ZAPISNIK
sa 34. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 26.
kolovoza 2020., u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split,
Ruđera Boškovića 32, dvorana A 100, prizemlje
Početak u 17,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Andabak Ivan
2. Bačić Ante
3. Baldić-Lukšić Milija
4. Baran Ante
5. Baričević Danica
6. Bašić Klement
7. Batošić Igor
8. Bečić Nevenka
9. Bikić Ivan
10. Bobeta Denis
11. Božanić Tonči
12. Brečić Jadranka
13. Bulj Miro
14. Buljan Tomislav
15. Ćosić Damir
16. Čizmić Jadran
17. Grubišić Edita
18. Horvat Saša
19. Ključević Jagoda
20. Kovač-Levantin Sandra
21. Kovačić Jere
22. Krstinić Damir
23. Kukoč Danijel
24. Kurtović Ferdo
25. Kusić Ivica
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Kuščević Lovro,
Kuzmanić Matko
Lendić Vedran
Lešina Josip
Maroević Vinko
Martinić Mate
Mazić Marin
Mitrović Nikšić Sandra
Nenadić Živko
Obad Ante
Pranić Ante
Puljak Lucija
Rajčić Natalija
Renić Ante
Sanader Ante
Sapunar Petroslav
Skoko Igor
Svaguša Darko
Tokić Nikola
Vidić Jozo
Vidulin Filip
Vukasović Marko
Zelić Maja
Ževrnja Zlatko
Župić Božo

Sjednici nije bio nazočan vijećnik Barišić Ivan.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, po ovlaštenju pročelnici upravnih tijela, predsjednici
uprava trgovačkih društava i ravnatelji ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Petroslav Sapunar, predsjednik
Županijske skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice
u 17,00 sati nazočno je 45 vijećnika).

S obzirom na stanje sa COVID-19 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, predsjednik Skupštine je
prije otvaranja sjednice pozvao župana Blaženka Bobana da im se obrati i izvijesti o trenutnoj
situaciji.
Blaženko Boban, župan naveo je kako danas ima 138 pozitivnih osoba na području Splitskodalmatinske županije. Već nekoliko dana brojka je velika na području Splitsko-dalmatinske
županije i u pravilu imaju najveću brojku u Republici Hrvatskoj. Naveo je ako vijećnici imaju
kakva pitanja u dvorani su nazočni ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gđa.
Željka Karin te Damir Gabrić, desna ruka načelnika Luke Brčića. Luka Brčić, načelnik
Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije je odsutan zbog trenutnih obveza. Potom
je skrenuo pozornost na detalje vezane za broj zaraženih. U pravilu Splitsko-dalmatinska
županija se u odnosu na druge županije nikada nije osvrtala na njihov rad ni onda kad
Splitsko-dalmatinska županija nije imala niti jednu zaraženu osobu, a druge županije su imale
povećani broj jer se znalo da će virus doći i do Splitsko-dalmatinske županije. Također je
naveo kako mu je žao što pojedine kolege koriste medijski prostor apostrofirajući svoj uspjeh
te su se dotakli Splitsko-dalmatinske županije. Jako mu je žao zbog toga jer oni nikada nisu
postavljali pitanja kada su bili problemi u njihovim županijama, već su se borili da u Splitskodalmatinskoj županiji bude što manje problema. Granica sa Bosnom i Hercegovinom je
gotovo 100 km, fluktuacija je uglavnom mladih ljudi, što na more, što u večernje izlaske i to
je gotovo 20000 ljudi dnevno. Druga neosporna činjenica je da se svadbene svečanosti s
područja Splitsko-dalmatinske županije organiziraju na području Bosne i Hercegovine,
vjerojatno iz ekonomskih razloga. Naveo je izuzetno važnu činjenicu kako je pročitao da je
ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jednog velikog grada izjavila: „Mi se
ubijamo od posla, padamo s nogu jer smo danas testirali 250 ljudi“. Nastavni zavod za javno
zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije testira u prosjeku 750-800 ljudi. Potom je iskoristio
priliku te je ravnateljici Željki Karin i cijelom Nastavnom zavodu „skinuo kapu do poda“ za
sve aktivnosti što rade. Nadalje je istaknuo, ne manje važno, da se sve, svaki detalj prezentira
javnosti. Istaknuo je kako je također bitna dobna struktura turista na području Splitskodalmatinske županije koji su gotovo 20 godina mlađi nego što su u Istri, Kvarneru i
Primorsko-goranskoj županiji. Sve su to detalji i segmenti koji ni u kojem slučaju ne mogu
opravdati ponašanje pojedinaca na području Splitsko-dalmatinske županije. Također treba
uzeti u obzir i ove činjenice i detalje koje je naveo.
Na kraju je uputio, a s obzirom na broj zaraženih i tendenciju povećanja broja, apel koji je
jednom prilikom rekao u proljeće da mladi ne nose oružje sa sobom kojim mogu ubiti svoga
roditelja, baku ili djeda. Nikada važnija ta rečenica nije bila nego je danas. Neka se ne
prisiljavaju Županijski stožeri, ni Nacionalni stožer da donose radikalne odluke jer
„lockdown“ više nije moguće izdržati u gospodarskom smislu. Donošenjem današnjih mjera
od strane Stožera, o kojima je informiran, telefoni zvone kako će se sve to izdržati. Stoga je
pozvao sve građane da se izdrže donesene mjere kako bi se vratili u neke normalne okvire i
pokazali cijeloj Hrvatskoj javnosti ono što jesu, a to je da su Bogom dana županija, najljepša,
najbolja koja je otvorena prema svakome jer unatoč što je stavljena na crvenu list, turisti o
njoj lijepo govore. Povećan je broj turista na području Splitsko-dalmatinske županije bez
obzira što je na crvenoj listi. Pozvao je mlade prijatelje da izdrže i da budu na ponos svima
njima, a iznad svega na ponos svoje obitelji.
Također, predsjednik Skupštine apelirao na vijećnike da budu prijenosnici poruka koje je
iznio župan.
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Nakon izlaganja župana predsjednik Županijske skupštine nastavio je sa sjednicom.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 20. kolovoza
2020. godine.
Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o dnevnom redu.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Miro Bulj koji je naveo da bi točka 15. Prijedlog za pokretanje
postupka razrješenja predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, koju je
potpisao dovoljan broj vijećnika Županijske skupštine, trebala biti prva točka Dnevnog reda
današnje sjednice da se odmah na početku zna tko će voditi sjednicu. Potom je predsjedniku
zamjerio ako je već župan izvijestio o trenutnoj situaciji sa COVID-19, vijećnici su ga saslušali,
da bi bilo dobro da i vijećnici postave nekoliko pitanja. Istaknuo je kako se ne može kriviti samo
mlade, nisu krivi mladi što je puna Sinjska pijaca, što Stožer jedan dan govori da poljoprivrednik
ne može gnojiti zemlju, a drugi put da oni koji su u samoizolaciju mogu izaći na izbore.
Mišljenja je da bi bilo korektno prema vijećnicima Županijske skupštine da im se omogući da
postave određena pitanja o ovoj krizi s obzirom da je najviše oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj
županiji.
