
10. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu Splitsko-dalmatinske
županije za 2020.
11. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske
županije za 2020.
12. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitskodalmatinske županije za 2020.
13. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u turizam i pomorstvo na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
14. Prijedlog odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva,
poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske
županije za 2020.
15. Prijedloga odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša,
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2020.
16. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti
Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
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17. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim
braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za
2020.
18. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i
Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
20. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad 2019. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
21. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2019. iz Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021., s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
22. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom
odgovornošću za gospodarenje otpadom za 2018. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Regionalnog centra čistog
okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
24. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva
s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
25. Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za
2019. (usklađenje) s Prijedlogom zaključka o donošenju
26. Prijedlog Plana djelovanja Splitsko-dalmatinske županije u području prirodnih nepogoda
za 2020. s Prijedlogom zaključka o donošenju
27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta
Stomatološke poliklinike Split
28. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Lucijani Krželj, dr.
med.spec.medic.rada u Trogiru, Alojzija Stepinca 17
29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta
Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem
30. Prijedlog odluke o promjeni naziva i dopuni djelatnosti Osnovne glazbene škole Jakova
Gotovca, Sinj
31. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Hrvatskog narodnog preporoda 6
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32. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Bana Josipa Jelačića 1
33. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Solinu,
Kralja Zvonimira 4
34. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Krešimirova 3
35. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Škripu,
stambeno-gospodarski sklop Nikolić-Krstulović
36. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Priora Petra 11
Nakon izglasavanja dnevnog reda, vijećnik Miro Bulj traži stanku od deset minuta, u ime
Kluba MOST-a NL, te je naveo kako će oporba zbog neprihvaćanja razumnih prijedloga
napustiti sjednicu jer nema većine, a tek kad bude većina će se vratiti, a ako ne bude većine
neće se vratiti na sjednicu.
Potom je vijećnik Mate Martinić pozvao oporbene vijećnike da napuste sjednicu.
Također je vijećnik Ante Sanader zatražio pauzu od deset minuta.
Predsjednik Županijske skupštine odobrava pauzu u trajanju od deset minuta.
Nakon proteka vremena predviđenog za stanku nastavilo se sa sjednicom.
Mate Martinić, vijećnik, naveo je kako je Klub SDP-a imao plemenitu namjeru da se odgodi
donošenje Proračuna. S obzirom da većina to nije usvojila ide se dalje sa radom sjednice na
način kako tko bude smatrao potrebitim, a oni će najvjerojatnije morati preispitati ispravnost
donošenja Proračuna koji će se, nada se donijeti, vezano uza sve moguće okolnosti ovakvog
donošenja Proračuna.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako je skupštinski rad, po predsjedniku kluba HDZ-a vrlo
bitan, da oporba, kako se navodi, destruktivno radi. Naveo je kako će ostati na aktualnom
satu, raspravljat će, ali članovi Kluba MOST-a NL, svaki put, za vrijeme glasanje će izaći jer
su protiv spajanja ureda Državne uprave Županiji, koja je glavna kočnica razvoja Splitskodalmatinske županije i time će poslati poruku da je većina neozbiljna.
Nakon izlaganja vijećnika prelazi se na aktualni sat.
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Tomislav Buljan, vijećnik ima dva pitanja. Naveo je kako školu u Strožancu, u Podstrani
pohađa 1000 djece. Ove godine u prvi razred upisano je 6 razrednih odjeljenja. Dvorana u
kojoj djeca imaju tjelesni nije adekvatna, mala je, vlaži i itd. Njegovo pitanje je što je sa
projektnom dokumentacijom proširenja školske dvorane osnovne škole Strožanac, Podstrana?
Drugo pitanje, s obzirom da je Splitsko-dalmatinska županija postala sve popularnija i
atraktivnija destinacija za doseljavanje i život stranaca, postavio je pitanje županu i stručnim
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službama da mu odgovore, što Županija može napraviti kako bi njihovoj djeci bilo
omogućeno školovanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji?
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, naveo je kako je točno da je ove godine u Podstrani upisan jedan razredni
odjel učenika u prvi razred više nego što ih se to inače upisuje. Osnovna škola Strožanac je
škola u koju, kroz školsku godinu i tijekom nastavne godine doseli otprilike još jedan razred
učenika tako da se broj učenika u toj školi rapidno povećava. U toj školi je veliki broj
učenika, putnika koji se prevoze iz Podstrane, oko 500 učenika. Škola sada broji negdje oko
1000 učenika. Prema normativima prostora njih pripada trodijelna sportska dvorana, a
Osnovna škola u Strožancu ima jednodijelnu sportsku dvoranu. Županija ima vrlo ozbiljan
plan, ne samo za tu dvoranu, nego i druge dvorane koje su zapravo školske sportske dvorane.
Preprojektirati ih te imati spremne projekte iz razloga jer je župan u nekoliko navrata u
Ministarstvu regionalnog razvoja inicirao nekoliko sastanaka na temu omogućavanja
izgradnje i dogradnje, ne samo školskih športskih dvorana nego i školskih objekata, jer je
poznato da u prošlom operativnom programu nije to bilo moguće da se omogući. Jedan takav
program u idućem razdoblju će se dočekati spremno. U vezi s tim dao je informaciju kako će
se u idućoj godini izraditi projektna dokumentacija dogradnje sportske dvorane. Kad se govori
o strancima koji doseljavaju, jer je Splitsko-dalmatinska županija sve atraktivnija destinacija
za život, naveo je kako na godišnjoj razini imaju nekoliko upita ljudi koji se doseljavaju u
Splitsko-dalmatinsku županiju i gdje nastaviti obrazovanje. Do sada to nije bilo moguće, ali
ove godine su pokrenuli aktivnost dobivanja međunarodnog programa. Dakle, ustanova se
mora akreditirati, biti licencirana za provođenje međunarodnog programa. To je III.
Gimnazija. Ideja je da III. Gimnazija u 2021. pokrene program međunarodne diplome, a onda
da se taj program spusti do prvog razreda Osnovne škole kako bi stranci odnosno roditelji koji
dolaze iz inozemstva, bilo poslovno, bilo nekakvim privatnim biznisima imaju gdje svoju
djecu upućivati u školu. Trenutno za to nemaju mogućnost, takvu mogućnost imaju jedino u
Zagrebu. Naveo je kako je to često razlog zašto se i odustaje od doseljavanja s obitelji u Split.
Doseljavaju se Zagreb, a obavljaju poslove u Splitu. Uvjerenja je kako će u 2021. taj program
biti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, III. Gimnaziji. Naveo je kako je to nešto što je potrebno
i opravdano jer sve veći broj je takvih upita. Također je naveo kako je važno napomenuti da ta
škola ne bi bila samo ekskluzivno pravo stranaca nego bi bila i otvorena mogućnost da i
domaći ljudi, ukoliko to žele, mogu svoju djecu upisivati u jednu takvu školu.
