ZAPISNIK
sa 32. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 14. srpnja
2020., u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Ruđera
Boškovića 32, dvorana A 100, prizemlje
Početak u 9,00 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. Kusić Ivica
25. Kuzmanić Matko
26. Lendić Vedran

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

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 nisu bili nazočni vijećnici: Barišić Ivan, Kuščević Lovro i Kurtović Ferdo.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenici župana Luka Brčić 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 Petroslav Sapunar, predsjednik
Županijske skupštine.

Nakon što je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice u 9,00 sati
nazočno je 44 vijećnika), predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 8. srpnja 2020.
godine.
Na samom početku sjednice predsjednik Županijske skupštine izvijestio je vijećnike za
potrebom dopune dnevnog reda novom točkom 52. Izviješće o prestanku mandata vijećnika i
početku obnašanja dužnosti vijećnika Županijske skupštine (Bauk-Batošić) te je pozvao
članicu Mandatnog povjerenstva Editu Grubišić da izvijesti vijećnike o potrebi dopune
dnevnog reda.
Jednoglasno (43 glasom „za“) prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 52.
Izviješće o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti vijećnika Županijske
skupštine (Bauk-Batošić).
Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o dnevnom redu s navedenom dopunom.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Miro Bulj koji je naveo kako se zbog velikog broja točaka
dnevnog reda, a i zbog kršenja Poslovnika i Statuta od strane predsjednika Županijske
skupštine, traži povlačenje točke 4. Izvješće i kronologija događanja u Splitsko-dalmatinskoj
županiji za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2.
Istaknuo je kako se 25. svibnja 2020. prikupilo 17 potpisa vijećnika Županijske skupštine da
se sazove sjednica o kronologiji događanja u Domu za starije i nemoćne Split. S obzirom da
nisu ispoštovani zakonski rokovi od strane predsjednika Županijske skupštine, a potom i od
strane župna mišljenja je kako bi ne samo trebalo povući navedenu točku nego bi
predsjednik trebao podnijeti i ostavku. S obzirom da su dva mjeseca prošla od kada je
podnesen prijedlog za sazivanje sjednice on je, kao predsjednik Županijske skupštine dao
prijedlog od 51. točke dnevnog reda da se raspravlja o svim događanjima u Splitskodalmatinskoj županiji. Njega zanima zbog čega se krši Poslovnik i Statut od strane
predsjednika Županijske skupštine kao i župana?
Mate Martinić, vijećnik u ime Kluba SDP-a intervenira na točku 4. dnevnog reda:
Izvješće i kronologija događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji za vrijeme epidemije
bolesti COVID-19. Naveo je razloge; prvo: 17 vijećnika oporbe je podnio zahtjev za
sazivanjem tematske sjednice na temu COVID-19, ali ne u Splitsko-dalmatinskoj županiji
nego COVID-19 u Domu za starije i nemoćne osobe. Istaknuo je kako i nadalje ustraju u
tom zahtjevu. Drugo: Materijali koji su priloženi pod točkom 4. dnevnog reda sjednice
Županijske skupštine ne ispunjavaju odredbe Poslovnika Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije. Članak 56. stavak 2. Poslovnika, Upravni odjel nije ovlašten za
predlagatelja, već je to dužan učiniti putem župana. Članak 57. stavak 2. Poslovnika,
Upravni odjel upućuje županu u obliku nacrta prijedloga iz drugog akta, a to nije učinjeno.
Dakle, nema prijedloga odluke, samo se dostavljaju pet materijala od kojih se četiri odnose
na Izviješće o Domu, a ne na Izviješće o COVID-19 u Županiji kako je naziv točke dnevnog
reda. Članak 58. Poslovnika utvrđuje sadržaj prijedloga akta, zakonski odnosno statutarni
temelj, tekst prijedloga akta sa obrazloženjem i nakon toga odgovarajuća dokumentacija. Za
ovu sjednicu, istaknuo je, postoji popratna dokumentacija, a nema temeljnog akta. Od 17.
travnja 2020., četiri predsjednika Kluba oporbe zatražilo je od župana da ih primi na
razgovor na ovu temu. Od tada do danas je šutnja i ne izvršavanje traženja kako od strane
župana tako od strane predsjednika Županijske skupštine.
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Zbog svega navedenog traže, prvo: da predsjednik odgovori kada će biti tematska sjednica na
navedenu temu? drugo: od stručnih službi i nadležnog tijela Županijske skupštine traže
vjerodostojno tumačenje članka 34. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
koji zakon obvezuje postupak i rokove sazivanje tematske sjednice kao i članak 89.