Ante Renić, vijećnik u ime Kluba stanke Pametno se pridružio zahtjevu MOST-a NL da točka
15. Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednika Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije bude prva točka dnevnog reda zbog interesa javnosti.
Mate Martinić, vijećnik u ime Kluba SDP-a se također pridružio prethodnim zahtjevima i
to da točka 15. Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednika Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije bude prva točka dnevnog reda. Kolege su naveli da
budu prve, ali on je mislio da bude 3. nakon usvajanja zapisnika, ali da je suglasan da bude
prva jer je to manje važno.
Nadalje je naveo kako od 17. travnja 2020. oporba traži razgovor o koroni. Od tada pa do
danas nisu se dogovorili ni sa županom ni sa predsjednikom Županijske skupštine. Zahvalio
je županu na izlaganju, ali ne može nikako prihvatiti da se nisu mogli naći i dogovoriti.
Potom je, predsjednik Skupštine objedinjeni prijedlog stavio na glasovanje koji je većinom
glasova odbijen.
Dnevni red prihvaćen je većinom glasova (29 glasova „za“, 17 glasova „protiv“).
Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Županijske skupštine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Županijske skupštine
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
4. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI.
2020. godine s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
5. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Pavlu BonačićuProtiju, za životno djelo
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6. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Filipu Radošu, za
životno djelo
7. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije doc.prim.dr. sc.
Tomislavu Franiću
8. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Nedjeljku Babiću
Gangsteru
9. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Prošperu Miličiću
10. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Josipu Radiću
11. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ženskoj klapi
„Neverin“
12. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Kulturno umjetničkoj
udruzi „Mosor“ Gata
13. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Kulturno umjetničkom
društvu željezničar „Filip Dević“, Split
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene-industrijske luke Veselje, Općina Pučišća
15. Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednika Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica postavila je dva pitanja. Prvo pitanje je da se izvijeste
vijećnici o statusu izgradnje Omiške gradske luke?
Drugo pitanje je status izgradnje škole u Omišu?
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjel za turizam i pomorstvo naveo je
kako će u pisanom obliku dobiti detaljniji odgovor sa datumima. Ono što je njemu poznato i
prema zadnjoj komunikaciji s ravnateljem i pravnom službom za javnu nabavu raspisan je
natječaj i u tijeku je bila sama javna nabava za izgradnju. Kao što znaju sa Republikom
Hrvatskom i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture je potpisan ugovor o sufinanciranju
iz europskih fondova. Natječaj je bio raspisan, a o datuma sklapanja ugovora, eventualnim
žalbama dobit će u pisanom obliku.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je, što se tiče projekta izgradnje nove srednje škole u Omišu,
projekt ima valjanu građevinsku dozvolu. Nakon što je ishođena građevinska dozvola naručili
su revidiranje projekta odnosno troškovnika jer su neki troškovnici rađeni u vremenu prije
krize u graditeljstvu te su željeli vidjeti financijski učinak koliko će to financijski opteretiti
Proračun Županije. Ta revizija projekta i troškovnika je napravljena, a revizija je ušla u plan
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kapitalnih investicija. Imaju namjeru ove godine pokrenut postupak nabave pa će vidjeti što
će postupak nabave pokazati.
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica je postavila dopunsko pitanje. Što se tiče izgradnje škole i
svih ostalih pratećih dokumenata navela je kako sve to predugo traje i kako se nada da će to
završiti sa revidiranim troškovnikom. Apelirala je da se ne dogodi odlaganje izgradnje srednje
škole u Omišu kao i izgradnja luke s obzirom na novonastalu situaciju kada će novci možda
biti drugačije upućeni. Istaknula je kako treba voditi računa da svijet nije stao i da se treba i
dalje raditi, izgraditi i da sve bude spremno kada prođe COVID-19 kako bi djeca mogla
normalno krenuti u školu, a isto tako da se brodovi imaju gdje vezati.
Miro Bulj, vijećnik je postavio dva pitanja. Naveo je kako je pročitao da je Splitskodalmatinska županija spremala projekata u vrijednosti od 62 milijarde kuna, a iznos od
150.000.000,00 kuna će se izdvojiti za Cetinsku Krajinu. Pitanje je hoće li fond Europske
unije moći financirati te projekte? Zanima ga što je sa projektima koji su doneseni 2017.
godine, prije lokalnih i županijskih izbora. Dao je primjer, tri ključna projekta za Cetinski
kraj. Brza cesta Križice-Kukuzovac, navodnjavanja sinjskog polja i osnovna škola u Splitu ili
ako može župan odgovoriti da se ovih 150.000.000,00 kn daju za rješavanje problema krive
procjene u Sinju za aglomeraciju, a koji je isto značajan projekt.
Drugo pitanje: Naveo je kako Vlada RH i politika Vlade RH ide prema tome da se smanji broj
političara. Oporba je suglasna. No, u medijima je pročitao kako je raspisan natječaj za 21-og
zaposlenika u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Postavio je pitanje da li može dobiti odgovor
koliko Županija ima zaposlenika i gdje će svi ti novih 21 zaposlenik biti zaposlen dok Vlada
radi racionalizaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji? Županijski vijećnici ne mogu dobiti broj
zaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Blaženko Boban, župan naveo je kako je bio u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
te je pročitao gdje su s projektom izgradnje ceste Dicmo, obilaznica Križice-Krivodol kod
Sinja: „Idejno rješenje je gotovo odobreno od strane Hrvatskih cesta. Za njegovu provedbu
potrebna je izmjena prostorno-planske dokumentacije općine Dugopolje i Dicmo. Projekt
uključuje 8,2 km nove ceste i 2,2 km pristupnih cesta. Obilaznica Dicma, izrada nove studije
utjecaja zahvata na okoliš, ishođenje rješenja, sklopljena je 7. siječnja 2019. i završena 17.
travnja 2020. Radove je izvodio Institut IGH, ukupna vrijednost izrade projekta
272.500.000,00 kuna, to je od Hrvatskih cesta direktno.“ Što se tiče RHE također je bio kod
generalnog direktora HEP-a Frane Barbarića i to će se vrlo brzo vidjeti u planovima HEP-a za
2021. te će biti uvršten projekt RHE Blaca sa projektom navodnjavanja Cetinskog kraja.
Što se tiče škole još nisu dobili revidirani projekt od 126.000.000,00 kuna. Onog časa kad ga
dobiju biti će uvršten u plan i program.
Što se tiče drugog pitanja naveo je kako nije istina da su vidjeli natječaj za 21-og djelatnika.
Ovo što govori ne radi zbog njih, nego da njihova „istina“ ne bi išla u medije kao takva.
Ponovio je kako to nije istina. Donesen je dokument, akt kojeg su trebali donijeti još u trećem
mjesecu. Riječ je o Planu prijema, a ne natječaju. Po tom Planu prijema uvijek se moraju
donositi takvi dokumenti, a ukoliko se pokaže potreba može se primiti ili raspisati natječaj, ali
samo ukoliko se pokaže potreba. Istaknuo je kad su već kod toga da znaju kako je 73 ljudi
prilikom preuzimanja Državne uprave uzelo otpremninu od Ministarstva, da je u
međuvremenu kroz ovu godinu 11-12 ljudi otišlo u mirovinu, neki su zatražili otpremninu za
prijevremenu mirovinu, to je 85 ljudi. S druge strane znaju da je veliki obim posla, što se tiče
Državne uprave, onog dijela Državne uprave koja je sad županijska osobito po isturenim
mjestima, otocima Visu, Hvaru, Braču, po turističkim destinacijama i to je uistinu ono što
Županiji problem. Problem je što po turističkim destinacijama, u ljetnom periodu problem je
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ljudi, ljudi koji iz sebi znanih razloga pretpostavlja i vijećnicima znanih razloga, ljeti u pravilu
nema ih na radnom mjestu po dva-tri mjeseca. Istaknuo je kako sustav funkcionirati mora i
zato neka se ne iznenade ako temeljem ovog Plana i vide neki natječaj. Ponovio je još
jednom kako nije istina da su vidjeli natječaj jer ga nisu mogli vidjeti.
Miro Bulj, vijećnik postavio je dopunsko pitanje. Kratko se obratio županu te naveo kako je
on rekao da je to pročitao u medijima da će Županija raspisati natječaj za 21-og zaposlenika,
ali da bi on volio, kad se teška riječ upotrjebljava, jer laž je laž, pa da ne bi bila laž neka
odgovori koliko je zaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji?
Ključno njegovo pitanje je bilo 61,2 milijarde projekata od RERE, što je od tih projekata jer je
napisano da za Sinj, za Cetinsku Krajinu nije utvrđeno gdje će ići novac s
150.000.000,00 kuna od 62 milijarde što je 0,004 %. Što se tiče brze ceste, spoj SinjaKukuzovac-Križice sve što je rečeno sada, rečeno je i 2016. godine kada se radila studija
izvedivosti što je IGH napravio. Kolika je dužina, kolika je trasa, koliki iznos, to je rečeno
tada 2016. u hotelu Alkar u Sinju, na prezentaciji studije izvedivosti, kada se odabrala
varijanta 3, da će se 2019. godine početi raditi cesta. Opet sada, u izbornoj godini ponavlja se
ista priča, u tome je problem.
Blaženko Boban, župan naveo je, što se tiče broja zaposlenih, to je dostupno i može se
vidjeti na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, ali njemu će osobno, u
pisanom obliku dostaviti koliki je broj zaposlenih, sa preuzetim djelatnicima bivše Državne
uprave po ispostavama i koliko ih je bilo 31. prosinca uključujući Državnu upravu i Županiju.
To je najrelevantniji parametar i da će se oko toga dobro složiti.
Što se tiče škola naveo je kako su protekle dvije godine preko 24. 000.000. kuna uloženo u
energetsku obnovu u Krušvaru, energetsku obnovu u Sinju, pomoći oko dvorane u Sinju, to
dobro znaju, a ovaj projekt kad se revidira zajednički sa gradom Sinjom pozvat će i njega da
kao zainteresiranu stranku i kao građanina s tog područja te će se krenuti u proceduru. Što se
tiče njegovih navoda za laži uoči izbora, vjernicima je Bog svemogući, a njima koji su u
politici su izbori. Ono što je sud njima i ono što se njima sudi i svim građanima koji se žele
baviti ovakvim javnim poslovima su građani koji će suditi na izborima kako ovim
parlamentarnim, a tako i onim koji će se održati 16. svibnja 2021.
Denis Bobeta, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo se odnosi na mjere koje su
predstavljene od Ministarstva znanosti i obrazovanja, na početak školske godine i na rad u
predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim centrima gdje bi se morao držati razmak u
učionicama od 1,5 do 2 m, a koji u većini škola nije moguće držati. Učenici bi morali cijelo
vrijeme imati maske za vrijeme nastave. Zanima ga da li će Županija kao osnivač tih ustanova
financirati kupnju maski za održavanje nastave ili bi to trebalo pasti na teret škole isto kao
dezinfekcijska sredstva? Da li će Županija kao osnivač sufinancirati te maske?
Drugo pitanje se odnosi se na rotor u Sinju kojim prolazi D1 državna cesta. Lani je pitao što
se može poduzeti u svezi svakodnevne i skoro cjelodnevne zakrčenosti vozilima i pješacima.
Svjedoci su da ni nakon rekonstrukcije semafora i ceste ispred rotora nije se ništa dobilo na
protoku vozila. Tada mu je bilo odgovoreno da će Županija uputiti primjedbu Hrvatskim
cestama pa ga zanima da li su dobiveni nekakvi odgovori?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je kako će Županija osigurati sredstva i nabaviti maske za
učenike u osnovnim i srednjim školama. Zaštitne maske su obvezne za učenike od petog do
osmog razreda, ukoliko se ne može ispoštivati socijalna distanca od 1,5 metra do 2 metra za
učenike u srednjim školama. U jednom dijelu škola će se to moći ispoštovati, u osnovnim
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školama gdje je manji broj učenika, gdje su manji razredni odjeli, ali jedan dio škola neće
moći ispoštivati to pa će biti potrebne maske. Maska će također biti neophodna i za učenike
koji će biti uključeni u javni prijevoz i organizirani prijevoz učenika, tako da i za te učenike
će se nabaviti maske. Radi se o dosta velikom broju učenika, s obzirom da je Splitskodalmatinska županija kao osnivači iza grada Zagreba najveći u sustavu. To je nešto više od
40 000 učenika u osnovnim i srednjim školama, više od 5,5 tisuća zaposlenika odgojnoobrazovnih djelatnika nastavnog i nenastavnog osoblja koji rade u tim ustanovama i sve mjere
zaštite i one mjere koje su propisane uputama će morati biti zadovoljene da bi se nastava
mogla odvijati u sigurnom okruženju. Maske će se nabaviti, ali ne samo maske nego i
dezinficijense i sve ono što je neophodno da bi se ispoštivali uvjeti koji su propisani uputom.
Denis Bobeta, vijećnik postavio je dopunsko pitanje. Zanima ga da li se radi o ovim običnim,
troslojnim maskama ili o pamučnim? Ako su pamučne, koliko se sjeća g. Capak je govorio da
one imaju samo psihološki utjecaj i da one ne štite od virusa.
Željka Karin, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
navela je kako se smjernice stalno mijenjanju te se dolazi do novih saznanja. Mogu se koristiti
pamučne. Međutim, preporuka je da učenici u školi imaju po 2 maske za jedan dan koji će
mijenjati svako 2 do 3 sata te bi ih nosili doma oprati te koriste čiste 2 za sljedeći dan. Znači 4
pamučne maske bi zadovoljilo smjernice i epidemiološke mjere. Bilo bi dobro ove
jednokratne, ali one se mogu samo par sati držati tako da je za djecu preporučene pamučne jer
se lakše koriste njima i ako je mijenjaju svako par sati je dovoljna zaštita.
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste naveo je kako sam rotor nije u
nadležnosti Županijske uprave za ceste nego Hrvatskih cesta. Hrvatske ceste su ga napravile,
izgradile, a Županijska uprava za ceste nije imala utjecaj. Istaknuo je kako se dotiču tema
zapadne zaobilaznice Sinja te razgovaraju, a Hrvatske ceste tu imaju nekoliko rješenja koja
pripremaju. Županijska uprava za ceste pripremaju obilaznicu, s druge strane Masle-Piket, sa
državne ceste D1 na cestu prema Otoku, prema Sinju koja je ranije bila u planovima
Hrvatskih cesta. Međutim, odustalo se od tog projekta jer je bio preširok, stanovništvo se
bunilo, ali sad je napravljena jedna koordinacija sa gradom Sinjom te se priprema potpisivanje
Sporazuma. Naručen je idejni projekt za tu prometnicu tako će se na taj način riješiti taj
prometni pravac koji će ući u planove Županijske uprave za ceste. Bitno će se rasteretiti ova
prometnica, dakle praktički cijeli promet prema Otoku da se ne ulazi u grad Sinj. Vjeruje da
će Hrvatske ceste ponuditi svoja rješenja nove zaobilaznice.
Denis Bobeta, vijećnik naveo je kako mu je drago da će se raditi ta zaobilaznica prema
Otoku koja će možda jednim dijelom rasteretiti ljude koji idu prema tamo. Međutim, smatra
da je ovo ključno pitanje rotora i da on, kao netko ispred Županijske uprave za ceste može
svojim imenom i prezimenom uz župana utjecati na Hrvatske ceste da se ubrza taj projekt.
Igor Skoko, vijećnik je postavio dva pitanja. S obzirom na broj oboljelih u Splitskodalmatinskoj županiji i da se većina krivnje za taj broj svaljuje na mlade. Donesene su neke
mjere koje su pak dovele do određenog broja otkaza, zatvaranja klubova i kafića. Njega
zanima je li moguće javno vidjeti neke brojke koje bi potvrdile činjenicu da su većina
zaraženih povezana sa klubovima i sa kafićima?
Drugo pitanje: U medijima je izašla malo zakašnjela informacija o projektima koje je sredstva
dodijelio Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije o ulaganju u zajednicu.
Kada se pogleda spisak dobitnika vidi se da je određeni broj škola iz Istarske županije. Njega
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zanima zašto škole iz Splitsko-dalmatinske županije nisu bile prijavljene na taj projekt ili
prijave nisu bile dobre?
Željka Karin, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
navela je, a što se tiče zatvaranja određenih klubova i objekata djeluje na gospodarstvo.
Međutim, kad se Splitsko-dalmatinska županija otvorila za turizam onda se odlučilo
balansirati između gospodarstva i zdravlja ljudi. Mišljenja je da se taj balans uglavnom i
ostvario. Dogodilo se u Dalmaciji to što se dogodilo, neće ponavljati što je župan već rekao
kako je veliki dio vezan za mlade. U ovom trenutku podaci se mogu dobiti odnosno svaki dan
imaju konferenciju za medije, ne može poimenice govoriti gdje se to dogodilo, ne može reći
egzaktno točno, ali radi se o četiri noćna kluba u Makarskoj, dva u Imotskome, četiri u Splitu,
jedan u Sinju. Najnovija informacija su tri restorana u Splitu, u Splitsko-dalmatinskoj
županiji, djelatnici u dva restorana, Split i Splitsko-dalmatinska županija četiri fitness centra,
utakmice drugoligaša: na 4 utakmice nogometaši, košarkaški klub za što su već čuli. To su
egzaktni podaci u zadnja dva tjedna. Istaknula je kako ne može reći imena, ali može točno
reći broj onih zaraženih, koliko ih je se međusobno zarazilo na tom mjestu, koliko je zarazilo
svoje bake, djedove, očeve i majke. Dobna struktura, više od polovine, od 19 do 30 godina, a
prosječna životna dob je 35 godina. Najnovija informacija je ulazak virusa u dva privatna
doma, od toga se radi o jednom mladom djelatniku koji je bio u noćnom klubu te došao je u
dom raditi.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je kako ne zna koji je natječaj vijećnik točno gledao, ali što
može reći kako je potpuno točno i provjerljivo u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije da
ove godine, ali i zadnjih nekoliko godina, uzastopce se javlja na sve natječaje Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Konkretno u ovoj proračunskoj godini imaju
investiciju za razvoj brdsko-planinskih područja, za sanaciju područne škole u Ričicama, za
razvoj lokalne zajednice, sanaciju Osnovne škole u Zmijavcima. 900.000,00- 960.000,00 kuna
je investicija, nije siguran, ali provjerljivo u svakom slučaju. Imaju natječaj za razvoj otoka,
sanaciju krova klesarske škole u Pučišćima, stari dio škole, jednako tako godinama
kontinuirano sufinancira se na natječaj regionalnog razvoja i fondova Europske unije, javljaju
se za dogradnju klesarske škole i uredno na natječaju budu prihvaćeni, kroz ovaj program i
program Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Završene su nekoliko
investicija, sanacija i obnova područne škole u Svibiću. Istaknuo je kako se javljaju na sve
ostale natječaj. Najzvučniji je ovaj za dva Centra kompetencija gdje će kroz dva velika
projekta u iduće četiri godine iz europskih sredstava osigurati Splitsko-dalmatinskoj županiji
za školstvo 250.000.000,00 kuna. Nadalje je naveo kako su u ovoj školskoj godini osigurali
odnosno „pritisli“ su Ministarstvo i uspjeli su u tome pa je u zaključku Vlade za investicije u
školstvu ušla sanacija fasade Zdravstvene škole te se nada da još neće biti dugo da će za nekih
možda najviše mjesec dana biti skinuta skela.
Ante Renić, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje je vezano za Plan prijema u službu.
Znalo se da Županija preuzima poslove Ureda državne uprave od Nove godine. Znači u Planu
prijema u službu iz siječnja ove godine, kada se već znalo da se preuzimaju ti poslovi i ljudi.
U članku 5. Plana navedeno je da će se zaposliti novih 7 službenika. Onda u Izmjenama i
dopunama tog Plana od 30. srpnja ove godine broj planiranih službenika skače sa 7 na 21., a
znalo se da se od 1. siječnja preuzimaju ti poslovi. Zamolio je da mu se objasni utrostručenje
planiranih zapošljavanja te bujanje administracije, pogotovo što se to događa u zadnjoj godini
mandata kad se ne bi trebalo zapošljavati prekobrojan broj ljudi jer će se to onda ostaviti
vjerojatno nekom drugom na rješavanje. Podsjetio je kako je g. Bulj pitao koliko ima
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zaposlenih u Županiji, naveo je kako imaju 245, a to se vidi u svakom planu zapošljavanja i
može se provjeriti iz godine u godinu, ali to ne uključuje ljude iz županijskih tvrtki i ostalih
institucija. Naveo je kako neki djelatnici iz turističkih mjesta ne dolaze na posao po nekoliko
mjeseci, pa je zamolio da župan komentira što se poduzelo u odnosu na te nedolaske jer je
frapantno da netko ne dolazi na posao po nekoliko mjeseci kad je potreban na poslu, a da mu
se ništa ne dogodi.
Drugo pitanje: Zadnjim Rebalansom proračuna sredstava za javne potrebe u kulturi i
tehničkoj kulturi su smanjena sa 3. 413.000,00 kuna na 1.183.000,00 kn, a podrška kulturnim
programima i aktivnostima pada sa 1.500.000,00 kuna na 470.000,00 kuna. Istom odlukom
utvrđeno je da se aktivnosti Splitskog festivala, festivala klapa u Omišu, predstava „Ero s
onoga svijeta“ u Vrlici i Tinovo kulturno ljeto u Vrgorcu neće financirati. Samo pet dana
nakon te odluke gospodin Brčić je donio novu Odluku o raspodjeli sredstava iz podrške
kulturnim programima i aktivnostima, koje se aktivnosti, za koje prije 5 dana rekao da se neće
financirati, za koje su vijećnici vidjeli u Rebalansu proračuna mijenja, će se ipak financirati.
Znači Dalmacija koncert je dobio 50.000,00 kuna za Splitski festival, općina Zagvozd
50.000,00 kuna, grad Vrgorac 30.000,00 kuna koliko i grad Omiš, a grad Vrlika i Turistička
zajednica Vrlike ukupno 100.000,00 kn za predstavu „Ero s onoga svijeta“, koja se, misli, nije
ni održala. Postavio je pitanje: Temeljem kojih kriterija se nakon samo pet dana promijeni
Odluka o financiranju i znači li to da se onda sve ostale udruge, umjetničke organizacije i
ostale inicijative koji su nositelji nekakve kvalitetne umjetničke scene ostavile sa samo
83.000,00 kn kuna u ovoj godini?
Blaženko Boban, župan zamolio je deset sekundi da iskoristio trenutak te je izvijestio
vijećnicu Sandru Mitrović Nikšić kako će 3. listopada biti otvaranje ponuda za luku Omiš, a
početkom studenog se očekuje početak izgradnje.
Što se tiče pitanja g. Renića započeo je od prvog pitanja zadnje rečenice „da u zadnjoj godini
ne bi bilo dobro ovo raditi jer ćete to ostavi nekom drugom“. Istaknuo je kako to neće ostaviti
nikom drugom i ne mora se oko toga brinuti, sa punom odgovornošću tvrdi kako to sigurno
neće ostat nekom drugom. Što se tiče Plana prijema u njemu je stavljeno 7 ljudi i ta mogućost
nije do kraja iskorištena. Povećano je za još 14 ljudi prije mjesec dana, ali nije istina da je g.
Bulj u medijima vidio natječaj nego samo Plan prijema. Najbolje o ovome ilustracija će biti
kada im se daju potpuni parametri koliko je Županija ili tadašnja Državna uprava imala
ukupno zaposlenika primjerice 30. prosinca 2019. i koliko Županija sa sadašnjim sastavom
Državne uprave ima zaposlenih pa će iz toga moći izvući zaključak i odgovor će biti potpuno
jasan.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je kako je u trenutku planiranja Rebalansa proračuna s
obzirom na aktualnu situaciju nije se znalo što će se točno odviti od svih planiranih aktivnosti,
manifestacija. Sredstva su smanjena iz dobro poznatih razloga, nigdje nitko nikad nije izjavio
da se neće financirati ove aktivnosti dapače one su u Proračunu ušle, ušle su kao sastavni dio
javnih potreba u kulturi, kao projekt Županijskog značaja. Ovdje se radi samo o drugačijem
iskazivanju proračunskom planiranju, a ne o ne znam čemu.
Ante Renić, vijećnik postavio je dopunsko pitanje. U Rebalansu proračuna jasno piše da se te
aktivnosti neće financirati. S obzirom da neće dobiti odgovor na to pitanje zamolio je pismeni
odgovor na to pitanje. Što se tiče ovog odgovora za zapošljavanje, prvo bi rekao da će on
obećati da će oni sve napraviti da se sve ovo ostavi nekome u „amanet“, a misli da i župan
može obećati, da će pokušati ne ostaviti. Podsjetio je kako je on već izvlačio brojeve svakog
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ovog Plana za zapošljavanja i delta je uvijek veća iz godine u godinu, ali vjerojatno će se o
tome pričati opet u siječnju.
Postavio je pitanje što se poduzelo za ove nedolaske ljudi s kojima se ima problema u ovim
mjestima?
Blaženko Boban, župan naveo je kako je jednostavan i odgovor. Ljudi koriste bolovanje s
obzirom da se radi o starijoj populaciji, ljudi koriste bolovanje jer su bolesni. Tu se ne može
utjecati osim u određenim inspekcijskim nadzorima liječnika, ali liječnici uistinu uvijek u
pravilno dokažu kako je čovjek koji je na bolovanju apsolutno u pravu.
Natalija Rajčić, vijećnica je postavila dva pitanja. U listopadu prošle godine potpisan je
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt izgradnje Regionalnog
transfuzijskog centra Split, na lokalitetu bolnice Križine u Splitu. Projekt je vrijednosti oko
55.000.000,00 kuna za kojeg je osigurano 32.000.000,00 kuna financiranjem iz EU sredstava.
S obzirom da se radi o transfuzijskom Centru velika je važnost jer bi se oko 40 % pripravaka,
doza krvi, pripremalo više nego što se priprema trenutno. Prema izjavi Julija Meštrovića,
ravnatelja KBC-a, krajem listopada prošle godine projektna dokumentacija je završena,
ishođena je građevinska dozvola. Međutim, Rebalansom na prošloj Županijskoj sjednici
donesena je Odluka unutar aktivnosti izgradnje i uređenja objekata te nabavi i održavanja
opreme o smanjenju sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna koje je planirano za izgradnju i
opremanje Regionalni transfuzijskog centra. Zanima je u kojoj trenutno fazi realizacija
projekt „banka krvi“ odnosno transfuzijskog Centra, koji je od regionalne važnosti?
Drugo pitanje: Krajem prošle godine, točnije u 11. mjesecu dani su prijedlozi trećih Izmjena i
dopuna prostornoga plana Splitsko-dalmatinske županije, javna rasprava zaključena je 16.
prosinca 2019. godine. U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, koja je izrađena u
rujnu 2019. godine, a radi se o studiji utjecaja na okoliš. Izmjena dopuna prostornog plana
Splitsko-dalmatinske županije je stručna podloga kojom se procjenjuju značajni utjecaj na
okoliš i zdravlje ljudi. Međutim, iz Rebalansa proračuna 33. sjednice Županijske skupštine je
u Izvješću napisano kako je 70 % financijskih sredstava uplaćeno za izradu predmetne studije.
Ono što nju zanima, s obzirom da je već prošlo skoro godinu dana, jeli dobivena suglasnost
od strane nadležnog Ministarstva za predmetnu studiju te da li je uopće bilo zahtjeva za
njenom dopunom ili izmjenom?
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju navela je kako je vijećnica sve točno navela samo što je, u izjavi Julija
Meštrovića, ravnatelja KBC-a, iz listopada rečeno da će radovi krenuti u travnju ove godine.
Kao što vide na terenu radovi nisu krenuli, natječaj za izvođača radova nije raspisan. Bolnica
je tražila da se sredstva prolongiraju, da se povećaju u idućoj godini sa 2 na 3 jer se Županija
obvezala 2020., 2021. i 2022. pratiti tu investiciju sa po 2.000.000,00 kuna u svom Proračunu,
a svi ovi iznosi koje je vijećnica navela su točni, da će se financirati iz europskih fondova i
bolnica je nositelj projekta. Iz dobro poznatih razloga izgradnja nije krenula u ovoj godini.
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša,
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije navela je, što se tiče pitanja strateške
procjene Izmijene i dopune prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije kako to provodi
Upravni odjel za prostorno uređenje, ali ona je član Povjerenstva, prema zakonu i može reći
kako je plan bio na javnom uvidu, misli od 15. studenog do 15. prosinca, bio je na javnoj
raspravi te je bilo primjedbi plan koje primjedbe su obrađene. Misli da je dopunjena i studija i
plan i krenuti će se u daljnji postupak jer se zbog samog COVID-19 se sve odužilo.
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Danica Baričević, vijećnica postavila je dva pitanja. Da li je na području Splitskodalmatinske županije i koliko izgrađeno reciklažnih dvorišta? Koliko ih je sveukupno?
Drugo pitanje: Je li na području Splitsko-dalmatinske županije, poglavito na otocima
donesena Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, a što je iznimno važno i bitno
zbog zaštite podzemnih voda?
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša,
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, a što se tiče reciklažnih dvorišta navela je
kako je prije dvije sjednice Županijske skupštine bilo Izvješće o gospodarenju otpadom na
području Splitsko-dalmatinske županije. Tada su iznijeti svi podaci, između ostalog i podaci
za reciklažna dvorišta. Izgrađena su reciklažna dvorišta, u zadnjih dvije godine te su se
aktivnosti doista povećale i ubrzale tako da su za tri reciklažna dvorišta izdate uporabne
dozvole i oni su izgrađeni, i to: u Okrugu, Omišu i Solinu. Za 12 reciklažnih dvorišta na
području Splitsko-dalmatinske županije pokrenuti su različiti postupci odnosno u tijeku je
ishođenje lokacijskih, građevnih dozvola. Izgradnjom reciklažnih dvorišta, nada se i sigurno
će biti da će se značajnije odvojeno prikupljati otpad i da će gospodarenje otpadom u
Splitsko-dalmatinskoj županiji doživjeti nekakvu progresiju.
Što se tiče drugog pitanja, Zakon o vodama je temeljni zakon koji regulira područje zaštite
voda. U članku 6. tog zakona misli da je navedeno da voda nije komercijalni proizvod kao
neki drugi proizvod, to je naslijeđe koje se mora štititi, čuvati i ostaviti za buduće generacije.
Isto tako taj Zakon jasno definira da bi se zaštitila izvorišta pitke vode dužni su donijeti
Odluku o zaštiti zona sanitarne zaštite i u zadnjih 7 godina Županija, općine i gradovi donijeli
su niz odluka zona sanitarnih zaštita. Otok Vis, a u tijeku je donošenje odluka za otok Brač.
Zajedno sa Šibensko-kninskom županijom donijeta je odluka za zaštitu Čikole, za Makarsko
područje donijeta je Odluka o zaštiti zona sanitarne zaštite-izvorišta. Donijeta je izmjena i
dopuna Odluka za Jadro i Žrnovnicu. Navela je kako od 1990. postoje niz Odluka za zone
sanitarne zaštite u Zagori, kao što je Imotsko područje, područje Marine.
Jadran Čizmić, vijećnik je postavio dva pitanja. Naveo je kako je u zadnjim izmjenama
Proračuna, u tekstualnom dijelu navedeno izgradnja tj. nadogradnja Osnovne škole Jesenice,
školsko-sportska dvorana, s tim da je na elektroničkom oglasniku javne nabave vidljivo kako
je javni natječaj poništen. Zanima ga kakva je trenutna situacija sa izgradnjom dvorane?
Drugo pitanje: Uz već postojeću Glazbenu školu Makarska, koja ima svoje odjeljenje u
Baškoj Vodi, pri općinskoj glazbi upisuju se učenici u takozvanu glazbenu školu pri glazbi, a
za to se testiranje vrše u osnovnoj školi kojoj je osnivač Županija. Da li je ta škola legalna i je
li ima odobrenje za korištenje prostora?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je, a što se tiče školske sportske dvorane točno da je u Planu
kapitalnih investicija školska sportska dvorana za Osnovnu školu Jesenica u Dugom Ratu i za
taj se projekt išlo u javnu nabavu. Međutim, u postupku nabave pokazalo se da procijenjena
vrijednost nabave nije bila odgovarajuća onim ponudama koje su stigle, a najniže ponude su
bile i 30 % skuplje od onoga što je bila procjena. Napraviti će se revizija tog troškovnika, ući
u pojedine stavke da se vidi je li nešto možda bilo pogrešno procijenjeno i kad se revidira taj
projekt, da se ide u novi postupak. Što se tiče Glazbene škole Makarska, osnivač Glazbene
škole je grad Makarska, s područnim odjelom u Baškoj Vodi. Ta škola djeluje već godinama u
Baškoj Vodi, koliko je njemu poznato i obrazuje učenike za glazbena zanimanja. Što se tiče
nekih novih inicijativa o kojima sad prvi put čuje morat će provjeriti. Dakle, sve ustanove
Splitsko-dalmatinske županije tako i osnovne škole moraju proći odgovarajuću proceduru
sukladno Pravilniku koje je definirala Županijska skupština, o davanju u zakup ili na
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korištenje prostora škole. Za to se može dobiti pisani odgovor. Što se tiče glazbenih škola one
su definirane mrežom glazbenih škola i sve škole koje su registrirane u Republici Hrvatskoj,
kao škole koje obrazuju djecu za glazbena zanimanja moraju imati svoje mjesto u mreži. Za
Bašku Vodu to je glazbena škola Makarska koji ima svoj područni odjel. Sve ostale udruge
građana, glazbe i itd., ustanove koje se mogu registrirati da bi pružalo određene programe,
mogu obrazovati odnosno mogu pružati te programe, ali ti programi dakle nisu istovjetni,
jednaki kao kad ih provodi ustanova tj. škola koja je registrirana za obrazovanje glazbenih
kadrova. Završnost u tim programima nema istu snagu kao što ima završnost učenika koji su
prošli kroz školu i gdje dobivaju svjedodžbu jer ovdje mogu dobiti samo potvrdu ili određeni
certifikat.
Jadran Čizmić, vijećnik napomenuo je kako općina Dugi Rat ima 7.500 stanovnika i da je
jako bitna ova školska dvorana, a građevinska dozvola za dvoranu istječe u 12-om mjesecu
tako da bi bilo dobro kad bi se radovi i izvođač uveli u posao do kraja školske godine te se
nada da će tako biti.
Ante Pranić, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje vezano za jedan projekt koji je
najavljen 2017., odobrena su sredstava 2016., a radi se o Centru za posjetitelje u Dugopolju.
Projekt vrijedan 13.000.000,00 kuna koji je predstavljen u jednom obuhvatu kao najznačajniji
turistički projekt. Spominjano je kako je Splitsko-dalmatinska županija vodeća županija u
turizmu, s obzirom da su u tom projektu dobivena određena bespovratna sredstva koja nisu
mala on ne zna što se događa s tim projektom s obzirom da je vrijednost povučenih novaca
ispod 5 % ugovorene vrijednosti. Koliko se moglo vidjeti u javnosti, rokovi za dovršetak
takvog projekta su kraj ove godina odnosno početak sljedeće godine. Naveo je kako se hvali
sa uspješnosti Županije, a taj jedan kapitalni projekt koji je naglašen kao jako bitan za turizam
ne ide po planu.
Drugo pitanje je vezano za grad Vrgorac. S obzirom da je Splitsko-dalmatinska županija
regionalna samouprava koja brine o ravnomjernom regionalnom razvoju iskoristio je ovo
pitanje, ali uputio jednu zamolbu. Istaknuo je kako nije korektno od strane Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije da usvoji tri intervencijska plana za dolinu
Neretve 150.000.000,00 kuna, za područje Imotskog 250.000.000,00 kuna, za područje
Cetinskog kraja 150.000.000,00 kuna, jedini grad Metković odnosno od općine Slivno do
grada Vrlike u potezu od 200 km koji su isključeni iz svih intervencijskih planova je grad
Vrgorac. Naveo je kako imaju spremno 100.000.000,00 kuna građevinskih dozvola, jedini su
u Splitsko-dalmatinskoj županiji isključeni iz svih intervencijskih planova. S obzirom da su
upoznati s intervencijskim planom grada Imotskoga, intervencijskim planom Cetinske krajine
zamolio je komentar, a isto tako kao županijski vijećnik zamolio je za pomoć prilikom
intervencija s obzirom da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sve
prebacuje na regionalnu samoupravu odnosno županije.
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo naveo je
kako ovaj projekt kao i svaki drugi projekt ima svoje brže i neke sporije tokove. Ovaj projekt
teče svojim tokom i kraj ovog projekta je studeni iduće godine. Odobreno je produženje za
sami projekt. Završeno je pred projektiranje, smanjila se kompliciranost izgradnje i trošak
izgradnje. Vrijednost izgradnje potpisanog Ugovora je bila 13.000.000,00 kuna s PDV-om,
sada je troškovnik sveden na one procjene vrijednosti iz same prijave projekta na
9.000.000,00 kuna. Prema novim procjenama iz troškovnika koji je izradila tvrtka koji su
dobili na temelju javne nabave, ukupna vrijednost projekata 32.000.000,00 kuna. Upravo je
potpisan Ugovor za izradu studije nosivih kapaciteta i studije plana upravljanja zaštićenim
područjem te je ta faza nabave završena. Iduća nabava koja se raspisuje uskoro je rođenje
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stare masline u Kaštelima i izgradnja tematskih staza na Mosoru. Ona je pred samim
raspisivanjem. Što se tiče same dinamike projekta sve će se završiti u rokovima, a kao što
znaju oni što provode Europske projekte uvijek postoje neki problemi unutar samih projekata,
ali koji se daju riješiti. Tako je uspješno završen projekt za koji je jučer bio nadzor, projekt
kojeg je vodila Splitsko-dalmatinska županija, za starogradsko polje. Također za projektnu
dokumentaciju za Salonu, dva projekta iz pomorstva za nabavu zaštitne opreme za
onečišćenje mora. Istaknuo je kako imaju iskustva sa europskim projektima i ne sumnja da će
i ovi uspješno završiti do kraja.
Blaženko Boban, župan naveo je kako grad Vrgorac zahvaljujući agilnosti mladih ljudi i
uprave zna vrlo često ishoditi financijska sredstva iz Europskih fondova preko određenih
resora i Ministarstava, a u tome je uvijek pomogla Splitsko-dalmatinska županija. Niz
aktivnosti i projekata koji se na području Vrgorca i Vrgoračke krajine dogodila se
zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i nizu projekata koje je grad Vrgorac pripremio i
servirao. Novi intervencijski plan se odnosi, ovo govori i radi javnosti, na
238.000.000,00 kuna za Imotski i Imotsku Krajinu i 150.000.000,00 kuna za Sinj i Cetinsku
krajinu. Naveo je kako je točno da Vrgorca u ovom segmentu nema, ali on, kao čelnik
regionalne uprave je spreman sa gradonačelnikom sjesti, otići i do resornog Ministarstva, u
ovom slučaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te razgovarati na
ovu temu i stoji na dispoziciji kao i do sada za niz aktivnosti i projekata koji su se događali na
vrgoračkom kraju, a sve zahvaljujući lokalnoj zajednici, ali ne treba sakriti ni dio onoga za što
je zaslužna Splitsko-dalmatinska županija pa i Vlada Republike Hrvatske i resorni ministri.
On je i dalje spreman i dogovoriti sastanak sa novom ministricom te vidjeti mogućnosti, a
ovaj plan od 238.000.000,00 kuna za Imotsku krajinu i 150.000.000,00 kuna za Cetinsku
krajinu su potpisani još za vrijeme prošlog ministra iz proteklog saziva Vlade.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Županijske skupštine
Predsjednik skupštine je napomenuo kako je dana 22. kolovoza 2020. vijećnik Ante Renić
dostavio mail u kojem je naveo da u zapisniku sa 32. sjednice Županijske skupštine pod
točkom 4. nije navedeno da je u raspravi sudjelovao u ime Kluba stranke Pametno. Nakon
preslušavanja audio snimke utvrđeno je kako je vijećnik Ante Renić za točku 4. replicirao
izlaganje Ante Pranića te ujedno i sudjelovao u raspravi u ime Kluba stranke Pametno.
Zapisnik je korigiran i dostavljen vijećniku Anti Reniću.
Miro Bulj, vijećnik iznio je primjedbu na zapisnik sa 32. sjednice Županijske skupštine.
Naveo je kako na stranici 16. zapisnika odnosno točki 4. se ne navode razlozi zbog čega nisu
glasali, te je tražio da se navedu. Naveo je kako se u zapisniku ne spominje niti jednom
crticom zbog čega su napustili dvoranu, spominje se samo da su sudjelovali u raspravi, a bila
je rasprava o Izviješću i kronologiji događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji za vrijeme
epidemije COVID-19. Sve je izrečeno u mikrofon, naveo je kako ne treba navesti sve, ali
nije navedeno da su glasali ni „za“ niti „protiv“, te je tražio da se to ispravi.
Milija Baldić Lukšić, vijećnica pridružila se primjedbi vijećnika Mira Bulja. Kako u
zapisniku nije navedeno da su članovi MOST-a NL napustili sjednicu. Druga primjedba
vezana za Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb piše da je većinom glasova prihvatio ovu
točku što nije točno jer glasovanje nije bilo na Odboru. Treća primjedba odnosi se na
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uvodno izlaganje za točku 5. koju je iznio g. Ivan Škaričić, Odbor je glasovao 3 prema 2, a
sve ostale točke su prihvaćene jednoglasno.
Marija Čizmić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za poslove županijske
skupštine i pravna pitanja navela je kako se nakon završene sjednice preslušava tonski
zapis i temeljem tonskog zapisa sačini zapisnik. Kako pojedini vijećnici napuštaju dvoranu,
fizički se primijeti da su napustili dvoranu, ali napuštanje dvorane vijećnika ne daje za pravo
da se zaključuje iz kojeg razloga je ista napuštena. Ukoliko se želi da u zapisnik uđe
činjenica da određeni vijećnik napušta dvoranu iz određenih razloga i ako hoće da isto bude
evidentirano u zapisnik treba da se zatraži od predsjednika skupštine s obzirom na određenu
točku, da će napustiti dvoranu iz određenih razloga, a što će se evidentirati u zapisnik.
Petroslav Sapunar, predsjednik Skupštine je naveo kako nema ništa protiv da u trenutku
kad vijećnik želi napustiti sjednicu da se navede kako će se dvorana napustiti iz određenih
razloga i da to uđe u zapisnik.
Jadran Čizmić, vijećnik se nadovezao vezano za Odbor za zdravstvo, prihvaćanje točke 4.
S obzirom da se radilo o specifičnoj situaciji gdje se tri puta raspravljalo na istu temu. Prvi
ili drugi put se Izvješće prihvatilo, kod treće rasprave kada se većina izjasnila „za“ da nema
potrebe za dodatno izjašnjavanje nego da će se na Skupštini raspravljati. Pitanje je, a s
obzirom da su tri puta raspravljali i bilo je prihvaćeno kakva je situacija? Misli da je po
ovome prije prihvaćeno Izvješće.
Milija Baldić Lukšić, vijećnica navela je kako postoji zapisnik i može dostaviti zapisnik sa
Odbora svim članovima Županijske skupštine. Što se tiče napuštanja sjednice do sada je to
uvijek bilo u zapisniku. Navela je kako će zapisnici sa Odbora biti dostavljeni.
Petroslav Sapunar, predsjednik Skupštine pitao je može li se ovaj zapisnik prihvatiti s
tim da se uzme u obzir primjedbe koje su dali na zapisnik.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako je zapisnik iza njih, ali se sjeća da je za govornicom
rekao da napušta sjednicu vezano za raspravu zbog čega nije došlo do tematske sjednice.
Nakon rasprave i primjedbi pristupilo se glasovanju.
Ad. 1. Jednoglasno (44 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog zapisnika sa 32. sjednice
Županijske skupštine sa dopunom.
Ad. 2. Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (44 glasa „za“), prihvaćen je zapisnik sa 33. sjednice Županijske skupštine.
Ad. 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Uvodno izlaganje iznijela je Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
financije.
Potom je, predsjednik županijske Skupštine otvorio raspravu.
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Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za gospodarstvo (jednoglasno) i Odbor za
suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske (većinom glasova), podržali su
izvještaj.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Mate Martinić u ime
Kluba SPD-a, Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Ante Pranić u ime Kluba
Nezavisna lista mladih i Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HGS-HNS, vijećnici: Miro Bulj i
Natalija Rajčić.
Osvrt na tijek rasprave dali su Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
financije i Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Polugodišnjem izvještaju.
Ad. 3. Većinom glasova (29 glasova „za“, 14 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“)
prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2020.
Ad. 4. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za I.-VI2020. godine s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznio je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.
Potom je, predsjednik županijske Skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), Odbor za
pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno) i Odbor za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno), podržali su izvještaj.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL i Maja Zelić u ime Kluba
HDZ-HGS-HNS, vijećnici: Denis Bobeta i Miro Bulj, replika: Miro Bulj, odgovor na
repliku: Maja Zelić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvještaju.
Ad. 4. Većinom glasova (30 glasova „za“, 9 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Split za I.-VI- 2020. godine
Kako se točke od 5. do 13. odnose na prijedloge odluka o dodjeli Nagrada Splitskodalmatinske županije, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a
glasovanje o točkama pojedinačno.
Ante Bačić, predsjednik Odbora za javna priznanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Mate Martinić u ime Kluba SDP-a i vijećnica Sandra Mitrović
Nikšić.
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Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 5. Jednoglasno (37 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Pavlu Bonačiću- Protiju, za životno djelo
Ad. 6. Jednoglasno (38 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Filipu Radošu, za životno djelo
Ad. 7. Jednoglasno (39 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije doc.prim.dr. sc. Tomislavu Franiću
Ad. 8. Jednoglasno (40 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Nedjeljku Babiću Gangsteru
Ad. 9. Jednoglasno (40 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Prošperu Miličiću
Ad. 10. Jednoglasno (40 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Josipu Radiću
Ad. 11. Jednoglasno (40 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Ženskoj klapi „Neverin“
Ad. 12. Jednoglasno (40 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Kulturno umjetničkoj udruzi „Mosor“ Gata
Ad. 13. Jednoglasno (41 glas „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dodjeli Nagrade
Splitsko-dalmatinske županije Kulturno umjetničkom društvu željezničar „Filip Dević“, Split
Ad. 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene-industrijske luke Veselje, Općina Pučišća
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjel za turizam i pomorstvo iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), podržali su prijedlog.
U raspravi je sudjelovao Mate Martinić u ime Kluba SDP-a.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 14. Jednoglasno (47 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni
Odluke o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje luke posebne namjeneindustrijske luke Veselje, Općina Pučišća
Ad. 15. Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednika Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije
Danijel Kukoč, vijećnik iznio je uvodno izlaganje.
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Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za statut i poslovnik (većinom glasova) i Odbor za izbor i imenovanja (većinom
glasova), nisu prihvatili prijedlog.
Predsjednik Županijske skupštine odobrava traženu pauzu od strane vijećnika Danijela
Kukoča, u trajanju od pet minuta.
Nakon proteka vremena za pauzu nastavilo se sa sjednicom.
U raspravi su sudjelovali: Danijel Kukoč i Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Ante Renić
u ime Kluba stranke Pametno, Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Ante Pranić u ime
Kluba Nezavisna lista mladih i Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HGS-HNS, replika: Ante
Renić, odgovor na repliku: Ante Sanader, Danijel Kukoč, odgovor na repliku: Ante Sanader,
Milija Baldić Lukšić, Mate Martinić, odgovor na repliku: Ante Sanader, vijećnici: Lucija
Puljak, replika: Matko Kuzmanić, odgovor na repliku: Lucija Puljak, Ante Renić, Matko
Kuzmanić, replika: Danijel Kukoč, odgovor na repliku: Matko Kuzmanić, Sandra Mitrović
Nikšić, Milija Baldić Lukšić, Damir Krstinić, replika: Milija Baldić Lukšić i Josip Lešina,
odgovor na repliku: Damir Krstinić, Vedran Lendić, Ante Sanader, replika: Damir Krstinić i
Vedran Lendić, odgovor na repliku: Ante Sanader i Miro Bulj.
Osvrt na tijek rasprave dali su vijećnici Mate Martinić, Ante Renić, Ante Pranić i Miro Bulj.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 15. Većinom glasova (18 glasova „za“, 29 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“), nije
prihvaćen prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednika Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
Sjednica je zaključena u 22,35 sati.

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

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