Miro Bulj, vijećnik, prvo pitanje uputio je županu Splitsko-dalmatinske županije, a to su
projekti tj. projekat koji je žila kucavica za Cetinsku Krajinu. Cetinska Krajina koja je veća po
površini od Međimurske županije, po broju stanovnika od Ličko-senjske županije. Taj projekt
se godinama spominjao. Zadnji put donesen je zaključak Vlade, u Splitu, prije dvije godine.
Vlada ulazi u zadnju godinu, naveo je kako od tog projekta nema ništa. 2016. godine bila
studija izvedivosti i odabrana je varijanta u dužini nešto oko 8,5 km, varijanta 3, to je bilo u
hotelu Alkar, IGH izvodio, negdje oko 100.000,00 EUR bilo iz EU fondova. Naveo je kako je
to pokrenuto i kako bez te žile kucavice će se imati još veći demografski pad. Kamen temeljac
je položen, a tome se govori 20 godina od kada je i Županije. On je kamen temeljac položio,
tako da nije problem da se krene s radovima. 2020. godina, a nema bagera, zaboravljeni
Cetinski kraj je i dalje bez te ceste, a koja bi Sinj pretvorila u predgrađe Splita. Naveo je kako
bi bilo brže doći od Radošića do splitskih Firula, nego Meja do Firula. Sinj i Split bi postali
jedno tijelo i interes je spojiti zaleđe sa Splitom.
Drugo pitanja je što je sa žilom kucavicom za Cetinski kraj odnosno brza cesta KukuzovacKrižice? Također je vrlo bitno pitanje navodnjavanje sinjskog polja. Naveo je kako je sinjsko
polje, kroz koje prolazi Cetina. Cetina izvire i više taj izvor izbaci vode u jednom satu nego
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svi u Izraelu, a zna se koliko je navodnjavanje. To je 6000 ha gdje se ljudi ne mogu baviti
poljoprivredom, a bivši župan Ževrnja je obećao, kad se govorilo o reverzibilnom na
Kamešnici korita da će biti gotov taj projekt. Već 5-6 godina nema ništa, a što se tiče
navodnjavanja, poljoprivrednici su u ogromnom problemu. Na ovom području samo se uvozi
hrana, a ljudi se iseljavaju. Također je postavio pitanje zbog čega dijelovi Rude, Zelovo,
Mućki dio nemaju vodopskrbu?
Ante Šošić, zamjenik župana, odgovorio je kako je na postavljeno pitanje više puta
odgovoreno. Ugovorena je izrada studije utjecaja na okoliš, koliko se sjeća u siječnju 2019. i
trebalo bi 12 mjeseci za izvođenje te studije. Nakon toga je preprojektiranje idejnog projekta,
glavnog projekta i potencijalnog financiranja, bilo iz nacionalnih sastava, bilo iz Europskih
fondova. Točno je to što je vijećnik rekao da je odabrana varijanta, točno je to da podnose
amandmane na državni proračun da se to financira. Međutim, naveo je kako tehnika stvari
takva da se prije mora napravit idejni projekt, građevinsku dozvolu, da bi se moglo nešto
raditi.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako je 2016. godine svojom upornošću inicirao tu studiju
utjecaja na okoliš za ovu žilu kucavicu koja će približiti Dalmatinsku zagoru i Splitu gdje će
se Split imati gdje razvijati, a gdje će ljudi opstati. Naveo je kako se 30 godina govori kako
nedostaje dokumentacija, on daje amandman na državni proračun, a njegovi kolege, saborski
zastupnici su protiv. Na zna zbog čega su protiv jer priča o dokumentaciji, ne zna kolika bi ta
dokumentacija mogla biti, gdje se odlaže, kolika je ta zgrada, kolika je ta arhiva te
dokumentacije? Cetinski narod Cetinskog kraja traži da se počne graditi, to je minimalno što
se treba raditi. Cetina proizvodi godišnje električne energije 40 %, hidroenergije Republike
Hrvatske, a oni nisu jedan projekt od 200.000.000,00 kn koji bi spasio Cetinsku krajinu i koji
bi je približio Splitu i time omogućio razvoj Splita.
Blaženko Boban, župan, a vezano za pitanje navodnjavanja Sinjskog polja. Dakle, dva
projekta postoje na području Cetinskog kraja. Jedan je eventualni HE, koja je privatna
inicijativa, ali ono što je posebno važno je RHE Blaca, koja u svom projektu traži
navodnjavanje Trnovače ili bolje rečeno područja Sinjskog polja. Naveo je kako su imali vrlo
intenzivne sastanke i sa HEP-om i sa Hrvatskim vodama. Također, u Zagrebu, ponovno će se
sastati, na najvećoj razini državne tvrtke, HEP, Hrvatske vode. Također je izvijestio javnost, a
što se tiče RHE Blaca, da je idejno rješenje za RHE Blaca gotovo. Partneri su Hrvatske vode,
Splitsko-dalmatinska županija i HEP. Isto tako, pri samom kraju jr i studija za zaštitu okoliša
na navodnjavanju u Trnovači i ono što je posebno bitno i važno kako je RHE Blaca, na neki
način, dobiva primat u rješavanju i energetskog potencijala, a naravno paralelno s tim i korist
vezano za navodnjavanje Cetinskog kraja. To je ono što posebno veseli, a bilo je i dugotrajnih
sastanaka ili na neki način uvjeravanja i dokazivanja, ali i to se uspjelo riješiti. Idejno rješenje
se dovršilo, a studija zašite okoliša na Trnovači je pri samom kraju. Dakle, to je ono što je
jako bitno iz razloga što je to na neki način dvostruka korist, energetski potencijal i
navodnjavanje Cetinskog kraja odnosno Sinjskog polja. Naveo je kako je to lako provjeriti jer
prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije trenutno izvješen na javni uvid.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako Cetinski kraj, Dalmatinska zagora od kada postoji
Županija sluša ovu istu priču. Istaknuo je kako je činjenica, a dok se sve to napravi, narod će
iseliti. Žao mu je što Sinjsko polje nije navodnjeno jer je to jedna od ključnih stavki opstanka
ljudi na području Cetinske krajine i razvoja poljoprivrede, a žao mu je što nije spomenuta
vodoopskrba u naseljima koje nemaju vode u kućama jer dijelovi u zaleđu je nemaju.
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Blaženko Boban, župan je vijećniku Miru Bulju pokazao svu dokumentaciju za RHE Blaca i
za navodnjavanje Trnovače.
Vinko Maroević, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje kada će započeti radovi
rekonstrukcije opasne krivine na ulazu u Stari Grad na Hvaru? Drugo pitanje što je sa
rekonstrukcijom ceste Dolac-Tnbusi?
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, ponudio je odgovor, a vezano za
rješavanja opasnih krivina na ulazu u Stari Grad. Podsjetio je kako je postojala još jedna
krivina koja prije nego godinu i pol dana riješena. I za ovu krivinu će se odmah iza Nove
godine krenuti s radovima jer je dobivena građevinska dozvola. Riješeni su imovinsko-pravni
odnosi, proveden je natječaj za izvođenje radova, čeka se samo protek žalbenog roka te se
radovi planiraju završiti prije turističke sezone, dakle u svibnju sljedeće godine. Vrijednost
ove investicije je oko 3.000.000,00 kn.
Vezano za početak radova na rekonstrukciji ceste Dolac-Trnbusi, u Omiškoj zagori. Radovi
će krenuti za petnaestak dana jer je riješena dozvola, imovinsko-pravni odnosi, proveden je
natječaj i još se treba potpisati ugovori te uvesti izvođača u posao. Tu je razlog kašnjenja jer
se čekala suglasnost Ministarstva državne imovine za korištenje kamenog materijala
preostalog iskopa autoceste za nastupe s ceste. Time se uštedjelo u dovozu materijala sa
udaljenih lokacija i vrijednost ove investicije je oko 6.000.000,00 kn.
Denis Bobeta, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na školsku dvoranu u
Trilju. Školska sportska dvorana izgrađena je 1982. godine. Od tada se obnovila jedna
svlačionica, a tu dvoranu koriste, uz osnovnu školu, svi osnovnoškolci u obavljanju nastave
tjelesnog odgoja, rukometni klub, košarkaški klub, Udruga malog nogometa te mažoretkinje.
Dvorani je prijeko potrebna energetska obnova, izmjena parketa, promjena i sanacija krovišta,
izmjene ventilacijskog sustava i grijanja. Zanima ga je li postoji mogućnost da se i za ovu
dvoranu napravi projekt kompletne rekonstrukcije?
Drugo pitanje je za župana. Radi se o rotoru u Sinju i zanima ga da li Županija ili on kao
predstavnik Županije, svojim utjecajem može pomoći Sinju i Cetinskoj krajini? S obzirom na
velike gužve koje se stvaraju na tom rotoru, otkad je napravljen 2015. godine. Da li može
utjecati na Hrvatske ceste, pošto u idejnom projektu nije napravljen pothodnik, projekt nije
stavljen u državni proračun, nekim rebalansom ili da Županija može nekim svojim sredstvima
utjecati da se to izgradi jer su nenormalne i nesnosne gužve koje se svakodnevno stvaraju u
prolasku D1 cestom? Grad je totalno zakočen, a najveći je problem taj rotor. Zna da ide
rekonstrukcija jednoga raskrižja, ali koji neće ništa utjecati da se smanji ta gužva. Zanima ga
da li Županija može utjecati da se tu izgradi jedan pothodnik koji bi definitivno otklonio tu
nesnosnu gužvu?
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, naveo je kako je točno da je dvorana, školska sportska dvorana što znači da
zadovoljava, s jedne strane potrebe škola, tj. djece za nastavu tjelesne kulture, školskih
sportskih klubova i školskih natjecanja, a s druge strane znači da zadovoljava javne potrebe u
sportu grada Trilja i okolice. Sve je točno što je vijećnik naveo, osim što se ne bi složio jer su
obnovljeni sanitarni čvorovi i to je bilo ono što se moglo brzo i efikasno napraviti. Također je
naveo kako je bilo potrebno i legalizirati samu dvoranu, što su uspjeli kroz ovu godinu,
plaćena je naknada i naručena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu. Očekuje se,
iduće godine, natječaj Ministarstva graditeljstva i fonda za zaštitu okoliša na koju ima
namjeru prijaviti i dvoranu i ovaj stari dio osnovne škole u Trilju zajedno s još nekolicinom
projekata.
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Luka Brčić, zamjenik župana naveo je kako se slaže sa vijećnikom i kako ovaj rotor nije
najbolje riješen. Istaknuo je, a koliko je upućeno, neslužbeno, neformalno, ne može tvrditi da
je prethodno jest i bila u planu izgradnja pothodnika. Međutim, zbog frekvencije prometa i
prema Zagrebu, posebno za vrijeme turističke sezone bi umnogome odužilo ovaj projekt i
riješeno je na ovaj način koji trenutno jeste. On je u nekoliko navrata, na razini Splitskodalmatinske županije prenosio glasove ljudi po pitanju ovog projekta te je uviđeno da ovo nije
konačno rješenje te će se pristupiti rješavanju, da li će to biti pothodnik ili na neki drugi način.
Uputit će primjedbe Hrvatskim cestama po pitanju ovog kružnog toka u gradu Sinju.
Denis Bobeta, vijećnik naveo je kako se nada da će se postupiti kako je zamjenik i rekao te
uputiti primjedbe Hrvatskim cestama. Napomenuo je, a kao što je i vijećnik Miro Bulj već
spominjao. Ovaj projekt pothodnika, je već dva puta, on kao saborski zastupnik, davao na
prijedlog Državnog proračuna za 2019. i 2020. koji nije prihvaćen. Nada se da će Županija
pomoći.
Jadran Čizmić, vijećnik ima dva pitanja. Naveo je kako su svjedoci velikoga broja potresa te
ga zanima ima li Splitsko-dalmatinska županija snage, opremu u slučaju katastrofa i je li
spremna za djelovanje?
Drugo pitanje je za pročelnicu gospođu Mariju Vukoviću. U proračunu za 2019. godinu
Županija je imala 7,5 milijuna kuna za nabavku vatrogasnih vozila, zanima ga jesu li sredstva
povučena i ide li nabavka vozila u realizaciji?
Luka Brčić, zamjenik župana je najprije iskoristio priliko da u svoje ime i u ime načelnika
Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije iskazao empatiju, suosjećanje prije
svega zajednici Albanaca u gradu Splitu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, za ovo što se
dogodilo kao posljedica potresa i velik broj ljudi koji su poginuli. Splitsko-dalmatinska
županija je ulaskom Republike Hrvatske u EU nastojala decentralizirati civilnu zaštita tako da
je Splitsko-dalmatinska županija u tom kontekstu izradila jednu strategiju ugroženosti
stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara na području Splitsko-dalmatinske županije.
Područje Splitsko-dalmatinske županije, kako tvrde stručnjaci je seizmički aktivno na svim
područjima, no nije svugdje jednakog intenziteta, najveći je dio od Makarske, Imotske
krajine, Cetinske krajine gdje je seizmički aktivno područje. Splitsko-dalmatinska županija,
kada se dogodio potres u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, u određenim intervalima
Županija nije pozivala žurne službe na nikakvu pripravnost da se ne bi dodatno stvarala
panika, ali je bilo učestalih i češćih komunikacija između svih žurnih službi, preko službi 112.
Inače, Splitsko-dalmatinska županija kao što je poznato, negdje oko 5.000.000,00 kn ulaže u
svoje žurne službe, vatrogasce, gorsku služba spašavanja, Crveni križ, a kada je riječ o
potresu istaknuo je specijalističku postrojbu, od tridesetak ljudi koji su maksimalno educirani,
opremljeni, a njih predvodi poznati speleolog Tonči Rađa. Vjeruje da, ako dođe do nekakve
havarije, Splitsko-dalmatinska županija može dati određenu podršku i sigurnost građanima.
Također je spomenuo stalno ulaganje u civilnu zaštitu, ne ograničavajući se samo na vlastiti,
matični proračun. Splitsko-dalmatinska županija, u svim svojim planovima, gdje gradi
ambulante, škole, školske dvorane izričito se pridržava zakona i odredbi o sigurnosti po
pitanju ugroza, potresa, požara itd.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša navela je kako su u Upravnom odjelu za 2019.
godinu bila predviđena sredstva u iznosu od 7,5 milijuna kuna, za nabavu vatrogasnih vozila.
To se odnosilo na 20 % sredstava koja je Županija odlučila dati za nabavu vatrogasnih vozila.
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U tom programu sudjelovalo je 14 gradova i općina i njihovih 16 vatrogasnih društava.
Uspješno je izvršena javna nabava i sva sredstva su izvršena.
Damir Ćosić, vijećnik naveo je kako se na Skupštini vrlo malo spominju hrvatski branitelji,
veterani i braniteljska populacija. Po tome bi se zaključilo da je sve u redu. Međutim, očito se
mora spomenuti jer iz današnjeg dnevnog reda i točka o braniteljima. Zanima ga koliko je
Splitsko-dalmatinska županija primila zahtjeva pojedinačnih slučajeva, koliko se branitelji
obraćaju županiji, koji su njihovi problemi? Nadalje je naveo, ovim pristupom ureda Državne
uprave pod kojim djeluje i ured za branitelje koji će prijeći Županiji. Hoće li se nešto bitno
promijeniti za rješavanje statusa hrvatskih branitelja, pojedinačnog statusa branitelja, a s
obzirom da Udruge koje su organizirane imaju svoje programe jer dosta branitelja ima
neriješeni status. Na koji način će im se pomoći i na koji način će im se pomagati, u smislu
financijske potpore itd.? Također ga zanima što je sa Veteranskim centrom u Sinju? Taj
Centar je dobio građevinsku dozvolu, na njemu se radi, ali ga zanima u kojoj je fazi i koju će
ulogu imati taj Centar?
Damir Gabrić, privremeni pročelnik Upravnog odjela zajedničkih poslova naveo je kako
se Splitsko-dalmatinska županija svakodnevno susreće s problemima branitelja. Međutim,
pokušava gotovo sve da im se pomogne. Izdvajaju se sredstva, za iduću godinu
1.700.000,00 kn, za kapitalne projekte, za rad udruga. To su samo ona direktna sredstva, ona
indirektna koja se ne vide, a koja idu iz Odjela za socijalnu skrb. Također, preuzimanjem
ureda Državne uprave preuzima se Odjel za Hrvatske branitelje, a kojih ima preko 10 000
korisnika, godišnje. Zato je i zadužen jedan odjel u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji će se
brinuti o hrvatskim braniteljima, civilnoj zaštiti i ljudskim pravima. U vezi pitanja
Veteranskog centra naveo je kako taj centar vodi Ministarstvo hrvatskih branitelja i sva
sredstva su iz fonda Europske unije tako da je to značajan projekt za Splitsko-dalmatinsku
županiju. U tu svrhu, na području grada Sinja, Grad je dao pola vojarne Ministarstvu, vojarna
Ivaniš Nelipić. Grad će komunalno opremiti, raspisan je javni natječaj i 20. prosinca bi trebao
biti okončan. Uglavnom rok bi bio negdje godinu i pol dana odnosno 18 mjeseci za izgradnju
tog Centra. Centar bi zapošljavao od 25-30 osoba, a što će sve sadržavati, ne zna točno jer još
Ministarstvo radi na tome. Po njemu glavni od problema je stacionar za negdje oko 160 osoba
i postoji načelni izgled tog Centra, ali još svi sadržaji, zakonski okviri da bi se sve ostvarilo,
moraju biti potpuni i kad to bude, s velikom radošću će to prenijeti Skupštini.
Jere Kovačić, vijećnik je svoje prvo pitanje uputio ravnatelju „More i krš“. Naveo je kako je
u 2018. godini izvršeno zaposlenje na radno mjesto stručni suradnik za pripremu i provođenje
EU projekata. Zanima ga je li bio proveden natječaj za navedeno radno mjesto, a ukoliko nije
na koju se način došlo do najboljeg kandidata za to radno mjesto?
Drugo pitanje je uputio županu. Zamolio je dostavu dokumentacije, ukoliko ona postoji, koja
sadrži podatke o poslovnim procesima koje obavljaju pojedini zaposlenici Splitskodalmatinske županije, po nazivu radnog mjesta, ne po imenu i prezimenu zaposlenika, nego
po nazivu radnog mjesta, a ukoliko ne postoji, planira li izradu navedenog dokumenta i kada?
Domagoj Lažeta, ravnatelj Javne ustanove „More i krš“ naveo je kako je za to radno
mjesto, iako nije bila obveza Javne ustanove „More i krš“, proveden javni natječaj. Natječaj je
raspisan i objavljen na portalu MojPosao, zaprimljene su sve molbe kandidata i najadekvatniji
je izabran za radno mjesto. Ukoliko vijećnik želi može pristupiti Javnoj ustanovi i izvršiti
uvid.
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Blaženko Boban, župan naveo je kako opis radnih mjesta ili specifikacija radnih mjesta
postoji te da je ima. Naveo je kako nema nikakvih problema za uvid, jer taj dokument gotovo
svakodnevno kruži na relaciji on, pročelnici i djelatnici i u svakom trenutku je dostupan,
vidljiv i nema nikakvih problema ako vijećnik Jere Kovačić želi, može doći u Županiju jer to
je dokument koji je javan i 24 sata u rukama svih.
Jere Kovačić, vijećnik naveo je kako je on pretraživao na stranicama MojPosao i nije uspio
naći navedeni natječaj.
Lucija Puljak, vijećnica je postavila pitanje županu, navela je, kako u njega najviše ima
vjere. Koje se škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji mogu ocijeniti uspješnima, a koje manje
uspješnima, temeljem analiza Izvješća koje same škole sastavljaju na kraju godine? Dala je
obrazloženje. Dakle, ovih mjeseci se puno govori o štrajku prosvjetnih radnika, oni ga
nazivaju štrajkom za dignitet prosvjetne profesije. Njeno mišljenje je kao i mišljenje njene
stranke da se dignitet prosvjetnih radnika mora na svaki način zaštititi. Prvi uvjet je da im se
prizna startni koeficijent, koji svima s istom složenošću koja je definirana stručnom spremom
odnosno složenost posla zahtijeva određenu stručnu spremu. Znači startni koeficijent svima
jednak, a svako daljnje napredovanje, na platnoj listi na poslu, mora biti povezan s rezultatima
rada. Navela je kako vrednovanje kvalitete mora započeti na svim razinama, u svim javnim
službama, državnim i javnim službama. Vjeruje da se u tome svi slažu, i kako to nije tako
teško kako se misli. Iznijela je slijedeći podatak: Škole započinju školsku godinu donošenjem
Plana i programa rada škole. To je veliki dokument koji sadržava sve podatke o tome što će se
u školi raditi. Ta se izvješća, na kraju školske godine, šalju ministarstvima, vjerojatno u to
uvid imaju i županije. Sve ovo što govori nije strogo uzevši u nadležnosti Županije. Županija
ponajprije vodi brigu o krovu, dakle o materijalnim stvarima, a ono što se događa ispod krova
briga je Ministarstva. Navela je kako školu ne čini zgrada nego zbornica, nije svejedno kakva
je zbornica. U tim Izvješćima koje škole sastavljaju na kraju školske godine koje nikome ne
moraju dostaviti, a što je katastrofa, stoji realizacija nastave, nastavnih sati, redovne,
dopunske, dodatne nastave. Realizacija izvannastavnih aktivnosti, postignuća učenika u
učenju i vladanju na kraju školske godine, postignuća na školskim i izvan školskim
natjecanjima, državnim, međunarodna, kulturna i javna manifestacija odnosno manifestacija
na kojima škola sudjeluje i vidljivo škole u javnosti. Ako se sve ovo analizira dobit će se
krvna slika škole. Nije svejedno da li se u nekoj školi sve ovo događa ili se događa samo
„gola“ nastava i u dva sata se zatvaraju vrata škole. Hoće li se napraviti takva analiza i hoće li
se temeljem te analize pristupiti nagrađivanju na bilo koji način?
Drugo pitanje je pitanje asistenata u nastavi? U škole je poslat naputak da se pričeka s
izvještajima o radu asistenta?
Blaženko Boban, župan naveo je, a što se tiče pitanja, pretpostavio je da je pitanje na neki
način iskorišteno da se elaborira na trenutno aktualnu situaciju, što je legitimno i opravdano.
Odgovorio je na pitanje da će zadužiti Odjel i vidjeti na koji način. Međutim, istaknuo je kako
vijećnica zna jer je dugogodišnji prosvjetni djelatnik, kako je Splitsko-dalmatinska županija
napravila niz segmenata, poput vrednovanja djece koja idu na državna natjecanja, županijska,
državna natjecanja, poput Centara izvrsnosti i niz drugih segmenata u okvirima mogućnosti.
Složio se s vijećnicom Lucijom Puljak kako je briga Županije, kao osnivača voditi brigu prije
svega o materijalnom segmentu, krovu, učionicama, klupama i itd. Međutim, on se očitovao
preko medija, a vezano za aktualnu situaciju, ali je i podsjetio kako jednu školu, uz taj
materijalni segment sačinjava i zbornica, na čelu sa ravnateljem ili ravnateljicom, jednu školu
sačinjavaju i djeca te škole, da se i njih ne zaboravi, i oni su sastavni dio škole, i oni imaju
određena prava i određene mogućnosti i ovlasti participirati u funkcioniranju svake škole
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kako bi njihova ustanova pokazala izvrsnost u segmentu upravo onoga što je vijećnica pitala.
Učenici su možda najvažniji segment svega toga, naravno da oni sa sobom vuku svoje
roditelje ili odgajatelje koji su s njima u njihovu domaćinstvu ili kućanstva. O njima treba
voditi računa. Posebno je istaknuo kako ne može razumjeti, a da se ne bi krivo razumjelo, ako
je jedna županija osnivač, vrlo često se govori o riječima „uhljebljen“, postavljen za
ravnatelja, imenovan za ravnatelja, a dobro se zna kako osnivač nema nikakvog utjecaja.
Ponovno je ponovio kako osnivač nema nikakvog utjecaja. U svih 112 škola Županije, a
istaknuo je kako je sastavni dio jedne škole i Školski odbor. Osnivač daje 3 člana u Školski
odbor, a 4 člana Školskog odbora daje kolektiv i roditelji. U tom segmentu pravo mogućnosti,
da u nekim, na neki način se participira u tim ustanova, tim školama. To je ono što je želio
posebno naglasiti gdje Županija, kao osnivač, osim ovog materijalnoga segmenta, gotovo
nema nikakvih mogućnosti, ali isto tako naveo je kako u tim školama sastavni elementi
ravnatelj, učitelji, nastavnici odnosno predavači, učenici i Školski odbor. To su sastavni
dijelovi jedne škole.
Lucija Puljak, vijećnica navela je kako misle isto, ali rješenje možda ne vide na isti način.
Dakle, škola postoji samo zbog učenika i učenici su tamo najvažniji. Oni koji u školama rade
su plaćenici. Ona se s tim apsolutno slaže, da nema učenika, za profesorima ne bi bilo
potrebe. Istaknula je kako mora postojati način da se vidi tko radi dobro i tko ne radi dobro i
odatle se mora početi. Županija nije na prvom mjestu, ali riba od glave smrdi, škola puno
ovisi o ravnatelju ako se plaća. Prema tome kako si uspješan, a nitko u školi neće birati
neuspješnog ravnateljeva, to je jasno.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, naveo je budući da je vijećnica dala već odgovor samo je potvrdio kako se
čeka kako se razviti ova situacije i postupit će onako kako bude dogovoreno na nacionalnoj
razini.
Mate Martinić, vijećnik postavio je dva pitanja. Mediji navode da je županija pozvala
prosvjetne radnike na razgovor vezan za štrajk. Pitanje je, a s obzirom da su pozvani
prosvjetni radnici, što su odgovorili?
Drugo pitanje, tema je demografija. U programskoj klasifikaciji koja je u proračunu ove
godine predvođena. Za demografiju je predviđeno izdvajanje 6.800.000,00 kn. U prošloj
godini za demografiju se izdvojilo 11.433.000,00 kn. To znači da za godinu koja slijedi će biti
izdvojeno manje za 4.633.000,00. kn. Pitanje za župana je li riješen problem demografije ili
su eventualno neki drugi izvori predviđaju, a koji će demografske mjere namiriti?
Blaženko Boban, župan naveo kako ne zna odakle mu takva informacija, gdje je to pročitao,
njegovo odgovor je: „Nismo, odgovorno i kategorično tvrdim, nismo pozivali nikakve
prosvjetne radnike niti smo na bilo koga utjecali osim ono što ste vidjeli po medijima.“ Naveo
je kada ga netko od novinara pitao što o tome misli da je odgovorio na način kako je
odgovorio i iza toga i dalje stoji, a ne zadirući u pravo zaposlenika, nastavnika, učitelja da
ostvare svoj benefit i pravo, jedino da vode računa, jednom od najvažnijih segmenta, kako je
navela gospođa Puljak, a to su djeca unutar škole. Naveo je kako nitko nije zvan niti je s kim
kontaktirao.
U svezi ovog drugog pitanja, podsjetio je kako je Županija 2018. imala i besplatne udžbenike
koje su provodili kroz taj program i kojeg je država preuzela ove godine. Postoje „Tu je tvoj
dom“ i nada se da će biti još neka sjednica Županijske skupštine što će se i vidjeti, a naravno
da se ne smanjuje već se povećavaju ta sredstva. Ove godine će u konačnici projekt „Tu je
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tvoj dom“ govorilo o nekih šezdesetak ugovora, ali misli da će, do konca godine doći i do 80
ugovora za ovu godinu. Isto tako se planira i sljedeće godine.
Mate Martinić, vijećnik postavio dopunsko pitanje na prvo postavljeno pitanje. Naveo je kad
je postavio pitanje nije mislio pozvali na razgovor, nego netko iz Županije je pozvao njih na
prekid štrajka itd. Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, pod mjerom 414, koja je
donijela Vlada Republike Hrvatske stoji „S obzirom da se plaća dobiva umnoškom osnovice i
koeficijenata složenosti poslova matematički postaje jasno da se ova mjera može provesti
isključivo korekcijom koeficijenata ili se traži usklađenje sa ostalim visokoobrazovnim i u
javnom sektoru“. Na čelu tog povjerenstva je predsjednik Vlade pa je njegovo dodatno pitanje
je li se možda trebalo ovo pitanje postaviti predsjedniku Vlade da bi se ovaj čvor riješio?
Znači, poziva se na strategiju koja govori o koeficijentima, a koje treba rješavati.
Blaženko Boban, župan naveo je kako vijećnikovo pitanje u prvom njegovom istupu i ovo
drugo što je sada naveo, nema gotovo nikakve veze jedno s drugim. Naveo je kako je vijećnik
iskoristio svoje pravo postavljanja pitanja, zlorabio govornicu i njega ili nekoga iz Županije,
na koga je mislio da ne zna. Pokušao ga je etiketirati, da je vršio pritisak prema ravnateljima
škola i od njega očekuje ispriku. Naveo je, da ako je već trebao pitati za ovo je li on
kontaktirao predsjednika Vlade i podsjetio ga na to što je on citirao je sasvim jedno drugo
pitanje, te mu je i na to odgovorio: Ne!
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Županijske skupštine
Zapisnik sa 27. sjednice Županijske skupštine je jednoglasno (35 glasova „za“), prihvaćen.
S obzirom da se točke 2. i 3. dnevnog reda odnose na materiju iz nadležnosti Upravnog odjela
zajedničkih poslova, prihvaćen je prijedlog da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a
glasuje o točkama pojedinačno.
Ad. 2. Prijedlog odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale
dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave
Uvodno izlaganje iznio su Damir Gabrić, privremeni pročelnik zajedničkih poslova i Marija
Čizmić, privremena pročelnica Tajništva Županije.
Marija Čizmić, privremena pročelnica Tajništva Županije nadopunila je uvodno
izlaganje. Navela je kako po naputku Ministarstva uprave, a nakon izrade prijedloga odluke
odnosno u ovom slučaju nacrta prijedloga isti dostavljen Ministarstvu na nadzor. Dakle,
nakon samog izrade prijedloga, da bi se ujednačio pravni stil pisanja i da bi na području cijele
Republike Hrvatske unutar svih županija te odluke bile, što se tiče općih pravila bile
unificirane. U tom smislu Ministarstvo je dalo naputak koji se odnosi na članak 6., a u članku
6. je već bilo regulirano i u prethodnoj Odluci o ustroju upravnih tijela iz 2015. godine. Dakle,
otvorena je mogućnost županu da imenuje Stručni savjet za obavljanje određenih poslova koji
nisu nabrojeni, sistematizirani u Pravilnicima o unutarnjem redu. Mišljenja je Ministarstvo da
i nema potrebe za reguliranjem ovog instituta na ovakav način, njihov je prijedlog da ukoliko
i postoji potreba župana za imenovanjem Stručnog savjeta ili nekih stručnih osoba da takve
odredbe se ugrade u Statut Splitsko-dalmatinske županije, a ne u Odluku o ustroju. U prilog
svojoj tvrdnji Ministarstvo se poziva i na odluku Ustavnog suda koji kaže i poziva se na
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članak 129. Zakona Ustava Republike Hrvatske, dakle koji ostavlja mogućnost jedinicama
lokalne odnosno regionalne samouprave da u svojim općim aktima predvide i osnivanje
takvog instituta, Savjeta župana, što je naravno konačno na odlučivanju predstavničkog tijela.
Stoga je predložila, u ime predlagatelja da se prihvati naputak Ministarstva, i da se članak 6.
Odluke izostavi i da se to, ukoliko bude potrebe regulira Statutom.
Nadalje, u članku 25. stavak 2., u materijalima kojeg su vijećnici dobili, kaže da Pravilnike
stavka 1. ovog članka donosi župan, Ministarstvo je mišljenja da i drugi dio rečenice se
navede „na prijedlog pročelnika Upravnog tijela“, dakle to je čisti zakonski tekst.
U članku 30. referiralo se na neraspoređene službenike i namještenike. Povjeravanje
određenih poslova sukladno Zakonu o županijama, županu je ostala mogućnost, sukladno
Zakonu o službenicima namještenicima rasporediti službenike i namještenike, sukladno
zakonu, a ostavljena je mogućnost stavljanja određenih ljudi na raspolaganje. Savjet je
Ministarstva da se ova odredba briše. Dakle, zakon je dovoljno, detaljno uredio ovaj institut i
nema potrebe ponovno ponavljati taj institut u Odluci o ustroju.
Još jedan segment, navela je, a vezano za nomotehnička pravila, ako se briše članak 6. i 30.
pomjerat će se brojevi. Dakle, određeni članci, pomjeraju se brojevi i Ministarstvo je
sugeriralo kako opise poslova je bolje složit način da to budu stavci. Dakle, da ne bude
kronološko nabrajanje poslova u jednoj dugoj rečenici nego da se ta rečenica pretvori u
stavke, moguće i podstavke.
Nadalje je navela, a u odnosu na suradnju sa uredom Državne uprave i sa taksativnim
navođenjem poslova ureda Državne uprave. Opće je pravno pravilo da se u ovoj Odluci, pišu,
u opisu poslova upravna područja. Međutim, iz nekog opreza da ne bi neki poslovi koji se
zaista povjeravaju županiji ostali nedorečeni ili ne nabrojeni unesene su još određene crtice iz
toga opisa. Tako da članak 18. bi imao 4. stavka s tim da se podstavak 4. dodaje i ta rečenica
koja glasi: „provođenje postupaka osiguranja dokaza izvršenja ne novčanih obveza“,
podstavak 6. bi glasio: „registra sindikata i sindikata više razine te registra poslodavaca i
poslodavaca više razine“ i podstavak 7. bi bio: „evidencija kolektivnih ugovora“ i ovom
stavku 4. „Obavlja i druge poslove svog djelokruga“.
Vezano za Upravni odjel za Hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava prilikom
taksativnog navođenja stavaka i poslova omaškom je izostavljeno, dakle stavak 3. „Prati i
surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti Upravnog tijela“ i stavak 4. „Obavlja i
druge poslove iz svog djelokruga“.
Isto tako u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i
investicije nadodaje se stavak 5. koji kaže: „Prati, surađuje na provedbi EU projekata iz
nadležnosti Upravnog tijela i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.“
Nakon uvodnih izlaganja otvorena je objedinjena rasprava.
Odbor za statut i poslovnik (većinom glasova), 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 Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Vedran Lendić, Josip
Lešina, Lovro Kuščević, Sandra Mitrović Nikšić, Ante Renić, Milija Baldić Lukšić i Miro
Bulj, replika: Milija Baldić Lukšić i Ante Renić.
Blaženko Boban, župan uključio se u tijek rasprave.
Milija Baldić Lukšić, vijećnica navela je, a što se tiče točke 3. pročelnica je izlagala neke
nadopune u vezi Upravnih odjela, a ona je mišljenja da je to trebalo biti napravljeno i
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dostavljeno prije i ne želi raspravljati dok nema kompletne promjene koje su predložene. Što
se tiče točke 2. istaknula je kako su to isti ljudi u Državnoj upravi, na istim radnim mjestima,
a ono što je posebno napomenula je da su to vjerojatno ljudi koji su znali i radili svoj posao.
Sada kada ulaze u nove odjele u Županiji smatra da te ljude, s njihovim znanjem i sposobnosti
treba iskoristiti, a ujedno se nada se da će dobiti novu sistematizaciju radnih mjesta, a ne samo
njih nego i djelatnika koji rade u Županiji. Istaknula je kako se nada da će nastati i promjene
što se tiče samih pročelnika Upravnih odjela odnosno odjela, da će nastati promjene, da će se
iskoristiti znanje i kvaliteta ovih ljudi koji su radili u uredima Državne uprave. Također je
zanima, s obzirom da 71 osoba odlazi u mirovinu, uzimaju otpremninu jesu li ta sredstva bila
predviđena u Proračunu Županije ili su državna sredstva? Zanima je da li se za 71 radno
mjesto predviđa zapošljavanje novih ljudi ili će se iskoristiti i smanjiti broj ljudi ako se
preklapaju neka radna mjesta? Smatra kako bi bilo dobro da im je dostavljena sistematizacija
onako kako je dostavljena sistematizacija djelatnika ureda Državne uprave te bi voljela imati i
spisak djelatnika koji rade u Županiji, da se vidi gdje tko radi i gdje se ti odjeli preklapaju.
Moli pisani odgovor.
Osvrt na tijek objedinjene rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 2. Većinom glasova (30 glasova „za“, 7 glasova „protiv“, 6 glasova „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o sklapanju sporazuma o preuzimanju predmeta,
pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda
državne uprave
Ad. 3. Većinom glasova (30 glasova „za“, 7 glasova „protiv“, 6 glasova „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela
Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 4. Prijedlog proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i
2022.
Uvodno izlaganje iznijela je Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za
financije.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), Odbor za
međunarodnu i međužupanijsku suradnju (većinom glasova), Odbor za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu (većinom glasova), Odbor za ratne veterane
(jednoglasno), Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske (većinom
glasova) i Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), su
podržali prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Ante Pranić u ime
Kluba Nezavisna lista mladih, Mate Martinić u ime Kluba SPD-a, Miro Bulj u ime
Kluba MOST-a NL i Josip Lešina u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Josip Lešina, Igor
Batošić, Mate Martinić, Miro Bulj i Ante Sanader, replika: Mate Martinić i Miro Bulj.
Temeljem članka 71. Poslovnika, Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HGS je podnio amandman:
U razdjelu 006 Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i
investicije, Glava 1, Program 3001, Zaštita prirode i uređenje okoliša, aktivnost A300103,
Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom sa pretovarnim stanicama, Izvor 1.1
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Opći prihodi i primici, Račun 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava umanjuje se
za 1.100.000,00 kuna, a povećava se u istom Razdjelu, istom programu, istoj aktivnosti, iz
istog izvora, Račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna za iznos 1.100.000,00 kuna.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Nakon osvrta župana, vijećnik Miro Bulj zatražio je stanku od pet minuta.
Nakon proteka vremena za stanku nastavlja se sa sjednicom.
Prvi amandman Ante Pranića u ime Kluba Nezavisna lista mladih: Vrijednost
amandmana 2.000.000,00 kn, Razdjel 006, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša, Glava 00601 dodaje se novi program Fond za Dalmatinsku
zagoru sa iznosom 2.000.000,00 kn, a predviđa se realizirati na način da se Razdjel 011,
Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove, Glava 01101, Program 1001, Protokolarne
aktivnosti sponzora i pokroviteljstva aktivnosti, A100104 sponzorstva, pokroviteljstva i
potpore umanjen za predloženih 1.254.000,00 kn za 1.000.000,00 kn na 254.000,00 kn,
Razdjel 001, Kabinet župana, Glava 0101, Programa 1001, Protokolarne aktivnosti sponzora i
pokroviteljstva aktivnosti, A100203 odnos sa javnošću umanjen sa predloženih 887.500,00
za 700.000,00 kn na 187.500,00 kn, Razdjel 002, Upravni odjel za poslove Županijske
skupštine i pravna pitanja, Glava 00201, aktivnosti A100006, Kronika Splitsko-dalmatinske
županije umanji s predloženih 330.000,00 na 300.000,00 kn.
Potom je predsjednik Županijske skupštine pozvao predlagatelja da se očituje je li prihvaća
amandman broj jedan predložen od strane Nezavisne liste mladih.
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen.
Nakon toga Ante Pranić u ime Kluba Nezavisna lista mladih povlači amandmane predane
u pisanom obliku na samoj sjednici.
Potom, vijećnik Miro Bulj pristupa predsjedniku Skupštine, uzima prijedloge amandmana
MOST-a NL, navodeći kako ih povlači te iste pokidao.
Amandman Kluba HDZ-a: Povećavaju se sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje
otpadom za 1.100.000,00 kn na način da se za isti iznos umanjen dionice udjeli u glavnici
trgovačkih društava.
U ime predlagatelja amandman je prihvaćen.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu uključujući i amandmane.
Ad. 4. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Proračun Splitskodalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.
Kako se točke 5. do 17. odnose na programe javnih potreba iz djelokruga upravnih tijela
Županije, prihvaćen je prijedlog da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o
točkama pojedinačno.
Mate Martinić, u ime Kluba SDP-a, uz dopuštenje predsjednika Skupštine naveo je: Čanak
73. Poslovnika Županijske skupštine navodi: Predlagatelj akta o amandmanima se izjašnjava
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u pravilu, usmeno tijekom rasprave odnosno neposredno prije glasovanja o pojedinim
amandmanima. Smatra da se propustila prilika objašnjavati pred raspravu. Neki amandmani
nisu objašnjeni, te po njemu je napravljena procesna greška te je naveo kako napuštaju
sjednicu.
Nakon pojašnjenja predsjednika Skupštine nastavilo se sa sjednicom.
Ad. 5. Prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport iznio je uvodno izlaganje za točke od 5. do 10., dnevnog reda.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb iznijela je
uvodno izlaganje za točke 11. i 12., dnevnog reda.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznio je uvodno
izlaganje za točku 13., dnevnog reda.
Uvodno izlaganja za Program gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2020.,
iznio je Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU
fondove i poljoprivredu.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša iznijela je uvodno izlaganje za točku 15., a koja se odnosi na
program ulaganja njenog Upravnog odjela i Javne ustanove „More i krš“.
Damir Gabrić, privremeni pročelnik Upravnog odjela zajedničkih poslova iznio je uvodno
izlaganje za točke 16. i 17., dnevnog reda.
Nakon uvodnih izlaganja, predsjednik Skupštine otvorio je objedinjenju raspravu.
Odbor za ratne veterane (jednoglasno), Odbor za financije je podržao sve prijedloge
odluke o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju (jednoglasno), prijedlog
odluke o donošenju Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine-Ustanove u kulturi
(jednoglasno), prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj
kulturi (jednoglasno), prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu
Splitsko-dalmatinske županije (jednoglasno), prijedlog odluke o donošenju Programa javnih
potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti (jednoglasno), prijedlog odluke o donošenju
Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih
obitelji (jednoglasno), dok je prijedlog odluke o donošenju Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu i ove ostale prijedloge prihvaćen (većinom glasova), Odbor za
međunarodnu i međužupanijsku suradnju je raspravljao o točkama 5., 6., 7., i 12.
(većinom glasova), Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je točke iz svoje domene je
prihvatio većinom glasova. Odbor za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
(većinom glasova) su podržani prijedlozi. Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i
ribarstvo (jednoglasno), su podržani prijedlozi. Odbor za gospodarstvo točku 14. prijedlog
odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva,
projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka (jednoglasno), su podržali prijedlog. Odbor za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (većinom glasova), su podržani prijedlozi.
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S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 5. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 6. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 7. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 8. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine-Ustanove u kulturi Splitsko-dalmatinske
županije za 2020.
Ad. 9. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 10. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u sportu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 11. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 12. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 13. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa ulaganja u turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 14. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i
ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 15. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i
investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2020.
Ad. 16. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za
2020.
Ad. 17. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih
obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 18. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
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Uvodno izlaganje iznijela je Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za
financije
Odbor za financije (jednoglasno), podržali su prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 18. Jednoglasno (26 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o
izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i
Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Uvodno izlaganje iznio je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i
ribarstvo (jednoglasno), Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno),
podržali su prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 19. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2020.
Kako se točke 20. i 21. odnose na proračunsku zalihu, prihvaćen je prijedlog da se objedine
uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Ad. 20. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad 2019. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznijela je Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za
financije.
Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik Skupštine otvorio objedinjenju raspravu.
Odbor za financije (jednoglasno), su podržali prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 20. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad 2019. iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
Ad. 21. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2019. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
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Točke od 22. do 24., odnose se na Regionalni centar čistog okoliša društva s ograničenom
odgovornošću za gospodarenjem, prihvaćen je prijedlog da se objedine uvodno izlaganje i
rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Ad. 22. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom
odgovornošću za gospodarenje otpadom za 2018. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznijela je Vlatka Lucijanić Justić, privremena upraviteljica Regionalnog
centra čistog okoliša.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), podržali su prijedlog.
U raspravi je sudjelovala Natalija Rajčić u ime Kluba stranke Pametno.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 22. Većinom glasova (28 glasova „za“, 2 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesen
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s
ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom za 2018.
Ad. 23. Većinom glasova (28 glasova „za“, 2 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Regionalnog centra čistog
okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
Ad. 24. Većinom glasova (28 glasova „za“, 2 glasa „suzdržana“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva s
ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
Kako se točke 25. i 26. iz nadležnosti Upravnog odjela zajedničkih poslova, prihvaćen je
prijedlog da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Ad. 25. Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske
županije za 2019. (usklađenje) s Prijedlogom zaključka o donošenju
Uvodno izlaganje iznio je Damir Gabrić, privremeni pročelnik Upravnog odjela zajedničkih
poslova.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), podržali su prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 25. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za
2019. (usklađenje)
Ad. 26. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
donošenju Plana djelovanja Splitsko-dalmatinske županije u području prirodnih nepogoda za
2020.
Ad. 27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta
Stomatološke poliklinike Split
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Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb iznijela je
uvodno izlaganje.
Odbor za statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
(jednoglasno), podržali su prijedlog.
U raspravi je sudjelovao Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno.
Osvrt na tijek rasprave dala je Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 27. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Stomatološke poliklinike Split
Ad. 28. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora: Lucijani Krželj,
dr.med.spec.medic.rada u Trogiru, Alojzija Stepinca 17
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb iznijela je
uvodno izlaganje.
Odbor za statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
(jednoglasno), podržali su prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 28. Jednoglasno (30 glasova „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: Lucijani Krželj, dr.med.spec.medic.rada u Trogiru,
Alojzija Stepinca 17
Kako se točke 29. do 36. odnose na škole i pravo prvokupa, materiju koja je iz nadležnosti
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog da se
objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Ad. 29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta
Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem
Uvodno izlaganje iznio je Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Odbor za statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za prosvjetu kulturu i sport
(jednoglasno), podržali su prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 29. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog Privremenog Statuta Osnovne škole Okruk u Okrugu
Gornjem
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Ad. 30. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o promjeni
naziva i dopuni djelatnosti Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, Sinj
Ad. 31. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Hrvatskog narodnog
preporoda 6
Ad. 32. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Bana Josipa Jelačića 1
Ad. 33. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Solinu, Kralja Zvonimira 4
Ad. 34. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Krešimirova 3
Ad. 35. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Škripu, stambeno-gospodarski
sklop Nikolić-Krstulović
Ad. 36. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Priora Petra 11
Sjednica je zaključena u 16,45 sati.

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

Zapisnik izradila
Marijana Anić
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