Poslovnika koji je istovjetan zakonskom članku. Treće: traže skidanje 4. točke dnevnog reda,
obzirom na skoro potrebno održavanje tematske sjednice. Alternativa za skidanje točke
dnevnog reda, po njima može biti jedino da se točka preimenuje, a to je Izviješće Luke Brčića,
načelnika Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije o radu Stožera za vrijeme
epidemije bolesti COVID-a 19. U priloženim dokumentima jedno izviješće se odnosi na opće
stanje COVIDA-19 u Županiji, a sva ostala četiri Izviješća se odnose na COVID-19 u Domu
za starije i nemoćne. Ako će biti tematska sjednica, a na čemu će inzistirati, onda navedena
četiri dokumenta ne mogu biti predmet današnje rasprave jer oni govore o Domu.
Na kraju je istaknuo kako su oporbeni vijećnici nezadovoljni razvojem te će pokrenuti
postupak za razrješenje predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Ante Renić, vijećnik u ime Kluba stranke Pametno naveo je kako ima dvije primjedbe na
dnevni red. Pridružuje se zahtjevima kolega odnosno povlačenje točke 4. dnevnog reda jer
navedenu temu treba obraditi na tematskoj sjednici za koju je oporba predala zahtjev u
svibnju, a na koji su se predsjednik Skupštine i župan oglušili. Traži se izmjena redoslijeda
točki dnevnog reda na način da se točke 20. do 51. stave na početak sjednice, a točke od 1. do
19. na kraju, jer su navedene točke od 1. do 19. odnose na prošle događaje, a točke od 20. do
51. na buduće.
Potom je predsjednik Županijske skupštine dao osvrt na navedeno. Naime, istaknuo je kako su
u ovom mandatu imali četiri tematske sjednice. Kao što im je poznato sve su inicirane od
strane oporbe, zadovoljavajući one uvjete od 17 potpisa koji su neophodni da bi se sazvala
tematska sjednica. Mišljenja je kako su sve četiri sjednice dali efekt i da su pojasnile onu temu
o kojoj se raspravljalo. Svi akteri s kojima je obrađivao te tematske sjednice sudjelovali su u
pripremi takvih sjednica, a takva sjednica, čega je on i pobornik, da ima nekakav zaključak,
konkretnu odluku koju bi donijeli na toj sjednici. Sve četiri sjednice su to i imale. U ovom
slučaju, a što se tiče tematske sjednice vezano za Dom za starije i nemoćne je sa
predlagateljem, konkretno Milijom Baldić-Lukšić koja je podnijela potpise i sudjelovala u
dogovoru sa njim i županom kako bi se to realiziralo. Krenulo je u dobrom smjeru da se uvrsti
ta točka, čak je stranka SDP prihvatila da se odustane od tematske sjednice samo da se uvrsti
u redovnu sjednicu. Međutim, nakon tjedan dana kada se konstatiralo da se ta točka može
uvrstiti, da ispunjava sve uvjete da bi akt bio uvršten u dnevni red došao je do saznanja da je
takvo nešto neprihvatljivo. Nakon toga je on, kao predsjednik Županijske skupštine povukao
tu točku te je poduzeo ono što mu Poslovnik dozvoljava, da on ima mogućnost u roku od 15
dana sazvati sjednicu, a ako ne onda procedura ide dalje. Mišljenja je da se nije napravila
nikakva greška u proceduri, a što se bez probleme i može dokazati.
Na kraju je istaknuo kako je konačni rezultat odnosno objedinjeno Izviješće vezano za ovaj
slučaj odnosno točku 4. došao tek 11. lipnja 2020.
Marija Čizmić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske
skupštine i pravna pitanja navela je kako je predsjednik Skupštine opširno obrazložio
kronologiju, vijećnik Martinić je ponovio tekst zakona, a ona može sve navedeno objediniti.
Istaknula je kako je procedura u potpunosti poštivana. Dakle, procedura koja je utvrđena
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i procedura koja je utvrđena
člankom 89. Poslovnika Županijske skupštine. U članku 34.a Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi je navedeno kako je predsjednik Skupštine dužan sazvati sjednicu
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kad su obrazloženi zahtjev podnijeli 1/3 vijećnika Županijske skupštine. Zahtjev je
zaprimljen, rokovi su tekli. Predsjednik skupštine je poštivao rok te ima i komunikaciju, koju
je predsjednik Skupštine upućivao, tražio da se istraže koraci koji su potrebni u ovom
postupanju. Dopisi koji su upućivani g. Martiniću i koji se zahvaljivao na redovnoj
komunikaciji i u roku tih 15 dana s obzirom na komunikaciju koju je predsjednik iznio,
predsjednik je uzeo sebi za pravo, sukladno činjenicama da ne iskoristi svoje pravo sazivanje
Županijske skupštine upravo iz razloga koje je predsjednik naveo. U poštivanom roku su
imali informacije od predsjednika Županijske skupštine. Nadalje, u članku 34.a Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i u Poslovniku Županijske skupštine stoji da su
ovlašteni predlagatelji dužni opet uz 1/3 potpisa odnosno suglasnosti vijećnika obrazloženi
zahtjev za sazivanje sjednice dostaviti županu. Tada opet teče zakonska procedura županu.
Međutim, ona je ponovno pred ovu Skupštinu pretražila sve dopise koji su vijećnici uputili.
Niti jedan zahtjev za sazivanje tematske ili redovne sjednice nije došao na ruke županu. Da li
je iskorišteno pravo iz članka 34.a stavka 3. Zakona i uputili opet zahtjev sa potpisima
vijećnika nadležnom Ministarstvu ona to nije u saznanju. Ono što može potvrditi da je
procedura isključivo poštivana, da se komunikacija odvijala sukladno Zakonu i Poslovniku.
Što se tiče primjedbe vezano za pravni akt. Istaknula je kako je tražena točka dnevnog reda
bilo Izviješće o kronologiji događanja vezano za COVID-19. Dakle, sam naziv ovog izviješća
odnosno „akta“ jer se neće raspravljati o nekom aktu koji bi vijećnici usvojili jer su tražili
kronologiju događanja je upravo dostavljeni materijal koji govori o kronologiji događanja.
Dakle, Izviješće o svemu onome što je poduzeto vezano za pojavu COVID-a 19. Vezano za
predlaganje skrenula je pozornost koja bi osoba bila ovlaštenija i kompetentnija koja može o
tome govoriti nego načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, g. Brčića i
pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu i demografiju skrb, gđe. Luetić.
Mate Martinić, vijećnik naveo je kako na ovu temu ima 14 tekućih događanja po datumima.
Spomenuo je samo dvije, 25. svibnja 2020. ima poziv od župana koji kaže „Vaš Klub ima dva
zahtjeva, jedan je za redovnu točku dnevnog reda, a drugi je zahtjev za tematsku sjednicu. Što
ćete na tu temu, jeste li za jedno ili drugo?“. U pisanom obliku je odgovoreno: „Tražimo hitno
sazivanje sjednice Županijske skupštine u roku od 10 dana tako da prvo jedne od prve dvije
radne točke budu Kronologija događanja i posljedice u Domu za starije i nemoćne u Splitu za
vrijeme epidemije bolesti COVID-a 19. Ako i kada se ispune zahtjevi navedeno pod jedan
Klub SDP-a smatra nepotrebnim sazivanjem tematske sjednice Županijske skupštine na istu
temu“. Ovo što je traženo u roku od 10 dana nije izvršeno. Drugi dokument je upućen
predsjedniku Županijske skupštine 8. lipnja 2020., sadržaja: „Gospodine predsjedniče, s
obzirom da sutra, 9. lipnja 2020. ističe poslovnički rok, članak 89. Poslovnika, pozivam Vas
da u narednih 15 dana sazovete tematsku sjednicu“. Odgovora nema. Potom je postavio
pitanje, hoće li županijska tijela sazvati tematsku sjednicu, a ako neće neka se kaže da oni
mogu postupati i tražiti od onih koji su za to ovlašteni da se sazove tematska sjednica. Oni ne
odustaju od tematske sjednice, ali ako će biti tematska sjednica zbog čega je ova točka
dnevnog reda, jer se može govoriti o COVID-u 19 na opći način, ali ne u Domovima za stare i
nemoćne.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako članak 89. Poslovnika kaže kako je dovoljna 1/3 potpisa
vijećnika potrebna za sazivanje tematske sjednice. U ovom slučaju to nije napravljeno. Bili su
ispunjeni uvjeti da se sazove tematska sjednica, a to je li stranka SDP pristala da to bude točka
dnevnog reda on to ne zna. Međutim, s pravnog stajališta 17 potpisa vijećnika je dovoljno da
se sazove tematska sjednica. Što su SDP i župan dogovorili on u to ne želi ulaziti. Njega
zanima ovih 17 potpisa vijećnika Županijske skupštine i zbog čega predsjednik Skupštine nije
sazvao tematsku sjednicu Županijske skupštine?
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Ante Renić, vijećnik naveo je kako je oporba uputila legitiman zahtjev sa svim potrebnim
potpisima vijećnika i predsjednik Skupštine je imao roku od 15 dana da sazove sjednicu, ako
on ne sazove, župan ima 8 dana za sazivanje sjednice. Nigdje ne piše da se mora slati novi
zahtjev. Poslovnik se mora poštivati u svakom slučaju odgovarao on nekome ili ne, bilo
predizborno vrijeme ili ne, Poslovnik se mora poštivati te je uputio molbu da se zahtjev, sa
zakašnjenjem, ispoštuje.
Predsjednik Skupštine je naveo kako je vijećnik Ante Renić naveo sve točno kako se poštivala
točka 89. Poslovnika koju je još jednom pročitao.
Marija Čizmić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske
skupštine i pravna pitanja je još jednom pojasnila proceduru sazivanja tematske sjednice
kao i posljedice sazivanja tematske sjednice izvan roka.
Nakon rasprave, predsjednik Skupštine stavlja na glasovanje prijedlog o povlačenju točke 4.
Izvješće i kronologija događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji za vrijeme epidemije
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2
Većinom glasova odbijen je prijedlog o povlačenju točke 4. Izvješće i kronologija događanja
u Splitsko-dalmatinskoj županiji za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV2
Stavlja se na glasovanje drugi prijedlog Ante Renića, vijećnika u ime Kluba stranke Pametno
odnosno da se izmjeni redoslijed točki dnevnog reda na način da se točke 20. do 51. stave na
početak sjednice, a točke od 1. do 19. na kraju jer su navedene točke od 1. do 19. odnose na
prošle događaje, a točke od 20. do 51. na buduće.
Većinom glasova odbijen je prijedlog Ante Renića, vijećnika u ime Kluba stranke Pametno
odnosno da se izmjeni redoslijed točki dnevnog reda.
Potom predsjednik Skupštine prelazi na glasovanje o dnevnom redu sa dopunom točkom 52.
Dnevni red sa navedenom dopunom prihvaćen je većinom glasova (27 glasova „za“, 20
glasova „protiv“).
Predsjednik Skupštine odobrava zahtjev vijećnika Mate Martinića za pauza u trajanju od 5
minuta.
Nakon proteka vremena za pauzu vijećnik Mate Martinić naveo je kako će oporba podnijeti
zahtjev za opoziv predsjednika Županijske skupštine u vrlo kratkom roku te da i dalje
inzistiraju na tematskoj sjednici.
Dnevni

red

1. Izvješće o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti vijećnice
Županijske skupštine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Županijske skupštine
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3. Prihvaćanje zapisnika sa 31. (elektroničke) sjednice Županijske skupštine
4. Izvješće i kronologija događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji za vrijeme
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2
5. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe SPLIT za
2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
6. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe LOVRET za
2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
7. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe MAKARSKA
za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
8. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu za starije i nemoćne osobe VIS za 2019.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
9.

Prijedlog odluke o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Split za 2019.
godinu

10. Prijedlog odluke o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Lovret za 2019.
godinu
11. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi Domu zdravlja Splitsko- dalmatinske
županije za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
12. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
s prijedlogom Zaključka o
prihvaćanju
13. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi Zavodu za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
14. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine mr. sc. Josipi Gulan, dr.med.dent
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući Ustanovi za zdravstvenu
njegu u kući Tanja zastupanoj po v. d. ravnateljici Tanji Valentić
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju stana u Lovreću u najam Centru za socijalnu
skrb Imotski
18. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac
2019., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
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19. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj-lipanj 2020. iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
20. Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017.-2022. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i
objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
godinu
22. Prijedlog odluke o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje
kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Programa kreditiranja poduzetništva i obrta
putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji
24. Prijedlog odluke o posebnim mjerama za koncesije na pomorskom dobru u cilju
prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa
25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio istočno od
autokampa Dalmacija
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio između
hotela Meteor i Park
27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio od lučice
hotela Dalmacija do specijalne bolnice Biokovka
28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio između
specijalne bolnice Biokovka i hotela Riviera
29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio od
poluotoka Sv. Petar do hotela Meteor
30. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio između
hotela Park i Dalmacija
31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-privezišta, na dijelu k.o.
Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija
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32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže, na dijelu k.o. Makarska-Makar i k.o. Veliko
Brdo, predio ispred teniskog centra i hotela Riviera
33. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže, na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred
hotela Dalmacija
34. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže, na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred
hotela Meteor
35. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže,
ugostiteljskih objekata i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio uvala Bačvice
36. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio
Trstenik-ispred hotela Split
37. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri
ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do
hotela ex Ambasador, Grad Split
38. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Stobreč,
predio ispred autokampa
39. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k.o. Duće, predio
zapadno od autokampa Ribnjak
40. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog
turizma - marine na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica
41. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Trogir, predio ispred ex Duhanke
42. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjenesidrišta na dijelu k.o. Grohote, predio uvala Nečujam-uvala Piškera i uvala Maslinica
43. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i
korištenja naprava za uzgoj školjkaša (dagnje, kamenice i sl.) na dijelu k.o. Pučišća,
predio uvala Luke, rt. Križan-uvala Vrilo
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44. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje
(postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o.
Vis, Grad Vis, otok Vis
45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Škole likovnih umjetnosti Split
46. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Milna, Milna
47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje škole Bol, Bol
48. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Pomorske škole Split
49. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Supetar, Supetar
50. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Omišu,
Fošal 19
51. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Senjska 79
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Igor Skoko, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na vezanje brodova na
rivi na Hvaru. Njega zanima kada će se uvesti nekakav sustav rezervacije on line i kada će biti
mogućnost naplate toga veza na bilo koji drugi način osim plaćanja gotovinom?
Drugo pitanje odnose se na mjere pomoći građanima pogođenim korona krizom. Naveo je
kako je on predložio da se Županija odrekne poreza na motorna vozila, a što iznosi oko 23-24
miliona kuna, a što po njemu, nije velika stavka za ovoliki županijski proračun. Stoga je
zamolio župana da to i napravi s obzirom da je i sam svjestan kakva se ekonomska kriza
očekuje te ako župan ima neke druge mjere da bih ih volio čuti.
Predsjednik Skupštine je naveo kako će odgovor na prvo pitanje vijećnika dobiti u pisanom
obliku.
Blaženko Boban, župan naveo je kako se županijski Proračun sastoji od dvije temeljne
sastavnice. Prva sastavnica je porezni dohodak, temeljni dio proračunskog prihoda, a drugi je
porez na motorna vozila, zakonska osnova i zakonodavac na nacionalnoj razini mora to
regulirati. Vezano za porezni dohodak, županije su te koje su, najviše temeljem mjera
Republike Hrvatske, u ovom vremenu COVID-a 19 doprinijele da se te mjere provedu onako
kako je Vlada Republike Hrvatske to i zamislila. Upravo iz tog dijela poreza na dohodak, koja
su županijska sredstva se i definira. Ako bi zakonodavac i dopustio porez na motorna vozila
onda bi županija, u vrlo kratkom roku, mogla staviti ključ u bravu. Stoga je potpuno jasno da
zakonodavac, vjerojatno, odluku neće ni donositi, a shodno tome ni županija je ne može ni
provoditi.
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Miro Bulj, vijećnik naveo je kako ima dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na Cetinsku
krajinu, a koje pitanje je postavljao bezbroj puta. Naveo je kako je 2016. napravljena studija
izvedivosti, odabrana je varijanta brze ceste Kukuzovac – Križice. Tada je navedeno kako će
se cesta 2019-2020. godine početi graditi. Međutim, ta cesta se još nije počela graditi. Njega
zanima zbog čega se do sada nije počelo s radovima?
Drugo pitanje se odnosi na eksploataciju polja. Ministarstvo zaštite i okoliša je 28. travnja
2020. poslalo predmet studije na javni uvid za eksploatacijsko polje. Poljakova greda je
endem gdje se ljudi bave poljoprivredom i koja je izazvala veliki revolt građana Glavica i
Sinja. Laži i obmane su unutar te studije. Međutim, dogodilo se da od 20 istih koje je
Ministarstvo zaštite i okoliša odobrilo studije i nakon pet dana upućene su sve na javni uvid, a
ovdje se čekao šest tjedna na reakciju građanske inicijative „Ne damo Gredu“, raspisan je
javni uvid tri dana poslije parlamentarnih izbora. Od svih dvadeset istih odnosno sličnih
studija utjecaja na okoliš koje je raspisalo Ministarstvo, jedino Poljakova greda je prebačena
tri dana poslije izbora. Zanima ga zašto je to tako napravljeno i traži odgovor na to pitanje?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako se na postavljeno pitanja vijećnika dali odgovori
s kojim se raspolaže. Jedino što može reći da je točno da je studija utjecaja na okoliš u izradi,
a sve dugo bi bila spekulacija. Sva druga pitanja može postaviti investitoru, Hrvatskim
cestama da ga izvijeste o dinamici izvođenja radova.
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša navela je, a vezano za Poljakovu gredu, kako
Ministarstvo provodi postupak. Upravno tijelo je samo zamoljeno tijelo za provedu javnog
uvida i javnog izlaganja. Ona može jedino provjeriti kada je zaprimljena odluka Ministarstva,
ali zbog situacije sa COVID-19 za sva javna izlaganja pokušali su se dogovoriti termini sa
nadležnim jedinicama lokalne samouprave da ne bude problema prilikom javnog izlaganja.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako sa odgovorom na prvo pitanje nije zadovoljan.
Zaboravljen je Sinj i Cetinska krajina. Rečeno je da će se 2019. graditi brza cesta KukuzovacKrižice. Izrazio je ogromno nezadovoljstvo, ali i nadu da će taj kraj napokon dobiti brzu
cestu. Što se tiče odgovora na drugo pitanje naveo je kako je 28. travnja 2020. Ministarstvo
uputilo na Županiju, a za sve ostale projekte u Republici Hrvatskoj su nakon pet dana
raspisana javna rasprava i uvid i sve što je bilo potrebno. Međutim, za ovaj projekt se čekao 5.
lipnja 2020., čekalo se da prođu izbori.
Ante Renić, vijećnik naveo je kako ima dva pitanja. Prvo pitanje je vezano za Park šumu
Marjan. S obzirom da se DORH očitovao da bi Marijan ipak trebao biti vlasništvo Županije
koje korake Županija namjerava napraviti za zaštitu svog vlasništva od daljnje devastacije,
lošeg upravljanja, prekomjernog prometa, nelegalnih objekata i sl.?
Drugo pitanje: Skoro sve točke po kojim se može oduzeti koncesija, a koje su navedene u
Odluci o prestanku koncesije na Bačvicama moguće primijeniti na neke druge koncesije, npr.
Bene i Zapadna obala. Tamo se također krši zakon i koristi pomorsko dobro van koncesije.
Znači li to da se drugačije mjere nepravilnosti ako su koncesije u vlasništvu koalicijskog
partnera? Kako se tumači informacija da Županija mora ovrhom naplaćivati dug od tvrtke
Divergent koja je povezana sa koalicijskim partnerom slično kao i za koncesiju na Benama?
Je li to normalno poslovanje, a kako se tumačilo za Bene i je li to osnova za oduzimanje
koncesije jer se ovlaštenik koncesije neplaćanjem ne pridržava odredbi Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama?
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Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša navela je kako odluku DORH-a Županija još
nije zaprimila pa u tom dijelu ne može odgovoriti. Isto tako istaknula je kako je Županija i do
sada s dužnom pažnjom postupala pri izdavanju bilo kakvog odobrenja na području Marjana.
Blaženko Boban, župan nadopunio je odgovor vezano za Park šumu Marjan. Naveo je
ukoliko Odluka DORH-a postane pravomoćna pronaći pravnu mogućnost, ukoliko ona postoji
te dogovor sa Gradom Splitom odrediti će se režim vezano za upravljanje Park šumom
Marjan. Mora se dobiti Odluka DORH-a, koja opet mora postati pravomoćna.
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo naglasio
je kako nema vlasništva na pomorskom dobru, vlasništvo na pomorskom dobru na postoji.
Netko može imati koncesiju ili koncesijsko odobrenje. Što se tiče Bačvica u predmetu se
nalazi očitovanje DORH-a koji navodi kako oni navedeni razlozi nepravilnosti nisu razlozi za
oduzimanje i prestanak koncesije, nije razlog same nepravilnosti nego što su Bačvice plaže
jedini koncesionar koji nije potpisao dodatak Ugovoru temeljem Pravilnika kojeg je donijela
ova Županijska skupština. Za tog koncesionara, ako se nekakve nepravilnosti utvrde i bilo
koje druge koncesije temeljem istih mjerila. Ugovorna kazna je vrlo efikasan alat koji se
koristi u svim slučajevima i u 99% slučajeva svaki koncesionar se na kraju i pridržava. Što se
tiče same naplate, zakon je propisao rokove od 30 i 60 dana. Ako je naplaćena koncesija s
takvim koncesionarom se nema problema. Na kraju godine nema duga i pokrivena je cijela
koncesija.
Tomislav Buljan, vijećnik je postavio dva pitanja. Naveo je kako su Turističko-ugostiteljska
škola Split i Obrtno-tehnička škola Split potpisale Ugovore o dodjeli bezpovratnih sredstava u
projektima uspostave Regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma, ugostiteljstva,
elektrotehnike i računarstva. Može li se pobliže znati o sadržaju tih projekata odnosno koje su
sve aktivnosti predviđene u provedbi i kolika je ukupna vrijednost projekata?
Drugo pitanje je koliko je Županija zaprimila zahtjeva za osiguranje prava na potporu
pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskih posrednika za 2020. i 2021. Koliko će
pomoćnika u nastavi ili stručno komunikacijskih posrednika biti zaposleno kroz projekt kojem
je nositelj Županija?
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je kako su doista potpisana dva vrijedna i iznimno značajna
Ugovora za obrazovni sustav osobito u strukovnom obrazovanju. To su dva grandiozna
projekta koja predstavljaju strukturnu promjenu u sektorima turizma i ugostiteljstva i u
sektoru elektrotehnike i informatike. Dvije su značajne škole, Turističko-ugostiteljska škola
Split i Obrtno-tehnička škola Split koje su kroz uspostavu ova dva projekta trebaju preći na
jedan potpuno novi režim rada u kojem će projekti biti samoodrživi nakon pet godina što se
provedu. Ukupna vrijednost ova dva projekta predstavlja značajna ulaganja u te dvije škole i
ona će iznositi oko 200 miliona kuna bezpovratnih sredstava iz europskih fondova. Kad se
kaže 200 miliona kuna od gotovo milijardu kuna koje je Republika Hrvatska kroz ove
fondove osigurala za školski sustav u cijeloj Republici Hrvatskoj onda je to negdje oko
petine sredstava i predstavlja značajna ulaganja. Konkretno u Turističko-ugostiteljskoj školi
će se kompletna škola rekonstruirati, osmislit će se novi kurikulum kroz koje će se pokrenuti
i nova zanimanja u sektoru turizma, a sve u suradnji sa partnerima u provođenju projekta od
HGK, različitih poslodavaca, hotelijerskih kuća u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Škola će
se u potpunosti renovirati kao i Obrtno-tehnička škola koja će se dograditi sa radionicama
gdje će kroz sektor elektrotehnike i informatike unaprijediti struku. Tako će se ukupna
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izdvajanja i poboljšanja osjetiti unutar cijelog sustava. Također treba naglasiti kako i druge
škole unutar istog sektora obrazuju djecu, partneri u provođenju ovog projekta i da će kroz
sam projekt moći nabaviti značajnu opremu čime će se, u tim sektorima, podignuti ukupna
razina obrazovanja u cijeloj Županiji.
Što se tiče drugog pitanja naveo je kako je ukupno zaprimljeno 280 zahtjeva za odobrenje
pomoćnika u nastavi. Obrađeno je negdje oko 210 predmeta, poslan je zahtjev za izdavanje
suglasnosti Ministarstvu te se očekuje suglasnost nakon čega se izrađuju odluke o
uključivanju pomoćnika. Ovih 60 i nešto zahtjeva se obrađuju i biti će dostavljeni
Ministarstvu u srpnju. Također očekuje dodatnih 50-60 zahtjeva što bi značila ukupna brojka
oko 340-350 zahtjeva. Brojka uključenih pomoćnika ove godine će biti iznad 260
punomoćnika koja će se financirati sredstvima europskih fondova i Županije.
Jadran Čizmić, vijećnik postavio je dva pitanja. Naveo je kako je prije 10-ak dana tvrtka
Cigler isporučila 8 auto-cisterni na području Splitsko-dalmatinske županije. Što je s
isporukom ostalih 9 ugovorenih vatrogasnih vozila za jedinice lokalne samouprave i jesu li
zbog novonastale situacije uskraćena sredstva Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske
županije?
Drugo pitanje: U ispostavi Doma zdravlja Omiš Splitsko-dalmatinske županije godinama je
radio specijalist ortoped, a prema njegovim saznanjima ostvario je uvjete za mirovinu.
Zanima ga da li se ordinacija gasi ili nastavlja sa radom?
Blaženko Boban, župan naveo je kako je predano 7 cisterni odnosno vatrogasnih vozila, a
radi se o projektu koji su imali u suradnji sa svim lokalnim zajednicama na području
Splitsko-dalmatinske županije. Sklopljeno je 16 Ugovora na način da će lokalne zajednice ili
dobrovoljna vatrogasna društva plaćati leasing za daljnjih pet godina, a 20 % učešća u tom
leasingu su financijska sredstva Splitsko-dalmatinske županije, a što je proračunski iznosilo
7.460.000,00 kuna. 24. srpnja 2020. će biti primopredaja preostalih devet vatrogasnih vozila
i time su taj projekt zatvorili. Kako se on pokazao jako kvalitetan i dobar Splitskodalmatinska županija će za proračunsku godinu 2021. nastaviti dalje s tim programima.
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
navela je kako će ordinacija ortopedije u Omišu nastaviti s radom. Upravno vijeće je
donijelo odluku o zapošljavanju ortopeda i sestre, natječaj je u tijeku i kandidata za prijem
ima. To bi trebalo biti realizirano kroz idućih 15-ak dana.
Denis Bobeta, vijećnik postavio je dva pitanja. Naveo je kako ga zanima što je sa
natječajem za program demografske obnove i projekt „Tu je tvoj dom“ za koji su osigurana
sredstva u proračunu za ovu godinu?
Drugo pitanje: Na Čiovu u Okrugu Gornjem vlasnici poliklinike „Medicol“ bespravno grade
objekt u zaštićenoj zoni te uništavaju i devastiraju pomorsko dobro te su na plaži sagradili
ogromni betonski zid. Da li su upoznati s tim činom i je li se što poduzelo?
Blaženko Boban, župan naveo je kako je, a što se tiče programa „Tu je tvoj dom“ mišljenja
kako svi trebaju biti ponosni koliko je do sada realizirano. Istaknuo je kako je koncem 2019.
raspisan natječaj i iz tog dijela obveza postoje još 39 ugovora i do 1. kolovoza 2020. će se
potpisati još 7-8 ugovora. Što se tiče novog natječaja kada se izvrši obveza prema ovima
koji su još aktualni ići će se u raspisivanje novog natječaja. S obzirom na priljev financijskih
sredstava koji jesu, temeljem ovog COVID-a 19 potrebno je izvršiti obvezu prema
postojećim bilo ugovorima bilo ovih 39 ugovora koji još nisu potpisali. Kreće se u
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potpisivanje novih ugovora, sukcesivno će ih se potpisivati temeljem financijskih sredstava
iz proračuna, a onda će se raspisati novi natječaj. Međutim, potpisivanjem ovih 39 ugovora,
sve do sada što se prijavilo biti će realizirano.
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo naveo
je kako je upoznat sa predmetnim slučajem. Upravo je prijava išla preko platforme
„Pomorsko je dobro“ te je proslijeđena svim nadležnim i inspekcijskim službama. Promptno
se djelovalo u sklopu ovlasti te nakon razgovora s kolegama iz Trogira se utvrdilo da na
predmetnom području što je zaštićena šuma nema nikakav akt o gradnji. Radi se o
nelegalnoj gradnji i nelegalnoj gradnji na pomorskom dobru. Poslali su više požurnica
nadležnim inspekcijskim službama, prati se predmet jer se radi o jednom težem slučaju
kršenja zakona Republike Hrvatske. Ima povratnu informaciju da je građevinska inspekcija
izašla na teren te će se i dalje pratiti taj slučaj.
Jadranka Brečić, vijećnica navela je kako je interesira specijalizacija u Domu zdravlja,
specijalistička djelatnost izvan Splita. S obzirom na ranije već najavljenu nabavku novih
mamografskih uređaja zamolila je više informacija, u kojoj je to fazi i što se nabavilo?
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je, a što se
tiče specijalizacije u Domu zdravlja trenutno je na specijalizaciji 61 doktor medicine. Ono što
je bitno da je od tih 61, 28 financirano preko europskih fondova, 19 sredstvima Županije, 4
sredstvima Doma zdravlja, 6 sredstvima HZZO i 1 doktor medicine koji se financira
sredstvima lokalnih proračuna. Radi se o specijalizacijama koje traju od pola godine do deset
godina zavisi kako koja. Što se tiče popunjavanja specijalističkog kadra izvan Splita naveo je
kako svugdje gdje postoje mogućnosti, ne samo zapošljavanje na puno radno vrijeme, što je
slučaj s ortopedom u Omišu, zapošljavaju se svi tko god iskaže imalo želje za rad izvan
Splita. