ZAPISNIK
sa 9. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 11. travnja
2022. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35, amfiteatarprizemlje AO-2
Početak u 9,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Baldić-Lukšić Milija
2. Banović Josip
3. Baričević Danica
4. Bečić Kristijan
5. Bečić Nevenka
6. Bikić Ivan
7. Bilić Mila
8. Bošnjak Dinko
9. Brečić Jadranka
10. Bulić Tonći
11. Bulj Miro
12. Buljan Tomislav
13. Dragnić Daša
14. Galić Marko
15. Gojak Alen
16. Grabovac Nikola
17. Grbavac-Garac Toni
18. Grčić Matko
19. Grgić Martin
20. Jakšić Ružica
21. Jurišić Maja
22. Jurišić-Sokić Toni - nazočan putem
video linka
23. Krčum Maja
24. Kukavica Ivica
25. Kusić Ivica
26. Markić Joško

27. Marković Josip
28. Marović Siniša
29. Martinić Mate
30. Murat Branka-nazočna putem video
linka
31. Nimac Kalcina Martina
32. Ostojić Ranko
33. Perišić Milan
34. Popović Ante
35. Puljak Lucija
36. Roguljić Luka
37. Rosandić Gorana
38. Rožić Marin
39. Sanader Ante-nazočan putem video
linka
40. Sapunar Petroslav-nazočan putem
video linka
41. Slavić Ivan
42. Šimundić Mate
43. Urlić Marin
44. Vidić Jozo
45. Vukasović Marko
46. Žaja Marko-nazočan putem video
linka

Sjednici nije bila nazočna vijećnica Caratan Lukšić Liljana.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenici župana Stipe Čogelja i Ante Šošić, po
ovlaštenju pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.

Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Mate Šimundić, predsjednik Županijske
skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice u 9,00 sati je
nazočno 39 vijećnika, od čega 34 vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 5 vijećnika putem video
linka).
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 5. travnja 2022.
Predsjednik Županijske skupštine otvorio je raspravu o dnevnom redu te je naveo kako je nakon
upućivanja poziva, došlo do potrebe za dopunom dnevnog reda točkom 41., koja je dostavljena
putem e-maila dana 8. travnja 2022.
Prijedlog dopune dnevnog reda je:
Točka 41. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Skupštine prijedlog dopune je stavio na glasovanje.
Jednoglasno (36 glasova „za“, od čega 34 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2 glasa
vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 41. Prijedlog
rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske
županije
Daša Dragnić, vijećnica predložila je da se točka 13. dnevnog reda pretvori u prvo čitanje i
raspravu umjesto odluke o osnivanju agencije, da se vodi rasprava o tome i svi oni koji imaju
znanja i uključe u finaliziranju tog dokumenta za sljedeću ili neku od sljedećih sjednica. Time bi
se automatski točka 14. trebala skinuti sa dnevnog reda ako bi se točka 13. pretvorila u prvo
čitanje. Naglasila je da je ovo pitanje energetski tranzicije važno, da su oni toga svjesni, da su to
oni imali u predizbornom programu. Nisu oni protiv Agencije, ali to treba napraviti kako treba.
Blaženko Boban, župan naveo je kako mnogi od vijećnika koji se nalaze na sjednici su bili i u
prošlom sazivu i znaju da su koncem 2018. godine pokrenuli tu inicijativu. Koliko on ima
informaciju kod osnivanja Dalmatinske energentske agencije predsjednik Županijske skupštine je
sazvao predstavnike Klubova vijećnika Županijske skupštine na konzultacije. Činjenica jeste što
vijećnica Dragnić govori da gotovo sve županije danas imaju energentske agencije je nužno i
krajnje vrijeme, s obzirom na novi operativni program financijskih sredstava iz EU da imaju tu
agenciju jer novac, po pitanju tranzicijske energije i zelene energije, čeka. Postavlja se pitanje
zašto nije kroz Odjel. Jednostavno jer agencija mora biti financijski samoodrživa, a Odjel ne može
i ne smije raditi na profiti i dobiti prema trećim osobama. To je potpuno jasno. Stoga je, kao
predlagatelj, predložio da se navedena točka ne skida sa dnevnog reda.
Miro Bulj, vijećnik predložio je povlačenje točaka 13. i 14. dnevnog reda.
Predsjednik Skupštine prijedloge vijećnice Daše Dragnić i vijećnika Mira Bulja stavio je na
glasovanje koji većinom glasova (19 glasova „za“, od čega 18 glasova vijećnika fizički nazočnih
na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), nisu prihvaćeni.
Milija Baldić-Lukšić, vijećnica se pridružila prijedlozima vijećnika Bulja te dodatno predložila
povlačenje točke 9. dnevnog reda zato što je postupak izrade Plana razvoja Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje od 2022. do 2027., momentalno na javnom savjetovanju koje traje do 28.
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travnja pa je predložila da kada prođe vrijeme javnog savjetovanja da se ova točka stavi na dnevni
red, a u tom javnom savjetovanju imati će i energetsku agenciju.
Predsjednik Skupštine prijedlog vijećnice Milije Baldić-Lukšić o povlačenju 9. točke dnevnog
reda stavio je na glasovanje koji većinom glasova (18 glasova „za“, od čega 17 glasova vijećnika
fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), nije prihvaćen.
Konačni prijedlog dnevnog red prihvaćen je većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 23 glasa
vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 3 glasa vijećnika putem video linka i 19 glasova „protiv“
od čega 17 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka).

Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2022. god.
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za
2021. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
6. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske
županije nad nekretninom u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. Analiza turističke sezone 2020. i 2021. godine na području Splitsko-dalmatinske
županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2022. godine, s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
8. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac
2021., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
9. Izvješće o postupku izrade Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije od 2022. do
2027. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
10. Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Splitskodalmatinske županije u 2021. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
11. Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske
županije u 2021. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje
kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini
13. Prijedlog odluke o osnivanju Ustanove „Dalmatinska energetska agencija“ - DEA
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14. Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove „Dalmatinska
energetska agencija“ - DEA
15. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Splitsko-dalmatinske županije
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim
prostorima
17. Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
Splitsko-dalmatinske županije
18. Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Splitsko-dalmatinske županije
19. Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske
županije
20. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru u
svrhu zahvata u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarstvenog sustava
odvodnje otpadnih voda – kanalizacijski sustav Općine Podstrana, I. etapa izgradnje,
II. Faza, 2. skupine zahtjevanosti gradnje na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio od
hotela Lav do potoka Petrićevo, Općina Podstrana
21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu
izgradnje dodatnog podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava otoka Brača
i otoka Šolta, na dijelu k.o. Milna, otok Brač i na dijelu k.o. Gornje Selo, otok Šolta
22. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Postira, predio Punta, Općina Postira
23. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o.
Makarska - Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska
24. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela
Meteor, Grad Makarska
25. Prijedlog programa potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi
Splitsko-dalmatinske županije (2022.-2024.)
26. Prijedlog izmjena i dopuna Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva
na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2025.)
27. Prijedlog izmjena Programa poticanja razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa,
prihvatljivog za financiranje iz EU fondova u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganje
28. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jelsa
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29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje v.d. ravnatelja
Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
„DES“ Split zbog isteka mandata dosadašnje ravnateljice
30. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije za kupnju medicinske opreme (CT uređaj i Digitalni
uređaj za mamografiju)
31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA
32. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine na Paklenim
otocima, otočić Jerolim
33. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi „Strožanac“
Strožanac - Podstrana na Odluku da se u korist Općine Podstrana, bez naknade i na
vremensko razdoblje od 50 godina, na kat. čestici zemlje 980 i 978/2 k.o. Donja
Podstrana, upisanog vlasništva Osnovne škole „Strožanac“ Strožanac - Podstrana
osnuje pravo građenja radi izgradnje javne sportske dvorane
34. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest. zgr. 2668, Z.U. 4016, K.O. Split, anagrafske oznake
Matošićeva 4, Split
35. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest. zgr. 1888, Z.U. 2408, K.O. Split, anagrafske oznake
Bajamontijeva 7, Split
36. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest.zgr.2027, (kat.čest. 12692), upisane u poduložak 11802,
K.O. Split, anagrafske oznake Papalićeva 7, Split
37. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest.zgr. 2207, čest. zgr. 2209, čest.zgr.2212, i čest.zgr.2216,
sve upisano u Z.U. 13, K.O. Split, anagrafske oznake Ispod ure 3, Split
38. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest.zgr. 2377, čest. zgr. 2378/1 i čest. zgr. 2378/2, sve
upisano u Z.U. 5273, K.O. Split, anagrafske oznake Obrov 8, Split
39. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest.zgr. 2140, Z.U. 23566, K.O. Split, anagrafske oznake
Rodrigina 2, Split
40. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra,
nekretnine označene kao čest.zgr. 2542, Z.U. 1763, K.O. Split, anagrafske oznake
Mihovilova širina 11, Split
41. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije
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Aktualni sat - vijećnička pitanja
Ante Popović, vijećnik postavio je dva pitanja. Zanima ga da li su pročelnici dužni dostaviti
dokumentaciju koju oni, kao vijećnici, traže. Napomenuo je kako mu dva pročelnika nisu, na
njegovo traženje, dostavili traženu dokumentaciju već 2 mjeseca. Zamolio je da mu se očituju po
kojem zakonu odnosno zakonskoj odredbi, ako je negativan odgovor, oni to nisu dužni dostaviti?
Drugo pitanje se odnosi na događanja u Osnovnoj školi kneza Branimira, Donji Muć. Bili su
svjedoci, kao i cjelokupna javnost prije desetak dana kako je župan bježao iz kadra ne
odgovarajući na pitanja novinarke o istoimenoj školi i događanjima koja se tamo događaju.
Zanima ga da li će pročelnici, sudionici Školskog odbora i ravnateljica platiti cjelokupne troškove
koji su nastali, oko 350.000,00 kuna, a u posljednjih 5 do 6 godina i do pola milijuna kuna?
Blaženko Boban, župan naveo je kako su pročelnici ili bilo tko iz stručne službe u pravilu dužni
dostaviti dokumentaciju, ali ne svaku dokumentaciju. Naime, postoje nekakvi ugovori kojim druga
ugovorna strana može biti zaštićena GDPR-om ili drugim aktivnostima. Dakle, u pravilu se
dostavlja dokumentacija, ali ne baš svaki dokument. Malo je dokumenata koji podliježu tome da
nisu u obvezi se dostavljati, ali velika većina jeste.
Što se tiče drugog pitanja naveo je kako nije bježao od nikoga. To može biti vijećnikova slika
gledajući televiziju, a nastavak odgovora dat će pročelnik Upravnog odjela.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je kako misli da je župan na prvi dio pitanja dosta argumentirano
odgovorio. Upit koji je bio vezan, bio je vezan na rad Povjerenstva i na sjednicu Povjerenstva.
Povjerenstvo za zbrinjavanje viškova i manjkova je samostalno i autonomno tijelo koje je nastalo
temeljem Kolektivnog ugovora. Ono ima svoje interne akte po kojima radi i Poslovnik o radu.
Članovi Povjerenstva su u obvezi pridržavati se tih akata i Poslovnika o radu, a oni kao Upravno
tijelo nemaju nikakvu nadležnost za rad tog Povjerenstva. Prema tome vijećnik je upućen prema
Povjerenstvu kako bi dobio informacije koje sukladno Pravilniku, koji je njihov interni akt mu
mogu dostaviti. To vijećnik nije učinio iz razloga koju on sam pozna. Druga stvar da se barata sa
nekakvim ciframa, to su vjerojatno ispostavljeni tužbeni zahtjevi. Dakle, to će sud presuditi da li je
nastala šteta, kolika šteta, kakva šteta i tko je kome, po pitanju spora, dužan. U ovom trenutku
nekoliko je sudskih sporova s obzirom da oni nisu stranka u postupku i škole su pravne osobe koje
djeluju sukladno zakonu, imaju svoja tijela i odgovorne osoba koje ih predstavljaju i zastupaju.
Oni su stranke u postupku zajedno sa zaposlenicima. Prema tome taj dio vezano za radno-pravne
statuse i tužbe u eventualnim postupcima oni nemaju nikakvog utjecaja na to osim da kao osnivač
se zalažu i zalagali su se da se pravomoćne sudske odluke moraju izvršavati i da to tako i bude.
Ante Popović, vijećnik naveo je, a što se tiče odgovora župana na prvo pitanja kako se slaže da je
određena dokumentacija klasificirana i zaštićena zakonom, ali ovo što je bilo traženo nije
zaštićeno. Podaci koji se trebaju zaštiti zna se na koji način se trebaju zaštiti. Nadalje je naveo
kako je pročelnik dobro upoznat sa situacijom u OŠ kneza Branimira, Donji Muć i do dan danas
nije dobio njegov mail, a što dovoljno govori koliko su upleteni u cjelokupnu situaciju ne zato što
se radi o njemu osobno nego da je u pitanju bilo tko od kolega jednako bi stao u njegovu obranu.
Dobro se zna kako su članovi Školskog odbora koji godinama tu rade, kako je došlo do razrješenja
ravnateljice i kako su glasovali članovi Županije. Nije zadovoljan odgovorom koji je dao
pročelnik. Pita se da li situaciju Županija kao osnivač podržava ne samo u navedenoj školi nego i
u mnogim drugim školama jer imaju situaciju u Sinju gdje je ravnatelj tri godine v.d. Što se tiče
tužbi koji su spominjane, zna da je matematika jednostavna, to što se podržava da se ide u sudski
postupak dovoljno govori koliko se brine. Ako nije bio u školi neka otiđe da vidi u kakvom je
stanju škola.
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Gorana Rosandić, vijećnica postavila je dva pitanja. Prvo pitanje da li davatelj koncesije
Splitsko-dalmatinska županija pogoduje koncesionaru s obzirom da na Benama postoji cijeli niz
okolnosti za oduzimanje ili jednostrani raskid ugovora o koncesiji? Pojasnila je vijećnicima kako
koncesionar na uvali Bene ne provodi uvjete zaštite prirode iz čl. 5. Odluke o davanju koncesije
što je potvrđeno podnošenjem optužnog prijedloga protiv koncesionara od strane čuvara prirode
Javne ustanove za upravljanje park šumom Marjan. Koncesionar nije dostavio Plan korištenja tog
područja što je morao napraviti u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora o koncesiji, nije
pribavio certifikate za sprave za igru za djecu, o čemu su razgovarali zadnji put, a koji se odnose
na uvjete sigurnosti itd.
Drugo pitanje tiče se teme s prošle sjednice Županijske skupštine. Hoće li Upravni odjel za
prostorno planiranje županije poduzeti korake prema službenicima i poništiti građevinsku dozvolu
za plažu Romana kad je očito da je izdana bez prethodno iskazanog pravnog interesa za građenje
na pomorskom dobru i gradnja je pogrešno klasificirana u skupinu 2 B kako bi se skrila od
javnosti? Naime, kako je moguće da Upravni odjel za prostorno planiranje u županiji po Zakonu o
gradnji članak 4. gradnju plaže duže od 50 m svrstao u skupinu 2 B kad je Uredbom jasno
propisano da za takva građenja mora biti ocjena o potrebi izrade okolišne studije. Ona je prošli
tjedan uputila upite svim službama od Ministarstva pa naniže, dokumenata nema. Moli odgovor.
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo zahvalila se
vijećnici na postavljenom pitanju. Navela je kako je vijećnica navela popriličan broj netočnih
navoda. Navela je kako je Zakon vrlo jasan kada se oduzima koncesija, a isto tako u slučaju plaže
Ovčice gdje su imali primjer oduzimanja, DORH je dao vrlo jasne upute koji su preduvjeti za
oduzimanje koncesije. Koncesija na Benama ne ispunjavate te uvjete. Dotaknula se onoga što je
vijećnica nabrojala. Dakle, Plan korištenja je koncesionar izradio, isti je dostavljen sukladno čl. 6.
stavku 7. i 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju pomorskog dobra na području Splitskodalmatinske županije jedinici lokalne samouprave odnosno gradu Splitu. Grad Split se očitovao
jednom rečenicom koja glasi „Ne slažemo se sa Planom korištenja“ iako je isti u potpunosti
usklađen s Odlukom o davanju. Nakon toga njen Upravni odjel je zatražio dodatna pojašnjenja što
misle pod tim da se ne slažu, a na to do danas nisu dobili odgovor. Isto tako dotaknula se dijela
Plana korištenja koji je u potpunosti usklađen, napravljen je onako kako bi odgovarao Odluci o
davanju tako da odgovor „ne slažemo se“ zapravo nemoguće dati. Trebali bi dati nekakve
smjernice u kojem dijelu se ne slažu i što to koncesionar treba promijeniti. Međutim to od grada
Splita do danas nisu dobili. Podsjetila je na obaveze iz Pravilnika od strane jedinica lokalne
samouprave, a to je da u roku 48 sati od zaprimanja Plana na korištenje isti treba javno objaviti i to
nije napravljeno. U roku od 8 dana treba sazvati javnu raspravu, što nije napravljeno, u roku od 15
dana dostaviti očitovanje nadležnom Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo u Županiji, što nije
napravljeno. Što se tiče sprava, to je tema koju je vijećnica pitala i prošli put. Dala je odgovore, ali
sada ima malo više podataka. Znači prije nekih mjesec dana koncesionar je podnio nadležnom
Upravnom odjelu u Županiji zahtjev za dopuštenje za uklanjanje sprava i postavljanje novih koji
imaju tražene ateste. Od koncesionara je, od strane Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne
poslove, infrastrukturu i investicije, zatraženo da napravi dopunu. Jedna od stvari iz dopune se
odnosila da li je isto usklađeno sa Prostornom planom grada Splita. On je podnio zahtjev gradu
Splitu da ga obavijeste je li isto u skladu kako bi isto dostavio u sklopu dopune dokumentacije.
Obavijestio ih je kako do danas nije dobio odgovor. Projekt je izradio i usmeno ju je obavijestio da
je kupio nove atestirane sprave. Međutim, samo postavljanje istih ovisit će isključivo samo o
gradu Splitu.
Drugo pitanje: Što se tiče Romane, vijećnica joj je to pitanje postavila možda prije tjedan dana.
Ona joj je isti dan odgovorila. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Makarske
izdao je lokacijsku i građevinsku dozvolu i sva pitanja vezano za dozvole treba uputiti njima. Oni
7

bi trebali dati tražene odgovore u okviru onoga što im je zakonom dopušteno. Upravni odjel za
turizam i pomorstvo ne raspolaže dokumentacijom jer istu nisu ni izdali, dobili su je na znanje i
dostavili vijećnicima kao točku dnevnog reda kada su o Romani raspravljalo. Grad Makarska
nastupa samostalno, ima svoj Upravni odjeli i njemu bi trebali postaviti pitanje.
Gorana Rosandić, vijećnica zahvalila se na odgovoru. Istaknula je kako je pročelnica zaista brzo
odgovorila na njeni mail. Navela je kako ni grad Makarska nema dokumentaciju pa se nameće
pitanje gdje su ti dokumenti? Navela ja, a što se tiče Bena kako je ovo samo još jedan dokaz da
takve koncesije u ovakvom slučaju treba prepustiti gradovima na upravljanje.
Ivica Kukavica, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na projekt navodnjavanja
Imotsko-bekijskog polja. Taj projekt je započet 2013. godine, partner je Splitsko-dalmatinska
županija, vrijednost projekta 689.244,00 eura. Ne treba govoriti u svjetlu svih događanja, cijena i
svega što se događa, pitanje hrane, energije. Uspješna je ona županija koja je samodostatna po tim
pitanjima. Taj projekt se tiče navodnjavanja Imotsko-bekijskog polja, radi javnosti navesti će o
čemu se radi. U zapadnom dijelu polja imaju branu Ričice čiji je kapacitet 30 000 000 m³ vode,
imaju mogućnost Zapadno-hercegovačke županije prikupljanja svih voda. Tim stručnjaka
objašnjavao je na koji način se treba prikupiti ta voda, a Imotsko-bekijsko polje je plodno polje.
Potreba za njegovo navodnjavanje je negdje između 15-18 milijuna kubika vode. Njega kao i
većinu stanovnika zanima taj dio.
Drugo pitanje: Radi se o rotoru kod Vukadinovića kuće. To je križanje D 60 županijska cesta 6157
On je već govorio kako je to područje Imoćanima bitno ključno, prometno i infrastrukturno.
Njegovo pitanje je sljedeće: Na sjednici gradskog vijeća 16. prosinca 2021. godine vijećnik HDZa Petar Nenadić je postavio gradonačelniku Imotskog pitanje o tom rotoru. Pokušao je citirati dio
odgovora: „da je bio nedavno s ministrom Butkovićem, nije se po tom pitanju napravilo ništa zbog
toga jer tada, u petom mjesecu, kada je vrijeme izbora bio veliki džambo plakat tvoj i Mira Bulja
na tom objektu koji je se morao srušiti i iz tih razloga to se nije rušilo i zastao je taj projekt“.
Pošto je to izrečeno u gradskoj vijećnici grada Imotskog gdje su bili predstavnici medija i želi
znati je li tu problem što je netko nesposoban i ne zna odraditi svoj dio posla o nečemu što on
priča već 10 godina.
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu naveo je kako su projekt Imotsko-bekijsko polje radili s Općinom Grude i
temeljem tog europskog projekta izrađena je agroekonomska studija, a nakon izrade idejnog
rješenja napravljena je studija utjecaja na okoliš Cost-benefit analiza i sve što je kroz idejno
rješenje izdefinirano, mora se sanirati brana Ričica. Taj projekt je dogovoren sa Hrvatskim
vodama i ide dalje. Normalno da će oni, kao Upravni odjel, u narednom vremenskom periodu
2021.-2027. nastojati projekt nastaviti jer ovo je iznimno važan projekt za Imotsku krajinu, ali
kako za Imotsku krajinu tako i za područje Bekije.
Ante Šošić, zamjenik župan naveo je kako je pitanje Vukadinovića pitanje koje je bilo sporno na
skroz drugoj osnovi. Nije uopće bilo tema čije su plakati na njemu niti je tema je li netko sabotirao
taj projekt. Tema je ta da su vlasnici parcele na kojima je predviđena gradnja rotora tri sestre,
jedna od te tri sestre nema poslovnu sposobnost, ima zastupnika Centra za socijalnu skrb i postoje
određene dileme oko raspodjele visine novčanih sredstava. Ugovoreno je u ožujku 2021. Zbog
poteškoća na koje je pučki pravobranitelj ukazao u pogledu osobe koja nema poslovnu sposobnost
sa najveći mogući senzibilitetom se išlo u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Iscrpljeno je
gotovo sve da se stvar dovede do toga da Hrvatske ceste, koje su izabrale izvođača, mogu početi
sa radom.
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Ivica Kukavica, vijećnik zahvalio se na odgovoru te je naveo da su interesi Imotskog kraja kada
pričaju o navodnjavanju i svemu ostalom na prvom mjestu, ali ne želi preuzeti odgovornost za
nešto što se nije napravilo.
Danica Baričević, vijećnica navela je kako su svjesni činjenice stalnog porasta slučajeva prijetnji
i nasilja u obitelji. Znaju da je Splitsko-dalmatinska županija pokrenula mnoge aktivnosti kojima
nastoji ukazati na štetnost ove gnjusne pojave i na štetnost svih oblika nasilja. Splitskodalmatinska županija je povećala financijska sredstva za sigurnu kuću, uredili su odnosno
preuredili i proširili kapacitete sigurne kuće te osigurali financijska sredstva. Zajedno sa Udrugom
kazalište mladih u Kaštelima pokrenut je jedan mali mini projekt medijske kampanje upravo na
temu nasilja. Taj projekt je i prepoznat od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike
Hrvatske i priznat je od strane pučke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić
koja će preuzeti taj projekt i na nacionalnoj razini. Njeno pitanje je: Koje su još aktivnosti
Splitsko-dalmatinske županije po pitanju sprečavanje i prve prevencije nasilja, može li ih se
upoznati što je sa kriznim projektom osnivanja kriznog centra za žrtve nasilja u gradu Splitu?
Drugo pitanje: U trajektnoj luci u razmaku od dvadesetak metara mogu se vidjeti dvije različite
sudbine projekata. Jedan projekt je ozbiljne i odgovorne Vlade Republike Hrvatske koji je
realiziran sa Lučkom upravom Split, uređena je predivna šetnjica koja izgleda onako Monte
Carlovski kojeg se ne bi posramio niti jedan grad na Azurnoj obali, dok s druge strane je propali
projekt, bejrutski prikaz ostavštine bivšeg gradonačelnika Puljka koji jedino što ostavlja iza sebe
je građevinski otpad u centru Splita i to u 2022 godini pred sami početak turističke sezone kao
dobrodošlicu svim turistima koji će pohoditi grad Split i srednjodalmatinske otoke. Zamolila je da
li ih se može upoznati upravo s dinamikom tog propalog projekta s obzirom na promašenu politiku
bivšeg gradonačelnika Puljka da dio odgovornosti i nadležnosti leži na Splitsko-dalmatinskoj
županiji, da li je doista tome tako?
Blaženko Boban, župan naveo je kako je u više navrata Splitsko-dalmatinska županija i on
osobno bili prozivani vezano za krizni centar, za nasilje nad ženama. Apsolutno su za krizni
centar, pokrenuli su ga, imaju sigurnu kuću pri Caritasu kojeg, nažalost, isključivo uz Caritas i
matična sredstva Caritasa jedino Splitsko-dalmatinska županija pomaže, jedino Splitskodalmatinska županija sudjeluje u proširenju i sudjeluje, govori o institucijama. Prošli tjedan na tu
temu su kod njega na sastanku bili iz Udruge Domine i pučka pravobraniteljica. Tada je iz
Udruge bio informiran da je zahvaljujući SDP-u grada Splita pokrenuto pitanje odnosno stavljen
amandman na Proračun, što je pohvalno, taj amandman je usvojen, ljudi iz Udruge su pronašli
prostor u Gundulićevoj ulici sasvim dostatan za krizni centar i onda od donošenja Proračuna do
dana današnjega gradska uprava nije potpisala dokument ili akt da se to njima daje kako bi se
formirao krizni centar. Danas se pita: „Bože moj tko je ovdje lud“. S jedne strane za ovom
govornicom u dva navrata je bio prozivan da nije za to, on sve pokrene i dođe u fazu da je
zahvaljujući amandmanu vijećnika u gradu Splitu stavljeno u proračun 200.000,00 kuna, Proračun
je donesen, a situacija je da je već pola četvrtog mjeseca, a dokument još nije ni potpisan da se
Udruzi to daje. On je o tome izvijestio pučku pravobraniteljicu neka zna što je prava istina i neka
zna da je Splitsko-dalmatinska županija preko Caritasa i sigurne kuće jedina organizacija koja je
za sada pokrenula, ima i vodi brigu o ženama koje su, na žalost, izložene nasilju da su u sigurnoj
kući. Pomagat će i dalje, pomagat će i drugim udrugama, posebno hvale vrijedne inicijative poput
kriznog centra, ali da se uozbilje da ne treba čekati skoro pet mjeseci da bi se potpisao dokument
poslije amandmana i donošenja Proračuna. Za ovom govornicom ti isti koji su usvojili taj
amandman u gradskom vijeću Splita prozivaju Županiju da ništa nije poduzela, malo je to
bezobrazno. Uglavnom, on je sve regulirao sa pučkom pravobraniteljicom, pomoći će, ali
pretpostavka je da imaju akt na temelju kojeg mogu pomoći, a koji čeka potpis. S obzirom na
političko stanje u gradu Splitu očito će čekati cijelu godinu.
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Stipe Čogelja, zamjenik župana naveo je kako Splitsko-dalmatinska županija ne samo da je
pomagala gradu Splitu u svakom projektu nego je dala sve što može i što zna. Kolegica Marija
Vuković i kolegica Mateja Dorčić koja je misli na dnevnoj bazi komunicirala sa zamjenikom
gradonačelnika gospodinom Bojanom Ivoševićem. Kolegica Marija Vuković je radila radionice sa
kolegicama za grad Split kako ispravno zakonski napisati rješenje. Međutim, na žalost, to nije
pomoglo jer nisu uspjeli napisati ispravno rješenja, a nakon što su pogriješili, govori za istočnu
obalu, trebalo im je 6 mjeseci da dostave dokumentaciju na žalbu, 6 mjeseci. U medijima
prozivaju Splitsko-dalmatinsku županiju i ljute se što Splitsko-dalmatinska županija odgovara i
nakon što je odbila sve te žalbe i sve je riješeno, a gradu Splitu nitko nije smetao da u roku od 8
dana izvrše ta rješenja kao što su sve druge općine i gradovi radili. Sad je problem, znaju li što,
zaboravili su pripremiti projekte u gradu Splitu. Nema projekta za nastavak uređenja istočne obale
bit će isto zbog toga što je Splitsko-dalmatinska županija kriva. Zamjenik gradonačelnika Ivošević
rekao da je kamen spreman. Kamena danas nema, zaboravili su napraviti javnu nabavu i bit će
zato što je Splitsko-dalmatinska županija kriva. Ono što je župan rekao, nada se, da to nije
politički zbog toga da se Splitsko-dalmatinska županija optužuje. Koliko zna kolege ne samo da
nisu potpisali rješenje odnosno ugovor za ovo što je župan spomenuo, čeka se potpis ugovora i za
hospicij Matošić koji još, na žalost, nije potpisan. Najranjiviji članovi društva oni koji su
najbolesniji, koji mogu tamo naći svoj dom čekati će zato što gradonačelnik nije bio u stanju prije
ostavke potpisati ugovor za Dom zdravlja da se koristi. Je li i za to isto kriva Splitsko-dalmatinska
županija. On takve politikanske igre ne podržava i smatra da su štetne. Splitsko-dalmatinskoj
županiji su građani na prvom mjestu, a ne nikakve politike i nikakva prepucavanja. Misli da bi
bilo dobro da se i nakon ovih izbora, onaj tko pobijedi, uozbilji puno ga posla čeka, nažalost
mjeseci su izgubljeni.
Danica Baričević, vijećnica navela je kako je zadovoljna kada objedini ova dva odgovora.
Zadovoljna je u onom dijelu u kojem se Splitsko-dalmatinska županija angažirala i što je sve
spremna učiniti i što je učinila. No, problem je trenutno na strani bivše vlasti grada Splita koja
svojim neradom i nečinjenjem nisu ništa napravili već 6 mjeseci od 1. 10., niti po pitanju
osiguravanja prostornih kapaciteta za sigurnu kuću hvalevrijednom projektu Udruge Domine, a
niti po pitanju glomaznog otpada na istočnoj obali kao što vide i dalje će se dočekati turistička
sezona i turiste koji će proći upravo kroz tu luku i imat će jedan lijepi pogled sa strane izvrsnog
projekta ozbiljne i odgovorne Vlade Republike Hrvatske koji je realiziran kroz Lučku upravu, a s
druge strane pogled na glomazni otpad i dobrodošlicu svim turistima koji pohode Split i
srednjodalmatinske otoke.
Maja Krčum, vijećnica postavila je dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na obnovljive izvore male
hidroelektrane rijeke Jadro. Pred Novu godinu, negdje prije Božića objavljen je natječaj na koji su
se javile samo tri tvrtke, gdje je ministar Tomislav Ćorić dodijelio koncesiju za proizvodnju
električne energije zaštitarskoj firmi 007 Miletić. Druga tvrtka koja se javila na natječaj je u
vlasništvu supruge gospodina Miletića, treća više nije bila ni važna. Sad je pitanje da li je župan
uopće imao spoznaju ili županijske službe o ovom događaju, da se to dešava mimo saznanja
lokalnih jedinica, mimo saznanja grada Solina i općine Klis? Znači nisu bili upoznati
gradonačelnici te pita da li je župan znao? Firmi koja je tri mjeseca prije nego se javila na natječaj
je registrirana za proizvodnju električne energije na malom području obnovljivih izvora i
koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina. Zanima je da li je župan bio upoznat, kakvo je
njegovo mišljenje na ovu temu?
Drugo pitanje je vezano za Lećevicu i spalionicu. U Izviješću župana je pročitala da nisu riješeni
imovinsko-pravni odnosi. Zanima je da li je došao trenutak da se o problematici Lećevice počne
razmišljati drugačije i riješi nekako taj problem koji njima gori ili će to možda isto pokušati staviti
u energetski dio pa koristiti taj otpad na neki drugi način?
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Blaženko Boban, župan naveo je kako bi prije svega, a vezano za HE Vrilo, odgovorio direktno.
Čitajući u dnevnom tisku ili na portalima, njemu je to bila prva informacija što se tiče HE Vrilo na
izvoru rijeke Jadro. Identično kao i gradu Solinu i općini Klis je prva informacija i zaista nije
znao. HE od 2 generatora od oko 550 kW su i u povijesnom segmentu iznimno značajna. Naime,
to je HE koja je druga po starini u Europi, iza Jaruge na slapovima Krke, a gradio je tadašnji
vlasnik cementara današnji proizvođač poznatog pića Stock 84. U prošla vremena imovinski se
pokušalo to regulirati, ali da bude iskren, zapelo je u tome što se rasklopište te hidrocentrale nalazi
u krugu tvornice Dalmacijacement 10. kolovoz, a sami pogon centrale se nalazi tamo gdje se
nalazi. Kad je rađena privatizacija rasklopište Dalmacijacementa, s obzirom da se nalazi u krugu
tvornice ostalo je u temeljnom kapitalu, a sami pogon na izvoru odnosno Hidrocentrala Vrilo nije
ostala u temeljnom kapitalu Dalmacijacementa. Dalmacijacement u nekoj novoj privatizacija, on
to zove Dalmacijacement, da mu se ne zamjeri, ali bio je CEMEX, se dosjetio da to tako ne može
biti jer to je jedno postrojenje i podnijeli su zahtjev za privatizaciju i tog dijela. U kojoj je fazi ne
zna jer se time više nije bavio, ali uglavnom osporavali su zato što misli da tu može biti povijesni
značaj s obzirom koliko je stara. Ona nije neki energetski posebni kapacitet, nije zato što je
biološki minimum Jadra takav danas, ona može raditi svega 4 do 5 mjeseci u godini, ali ima neki
drugi značaj, a to je jako bitno s obzirom na projekte HEP-a da na toku rijeke Jadro ima uz tu još
dvije mini hidrocentrale i to je u konačnici jedan dostatan kapacitet za jedan uski prostor Splitskodalmatinske županije. Dakle, iako je oko toga upoznat mogu i osobno porazgovarati, ali činjenica
je da iz medija bila prva informacija mu je zasmetala.
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako je na blic informiran zbog čega do sada nije
zemljište otkupljeno. Često se ponavlja ta tema i često je upitno zbog čega? Buduće suradnje koje
su projektne radnje koje su napredovale više nego što je samo pitanje otkupa zemljišta. Do sada
nije bilo otkupljeno iz dva razloga. Prvi razlog što su Eko udruge tužile Splitsko-dalmatinsku
županiju odnosno Ministarstvo zaštite okoliša jer su izdali rješenje o prihvatljivosti zahvata na
okoliš koje je podloga za izdavanje lokacijske dozvole. U situaciji kada je to sud procesuirao na
prvostupanjskom i drugostupanjskom sudu nije bilo razvidno zbog opreza ići u radnju
otkupljivanja zemljišta. Drugi razlog je zato što je rađeno nekoliko procjena koje su rađene po
metodologiji koju je propisao Pravilnik i Zakon i te metodologije su pokazale različitu cijenu.
Nisu iskoristili još dodatnu mogućnost da visoko državno procjeniteljsko Povjerenstvo
konzultiraju jer se radi o transakcijama s fizičkim osobama koje je također donijelo mišljenja
kolika je cijena zemljišta. U Pravilniku iz 2018. Ministarstvo regionalnog razvoja prihvatljiv je
trošak za refundaciju samo onaj koji ima zadovoljena tri kriterija, a to je da je 10 % operacije, da
je utvrđen pod tržnim cijenama i da je izrađena procjena po metodologiji koju je propisivao
prethodno spomenuti Pravilnik. S obzirom na sve te okolnosti, obzirom da sve činjenice koje je
naveo kvantitativno različite opredijelili se na to da idu na postupak izvlaštenja koji je u tijeku.
Izvlaštenje će se završiti u vrlo brzom vremenu. Dakle, to je sad stvar koja više nije hoću-neću
nego je ta stvar gotova, a što se tiče samog projekta tu idu prema preporukama koje su stigle u
prosincu od Jaspersa na fazno financiranje i fazno izvođenje.
Maja Krčum, vijećnica zahvalila se na odgovorima, ali nju zanima kako to da zaštitarska firma
dobije koncesiju na proizvodnju električne energije na razdoblje od 30 godina, a registrirana je tri
mjeseca prije natječaja? Vezano za Lećevicu, prenamjeni projekta očekuje neke fazne odgovore ili
već kako uslijedi.
Miro Bulj, vijećnik naveo je, a vezano za plakat u Imotskom na kojem je on i vijećnik Kukavica
vjerojatno nisu htjeli raditi kružni tok da oni ostanu što duže tamo i da ih se može gledati.
Nevjerojatno je ako su oni krivci. Drugo, vezano za davanje koncesije nitko ništa ne zna, a
ministar potpisao. On bi također postavio pitanje županu što se tiče energetike. Cetinska Krajina
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ili Cetinski sliv proizvodi najviše električne energije i hidroenergije u Republici Hrvatskoj, 40 % ,
a u ovome trenutku imaju ugroženu dostavu vode temeljem rasta energenata. Naveo je primjer.
Prošle godine vodovod Cetinske krajine koji napaja i dijelove Splitsko-dalmatinske županije van
Cetinskoga kraja znači i ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije. Prošle godine bilo je
2.300.000,00 kuna u javnoj nabavi. Ove godine zadnja javna nabava iznosi 10.300.000,00 kuna, a
ukupan prihod je oko 22.000.000,00 - 23.000.000,00 kuna. U ovome trenutku ugroženi su građani
dostavom vode da poskupi 100 % - 200 %, ne bi mogli pokriti troškove zato što je rast od milion
eura u odnosu na prošlu godinu ogroman udar na dostavu vode kućanstvima i gospodarskim
subjektima. Misli da bi županija kao i gradovi koji se napajaju iz tih područja morali dati jedno
rješenje. Potom je predložio županu i svima koji su načelnici i gradonačelnici da izvrše pritisak da
u cijeloj Republici Hrvatskoj javna nabava bude jedinstvena. To je prvo, drugo HEP 40 % iz
hidroenergije Cetinske krajine „muze“ ogroman novac, a ništa ne vraća nego ih dovede u poziciju
da baš oni ugroze dostavu vode siromašnim građanima. On, kao gradonačelnik grada Sinja u ovim
teškim trenucima krize gospodarske, ekonomske, krize rata, post COVID-a, neće poskupljivati
vodu već će naći drugi način. Neće isključiti vodu građanima Splitsko-dalmatinske županije i
Cetinskog kraja, na koji način će to regulirati? Misli da treba zajednički snažno poslati poruku
prema nadležnima da svi vodovodi u Hrvatskoj imaju zajedničku javnu nabavu i da HEP shvati da
je on sastavni dio naroda. Prijedlog da se zajednički nađe model, da se ide prema Ministarstvu i
HEP-u i naći model koji je najprihvatljiviji.
Drugo pitanje je vrlo bitno, a to je pitanje gospodarenje otpadom. Plaćaju ogromne penale, a tu su
sukrivci naravno sama Županija i lokalne samouprave. Međutim, ključni problem je krivi način
planova gospodarenja otpadom. Lećevica je potrošila 30.000.000,00 kuna. To je, po njemu, štetan
projekat jer 87.000.000,00 kuna davati znači svi koji imaju greške morati će više para vratiti u
proračun Europske unije zbog lošeg načina plana gospodarenja otpada i mora se tražiti model da
se to hitno riješi, a ne plaćati penale kako lokalne samouprave tako svi ostali. Stoga još jednom
naveo kako treba naći model. Gospodarenje otpadom, plan Lećevica je katastrofalan,
30.000.000,00 kuna utučeno u ništa i sad kredit od 87.000.000,00 kuna, javna nabava je prebačena
čini mu se 50 %, dovedeno je do upitnosti samog projekta.
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako je činjenica da se najveći hidro-energetski potencijal
upravo konzumira iz rijeke Cetine. Naravno da su brojke netočne, vijećnik je rekao 40 % na nivou
Hrvatske da doprinosi sliv rijeke Cetine. 35,4 % Hrvatska proizvede u strukturi potrošnje
električne energije, 35,4 % je doprinos hidroenergije, a 18,9 su obnovljivi izvori. Prema tome
svakako treba rijeku Cetinu na svaki mogući način zaštititi, a vijećnik spominje HEP povezano sa
cijenom vode, a je li vijećnik pratio mjere Vlade s obzirom da je on u Saboru, je li vijećnik
primijetio da se HEP odrekao naknade od 460.000.000,00 kuna direktno na teret poslovanja da bi
ublažio cijene, svoju participaciju u mjerama Vlade kao pomoć ublažavanja energetske krize. Pita
vijećnika je li primijetio da postoji energetski dodatak umirovljenicama počevši od onih koji imaju
1.500,00 kuna do 2.000,00 kuna, da su smanjene porezne stope na hranu, plin i na toplinsku
energiju. Prema tome država je apsolutno, po njemu, maksimizirala svoju participaciju u
smanjenju učinaka energetske krize na standard građana. Što se tiče cijene vode, a naravno lokalna
samouprava bez obzira nadležna ili ne bila nadležna kao i županija u trenucima kada su neke
izvanredne situacije treba participirati sa nekom svojom likvidnošću kako bi omogućila odnosno
smanjila pritisak koji ide na građane. Oni isto razmišljaju o mjerama za svibanj koje bi bile i
komplementarne s Vladinim mjerama, a još su ušli u neke mjere koje Vlada nije obuhvatila svojim
mjerama. Što se tiče Lećevice vijećnik je potpuno u krivu, nije „utučeno“ u Lećevicu ništa. Dakle,
to je plaćena projektna dokumentacija. Lećevica ima, uz sve muke koje je imala, tri pravomoćne
građevinske dozvole za pretovarne stanice, ima 23 građevinske lokacijske dozvole. Lećevica će
ove godine ići u natječaj kako je i rekao. Nadalje je naveo kako vijećnik sad ima još jednu dilemu.
On je odnosno grad Sinj je Splitsko-dalmatinskoj županiji dao pravo građenja. Nedavno je grad
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Sinj dao županijskoj tvrtki da uplati pristojbu za pravomoćnost građevinske dozvole za pretovarne
stanice. Vijećnik govori kako je protiv pretovarne stanice i protiv projekta, a istovremeno su
njegove službe i uprava dali uplatnicu za uplatu pristojbe da bi dozvola bila građevinska.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako su oni naveli mjere koje Vlada daje i govore o mjerama koje
on nije spomenuo. On govori da je u ovom trenutku, prošle godine javna nabava za vodovod u
Sinju za Cetinski kraj koji napaja dijelove županije, bila je 2,3 miliona, a sada je 10,4 miliona, za
ovu godinu. On neće dozvoliti da se poskupljuje toliko zbog loše politike. Što se tiče projekta
Lećevica bit će on kriv za to. Uništili su županiju, 30 milijuna kuna ne zna u što su „utukli“.
Naveo je kako je Lećevica najgori projekt koji se dogodio, a on neće dozvoliti da se gradi
pretovarna stanica dok se ne riješi da bude odlagalište otpada. Što će mu pretovarna stanica bez
Lećevice?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je, s najvećim poštovanjem prema gospodinu Bulju jer cijeni
njegov legitimitet jer je izabran od strane naroda i vodi grad Sinj i u okviru svojih ovlasti može
donositi odluke kakve želi. Međutim, prvo ako ne bude pretovarna stanica koja mu je manja razina
okolišne prijetnje nego što mu je postojeće odlagalište. Dakle, na pretovarnoj stanici odlaganja
nema, sada ima odlagalište, a to je sadržajna razlika. Broj dva građani će plaćati veću cijenu
odvoza otpada ako ne budu imali protokolarnu stanicu. Dakle, građani Sinja i Cetinske krajine će
plaćati veću cijenu i broj tri bez pretovarne stanice ne mogu se ispuniti ciljevi projekta. Prema
tome ako budu doveli u pitanje potporu koja je dobivena iz Europske unije zbog toga što on ima
drugačije mišljenje od svih kompetentnih ljudi onda neka on preuzme taj rizik ako se slučajno
Europska potpora ne konzumira u cijelosti.
Alen Gojak, vijećnik postavio je dva pitanja. Projekt izgradnje školske sportske dvorane općine
Dugi Rat započeo je 2021. godine. U kojoj su fazi radovi na izgradnji dvorane te hoće li biti
gotovi do početka nove školske godine?
Drugo pitanje u kojoj je fazi projekt uvođenja programa međunarodne mature u III. gimnaziji?
Naime, program je najavljen za školsku godinu 2022./2023., a za sada još uvijek nema službenih
informacija?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport naveo je, a što se tiče dvorane u Dugom Ratu radovi su u punom jeku i sve se
odvija sukladno dinamičkom planu. Radovi su ugovoreni početkom listopada 2021. odnosno
izvođač je uveden u posao i započela je realizacija projekta. Rok za izvođenje radova je 12
mjeseci što znači da je predviđena dinamika da radovi završe u listopadu 2022. godine. U ovom
trenutku nemaju većih problema odnosno radovi se odvijaju sukladno dinamici i očekuju da će
doista tako i biti. Nakon početka nastavne godine odnosno nove školske godine dvorana bi trebala
biti u punoj funkciji. Smisao te dvorane je dvostruk. Dakle, osim što treba zadovoljiti potrebe
škole za izvođenje nastave tjelesne kulture jer to je škola koja radi u dvije smjene, velika je škola
od gotovo 400 učenika koja nije do sada imala dvoranu. Funkcija i uloga jest da u prvom redu
zadovolji potrebe škole, a s druge strane i javni interes općine Dugi Rat koja nema javno sportsku
dvoranu. Prema tome biti će i na korištenje i na korist svih klubova u općini Dugi Rat. Također uz
dvoranu izgradit će i dvije učionice, što je vrlo bitno jer u općini Dugi Rat su uveli program
produženog boravka koji je zapravo dio ukupnih javnih potreba u školstvu općine Dugi Rat, ali i
grada Omiša jer imaju i upisanih učenika iz grada Omiša koji pohađaju produženi boravak.
Jednom investicijom rješavaju dva problema u toj školi, stvaraju dodatni prostor za kvalitetnije
odvijanje produženog boravka i s druge strane zadovoljavaju javne potrebe u sportu općine Dugi
Rat. Što se tiče međunarodne mature to je projekt na kojem Županija već nekoliko godina zajedno
radi s III. gimnazijom. Dakle, III. gimnazija je dobila svu potporu Splitsko-dalmatinske županije
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da se uvede jedan takav program, to je program tzv. IBDP (International Baccalaureate Diploma
Programme), diploma program koji omogućava učenicima u srednjem školstvu upis međunarodne
škole gdje se polažu međunarodna matura i s takvim kvalifikacijama učenici mogu upisati bilo
koje sveučilište u svijetu bez polaganja razlikovnih ispita i državne mature u toj državi u kojoj se
upisuju na sveučilište. Ono što je vrlo bitno da sa tim postaju, nakon grada Zagreba i Varaždina,
treća škola u državi koja provodi taj program, u južnom dijelu Hrvatske jedina škola. Veliki broj
upita je stigao iz brojnih država koje pokazuju interes za upis u taj program. Ono što se već sad
pokazuje je da zapravo u županiji treba javna međunarodna škola, ali osnovna škola od prvog
razreda na više, u nekoliko navrata su inicirali sastanke u gradu Splitu tražeći i nudeći suradnju na
uspostavi tog programa jer evidentno postoji jako veliki interes, postoji jako velika potreba, jako
veliki broj korisnika koji su zainteresirani za takav program od povratnika preko stranih državljana
koji se žele doseliti u županiju. Što se tiče konkretno ovog programa u III. gimnaziji, program će
započeti sa realizacijom već u rujnu ove godine upisat će prvu generaciju i nada se i vjeruje čvrsto
s obzirom na ugled škole, na potrebu koja postoji i da će projekt biti doista vrlo uspješan,
očekujući i nadajući se da će na pozitivan način reagirati grad Split jer bi voljeli da imaju školu
partnera iz grada Splita u osnovnom školstvu koja će zapravo su zajedno s III. gimnazijom
provoditi taj program i gdje će grad Split doista pretvoriti ono što žele, a to je da bude poželjan za
mlade obitelji, strane državljane i povratnike da mogu djecu upisati i u jednu takvu školu.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Predsjednik Županijske skupštine predložio je da se dopunska točka 41. Prijedlog rješenja o izboru
predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, odradi na
početku odnosno prije prelaska na točku 1. Dnevnog reda
Mate Martinić, član Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Mate Šimundić i Mate Martinić.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 41. Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o izboru
predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (36 glasova „za“, od čega 31 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 5 glasova
vijećnika putem video linka), prihvaćen je zapisnik.
Ad. 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno izlaganje.
Stranka Centar zatražila je stanku u trajanju od deset minuta.
Nakon proteka vremena za stanku, predsjednik Županijske skupštine otvorio je raspravu.
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Odbor za financije (jednoglasno), prihvatio je Godišnji izvještaj.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, replika na izlaganje Daše Dragnić: Ivan Slavić, odgovor na repliku Daša Dragnić, Mate
Martinić u ime Kluba SDP-a, Gorana Rosandić u ime Kluba Centar, replika na izlaganje
Gorane Rosandić: Ivan Slavić, Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, Milija Baldić-Lukšić
u ime Kluba MOST-a, replika na izlaganje Milije Baldić-Lukšić: Ivica Kusić, odgovor na repliku
Milija Baldić-Lukšić, vijećnici: Maja Krčum, replika na izlaganje Maje Krčum: Milija BaldićLukšić i Ružica Jakšić.
Osvrt na tijek rasprave dali su Ante Šošić, zamjenik župana i Sanja Viculin, po ovlaštenju
pročelnica Upravnog odjela za financije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Godišnjem izvještaju.
Ad. 2. Većinom glasova (24 glasa „za“, od čega 20 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 4 glasa vijećnika putem video linka, 9 glasova „protiv“, od čega 8 glasova vijećnika fizički
nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka i 7 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2021.
Ad. 3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
U raspravi je sudjelovala Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a.
Osvrt na tijek rasprave dala je Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
financije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 3. Jednoglasno (35 glasova „za“, od čega 31 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 4
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o raspodjeli rezultata
za 2021. godinu
Ad. 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2022. god.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 4. Jednoglasno (37 glasova „za“, od čega 33 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 4
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke
o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. god.
Ad. 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za
2021. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split iznio je uvodno izlaganje.
Naveo je kako se na stranici 24. dogodila tiskarska greška umjesto iznosa za 2021. godinu
navedeni su iznosi za 2020.g., pa moli da se to ispravi.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo nisu odlučili o Godišnjem izvještaju
te očekuju da će nakon imenovanja novog člana Odbora sljedeći put imati bolje rezultate.
Odbor za financije (jednoglasno) i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
(jednoglasno), prihvatili su Godišnji izvještaj.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a,
Ivan Slavić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, replike na izlaganje Ivana Slavića: Milija BaldićLukšić i Daša Dragnić, odgovor na repliku Daše Dragnić: Ivan Slavić, vijećnici: Luka Roguljić i
Ružica Jakšić, replika na izlaganje Ružice Jakšić: Ivan Slavić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Godišnjem izvještaju.
Ad. 5. Većinom glasova (25 glasova „za“, od čega 21 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
4 glasa vijećnika putem video linka, 1 glas „protiv“ i 10 glasova „suzdržan“ od čega 9 glasova
vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i
donesen Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Split za 2021. godinu
Ad. 6. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske
županije nad nekretninom u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
infrastrukturu i investicije iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić-Lukšić u ime
Kluba MOST-a, Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, replika na izlaganje Ivice Kusića:
Milija Baldić-Lukšić, odgovor na repliku Ivica Kusić, vijećnik Luka Roguljić.
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Osvrt na tijek rasprave dali su župan Blaženko Boban i Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 6. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 29 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 4
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o prijenosu prava
vlasništva bez naknade u korist Splitsko-dalmatinske županije nad nekretninom u vlasništvu
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Ad. 7. Analiza turističke sezone 2020. i 2021. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i
osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2022. godine, s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP-HGS,
Marin Rožić u ime Kluba MOST-a, vijećnici: Tonći Bulić, Lucija Puljak, Milija BaldićLukšić, Ivan Slavić, replika na izlaganje Ivana Slavić: Milija Baldić-Lukšić, Jozo Vidić, Marko
Vukasović i Maja Krčum.
Osvrt na tijek rasprave dao je Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 7. Većinom glasova (24 glasa „za“, od čega 21 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
3 glasa vijećnika putem video linka, 11 glasova „protiv“, od čega 10 glasova vijećnika fizički
nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka i 2 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju analize turističke sezone 2020. i 2021. godine na
području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2022.
godine
Ad. 8. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2021., s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Blaženko Boban, župan iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Ružica Jakšić u ime Kluba SDP-a, Daša Dragnić u ime Kluba
NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS, Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP-HGS,
Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, vijećnici: Tonći Bulić, replika na izlaganje Tonća
Bulića: Ivan Slavić, odgovor na repliku Tonći Bulić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Blaženko Boban, župan.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 8. Većinom glasova (23 glasa „za“, od čega 21 glas vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
2 glasa vijećnika putem video linka, 7 glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“, od čega 5
glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Župana Splitsko-dalmatinske
županije za razdoblje srpanj-prosinac 2021.
Ad. 9. Izvješće o postupku izrade Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije od 2022. do 2027. s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Marica Babić, zamjenica ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), prihvatio je Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS i Maja Krčum u ime Kluba SDP-a.
Osvrt na tijek rasprave dala je Marica Babić, zamjenica ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. za
koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 9. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 25 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 2 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 6 glasova „suzdržan“, od
čega 5 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o postupku izrade Plana razvoja
Splitsko-dalmatinske županije od 2022. do 2027.
Kako su točke od 10. do 12., iz nadležnosti Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne
poslove, infrastrukturu i investicije, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i
raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
infrastrukturu i investicije i Tina Dumanić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije iznijele su uvodno izlaganje za točku 10.
Tatjana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije iznijela je
uvodno izlaganje za točku 11.
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
infrastrukturu i investicije iznijela je uvodno izlaganje za točku 12.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
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U raspravi su sudjelovali: Luka Roguljić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, Joško Markić u ime
Kluba SDP-a, Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, Kristijan Bečić u ime Kluba
NLM-Pametno za Split i Dalmaciju-HSLS, vijećnik Mate Šimundić.
Blaženko Boban, župan sudjelovao je u raspravi.
Osvrt na tijek rasprave dale su Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Tina Dumanić i Tatjana Puljak iz
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 10. Jednoglasno (38 glasova „za“, od čega 34 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 4
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Splitsko-dalmatinske
županije u 2021. godini
Ad. 11. Jednoglasno (37 glasova „za“, od čega 34 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 3
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
izvješća o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021.
godini
Ad. 12. Jednoglasno (37 glasova „za“, od čega 34 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 3
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o utvrđivanju
morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitskodalmatinske županije u 2022. godini
Kako se točke 13. i 14. odnose na osnivanje Ustanove i imenovanje privremenog ravnatelja
Ustanove, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu iznio je uvodno izlaganje.
Vijećnici Kluba MOST-a zatražili su stanku u trajanju od deset minuta.
Nakon proteka vremena za stanku, predsjednik Županijske skupštine otvorio je objedinjenu
raspravu.
Odbor za gospodarstvo nije podržao Prijedlog točke 13. dnevnog reda.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Maja Krčum u ime Kluba SDP-a, Tonći Bulić u ime Kluba Centar,
replika na izlaganje Tonća Bulića: Mate Šimundić, odgovor na repliku Tonći Bulić, Milija
Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a, replika na izlaganje Milije Baldić-Lukšić: Mate Šimundić,
odgovor na repliku Milija Baldić-Lukšić, Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i
Dalmaciju-HSLS, replika na izlaganje Daše Dragnić: Milija Baldić-Lukšić, odgovor na repliku
Daša Dragnić, Ivan Slavić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS, replika na izlaganje Ivana Slavića:
Milija Baldić-Lukšić, vijećnici: Mate Martinić, Mate Šimundić replika na izlaganje Mate
Šimundića: Milija Baldić-Lukšić, Marin Rožić, Nikola Grabovac, replika na izlaganje Nikole
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Grabovca: Jozo Vidić, odgovor na repliku Nikola Grabovac, Toni Grbavac-Garac, replike na
izlaganje Tonija Grbavca-Garca: Milija Baldić-Lukšić, Matko Grčić i Mate Šimundić, odgovor na
replike Toni Grbavac-Garac, Maja Jurišić, replike na izlaganje Maje Jurišić: Matko Grčić, Milija
Baldić-Lukšić i Toni Grbavac-Garac.
Osvrt na tijek rasprave dao je Blaženko Boban, župan.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 13. Većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 22 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 4 glasa „protiv“ i 9 glasova „suzdržan“, od čega 8
glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o osnivanju Ustanove „Dalmatinska energetska agencija“ – DEA
Ad. 14. Većinom glasova (23 glasa „za“, od čega 19 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 15 glasova „protiv“, od čega 14 glasova vijećnika
fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka i 0 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove
„Dalmatinska energetska agencija“ - DEA
Kako su točke 15. i 16., iz nadležnosti Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i
ljudska prava, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i
ljudska prava iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS i Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 15. Većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 22 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 4 glasa „protiv“, od čega 3 glasa vijećnika fizički
nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 16. Jednoglasno (30 glasova „za“, od čega 25 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 5 glasova vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni
Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima
Kako se točke 17., 18. i 19. odnose na osnivanje Povjerenstava i Savjeta, materiju u nadležnosti
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno
uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Helena Bandalović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
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Potom je, potpredsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova), prihvatio je Prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Kristijan Bečić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Ružica Jakšić u ime Kluba SDP-a i Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a,
Kluba SDP-a podnio je 1 amandman za točku 17. Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitsko-dalmatinske županije, koji glasi:“

AMANDMAN
Na Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitskodalmatinske županije, 9. sjednica županijske skupštine, točka 18. da se u članku 3. doda i:
- informiranje javnosti o postojanju Povjerenstva s podacima na koji je Povjerenstvo
dostupno javnosti, a sve redovno objavljivati na društvenim mrežama, Internet stranici
Županije, obavijesti u Domovima zdravlja, bolnicama i srodnim ustanovama
Da se u članku 5. pod (6) mijenja:
Sjednice se održavaju prema potrebi
u
sjednice se održavaju minimalno svaka tri mjeseca
Obrazloženje:
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, a s obzirom na sve lošiju zdravstvenu zaštitu građana,
može imati važnu ulogu u zaštiti prava pacijenata, a ne samo formalno osnivanje bez očekivane
učinkovitosti.“
U ime predlagatelja amandman je prihvaćen.
Kluba SDP-a podnio je 1 amandman za točku 18. Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije, koji glasi:“

AMANDMAN
Na prijedlog Odluke o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitskodalmatinske županije, 9. sjednica županijske skupštine, točka 18.
Da se u članku 5. pod (6) mijenja: Sjednice se održavaju prema potrebi u
Sjednice se održavaju minimalno svaka tri mjeseca.
Obrazloženje:
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, a prema Odluci izvršava zadaće, ciljeve i djelokrug rada
Povjerenstva. Osnivanje Povjerenstva ne smije više biti samo formalno bez očekivane
učinkovitosti, a kako bi ispunilo svoju svrhu, Povjerenstvo mora povećati dinamiku praćenja
stanja na području ravnopravnosti spolova u SDŽ. Žene su sve više izložene nasilju, gube do sad
stečena prava i neravnopravne su u svim segmentima društva.“
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U ime predlagatelja amandman je prihvaćen u dijelu koji se odnosi na održavanje sjednica, a u
ostalom dijelu nije prihvaćen.
Kluba SDP-a podnio je 1 amandman za točku 19. Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama
Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije, koji glasi:“

AMANDMAN
Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije
AMANDMAN članak. 4
Umjesto: (1) Povjerenstvo ima predsjednika i deset članova koje na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja imenuje Županijska skupština posebnim aktom iz redova predstavnika lokalne
samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te
sindikata i poslodavaca u zdravstvu.
Prijedlog:
(1) Povjerenstvo ima predsjednika i deset članova koje na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja imenuje Županijska skupština posebnim aktom. Šest članova je iz redova
predstavnika lokalne samouprave, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te
sindikata i poslodavaca u zdravstvu. Po jedan član je predstavnik županijskih povjerenstava
Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore dentalne
medicine te Hrvatskog liječničkog zbora — Podružnice Split.

AMANDMAN - čl. 5, st. 6
Umjesto: (6) Sjednice se održavaju prema potrebi.
Prijedlog: (6) Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.“
U ime predlagatelja amandman je prihvaćen u dijelu koji se odnosi na održavanje sjednica, a u
ostalom dijelu nije prihvaćen.
Amandmani koji nisu prihvaćeni su povučeni.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 17. Jednoglasno (33 glasa „za“, od čega 28 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 5
glasova vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o osnivanju i
zadaćama Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 18. Većinom glasova (25 glasova „za“, od čega 22 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 3 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“, od čega
3 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Splitsko-dalmatinske županije
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Ad. 19. Većinom glasova (24 glasa „za“, od čega 20 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 5 glasova „suzdržan“, od
čega 4 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o osnivanju i zadaćama Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske
županije
Za točke od 20. do 24. i točku 32., prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i
raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznijela je
uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (većinom glasova), prihvatio je
Prijedloge.
U raspravi je sudjelovala Maja Jurišić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS.
Osvrt na tijek rasprave dala je Matea Dorčić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za turizam
i pomorstvo.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 20. Jednoglasno (35 glasova „za“, od čega 30 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i
5 glasova vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru u svrhu zahvata u prostoru infrastrukturne
namjene, vodnogospodarstvenog sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacijski sustav Općine
Podstrana, I. etapa izgradnje, II. Faza, 2. skupine zahtjevanosti gradnje na dijelu k.o. Donja
Podstrana, predio od hotela Lav do potoka Petrićevo, Općina Podstrana
Ad. 21. Jednoglasno (35 glasova „za“, od čega 30 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 5
glasova vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju koncesije
na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje dodatnog podmorskog cjevovoda na
spoju vodoopskrbnih sustava otoka Brača i otoka Šolta, na dijelu k.o. Milna, otok Brač i na dijelu k.o.
Gornje Selo, otok Šolta
Ad. 22. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 24 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 7 glasova „suzdržan“, od
čega 6 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Postira, predio Punta, Općina Postira
Ad. 23. Većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 22 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 5 glasova „protiv“, od čega 4 glasa vijećnika
fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 4 glasa „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta i plaže na dijelu k.o. Makarska Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska
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Ad. 24. Većinom glasova (26 glasova „za“, od čega 22 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 5 glasova „protiv“, od čega 4 glasa vijećnika
fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Meteor, Grad
Makarska
Ad. 32. Većinom glasova (31 glas „za“, od čega 26 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici
i 5 glasova vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 5 glasova „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine na Paklenim
otocima, otočić Jerolim
Kako se točke od 25. do 27. odnose na materiju iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo,
EU fondove i poljoprivredu, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a
glasovanje o točkama pojedinačno.
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Grabovac i Gorana Rosandić.
Nikola Grabovac, vijećnik naveo je, a što se tiče točke 25. Prijedlog programa potpore
znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije (2022.-2024.)
kako se radi o tehničkim detaljima. Naime, kada se u članku 1. navode OPG-ovi da se navedu
poljoprivredni proizvođači. Bilo bi dobro da se tu dodaju Udruge te da se to uskladi sa člankom 3.
da se isto navedu i jedno i drugo.
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu naveo je kako Županija inače ima Program sufinanciranja rada Udruga
poljoprivrednih proizvođača. Tako da je poseban program za njih. Obzirom da je ovaj Program
dobio prethodno suglasnost Ministarstva poljoprivrede morala bi se ponavljati procedura.
Što se tiče članka 1. Odluke da se umjesto OPG-ova navedu poljoprivredni proizvođači
predlagatelj je pristao da se isto u Odluci uvrsti.
Osvrt na tijek rasprave dao je Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 25. Jednoglasno (32 glasa „za“, od čega 28 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 4
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Program potpore znanstveno
istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije (2022.-2024.)
Ad. 26. Jednoglasno (32 glasa „za“, od čega 28 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 4
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Izmjena i dopuna Programa
potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije
(2020.-2025.)
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Ad. 27. Jednoglasno (31 glas „za“, od čega 28 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 3
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesena Izmjena Programa poticanja
razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova u
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje
Ad. 28. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jelsa
Helena Bandalović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za izbor i imenovanja
(jednoglasno), prihvatili su Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 28. Jednoglasno (31 glas „za“, od čega 27 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 4
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanju
mrtvozornika za područje Općine Jelsa
Ad. 29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje v.d. ravnatelja
Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split
zbog isteka mandata dosadašnje ravnateljice
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno) i Odbor za gospodarstvo (većinom glasova),
prihvatili su Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić u ime Kluba NLM-Pametno za Split i DalmacijuHSLS, Ružica Jakšić u ime Kluba SDP-a, Danica Baričević u ime Kluba HDZ-HSP-HGS,
replika na izlaganje Danice Baričević: Daša Dragnić, odgovor na repliku Danica Baričević,
vijećnici: Nevenka Bečić i Josip Banović.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 29. Većinom glasova (25 glasova „za“, od čega 22 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 3 glasa vijećnika putem video linka, 6 glasova „protiv“, od čega 5 glasova vijećnika
fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka, 0 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje v.d.
ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
„DES“ Split zbog isteka mandata dosadašnje ravnateljice
Ad. 30. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije za kupnju medicinske opreme (CT uređaj i Digitalni uređaj za
mamografiju)
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Helena Bandalović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatio je Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Luka Roguljić u ime Kluba HDZ-HSP-HGS i Milija Baldić-Lukšić
u ime Kluba MOST-a, replika na izlaganje Milije Baldić-Lukšić: Luka Roguljić.
Osvrt na tijek rasprave dala je Helena Bandalović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 30. Jednoglasno (32 glasa „za“, od čega 27 glasova vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 5
glasova vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za kupnju
medicinske opreme (CT uređaj i Digitalni uređaj za mamografiju)
Ad. 31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA
Helena Bandalović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova), prihvatio je Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 31. Jednoglasno (27 glasova „za“, od čega 24 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 3
glasa vijećnika putem video linka), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
BIOKOVKA
Kako su točke od 33. do 40., iz nadležnosti Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu
i sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno), prihvatio je Prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: Milija Baldić-Lukšić u ime Kluba MOST-a i Tomislav Buljan u
ime Kluba HDZ-HSP-HGS.
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Osvrt na tijek rasprave dao je Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlozima.
Ad. 33. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi
„Strožanac“ Strožanac - Podstrana na Odluku da se u korist Općine Podstrana, bez naknade i na
vremensko razdoblje od 50 godina, na kat. čestici zemlje 980 i 978/2 k.o. Donja Podstrana,
upisanog vlasništva Osnovne škole „Strožanac“ Strožanac - Podstrana osnuje pravo građenja radi
izgradnje javne sportske dvorane
Ad. 34. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 5 glasova vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra, nekretnine označene kao čest. zgr. 2668, Z.U. 4016, K.O. Split, anagrafske oznake
Matošićeva 4, Split
Ad. 35. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 5 glasova vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra, nekretnine označene kao čest. zgr. 1888, Z.U. 2408, K.O. Split, anagrafske oznake
Bajamontijeva 7, Split
Ad. 36. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 5 glasova vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra, nekretnine označene kao čest.zgr.2027, (kat.čest. 12692), upisane u poduložak 11802,
K.O. Split, anagrafske oznake Papalićeva 7, Split
Ad. 37. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 5 glasova vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2207, čest. zgr. 2209, čest.zgr.2212, i čest.zgr.2216, sve
upisano u Z.U. 13, K.O. Split, anagrafske oznake Ispod ure 3, Split
Ad. 38. Većinom glasova (27 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 4 glasa vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2377, čest. zgr. 2378/1 i čest. zgr. 2378/2, sve upisano u
Z.U. 5273, K.O. Split, anagrafske oznake Obrov 8, Split
Ad. 39. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 5 glasova vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2140, Z.U. 23566, K.O. Split, anagrafske oznake
Rodrigina 2, Split
Ad. 40. Većinom glasova (28 glasova „za“, od čega 23 glasa vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 5 glasova vijećnika putem video linka, 0 glasova „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“),
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prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog
dobra, nekretnine označene kao čest.zgr. 2542, Z.U. 1763, K.O. Split, anagrafske oznake
Mihovilova širina 11, Split
Sjednica je zaključena u 21,35 sati.
Predsjednik Županijske skupštine
Mate Šimundić, prof., v.r.

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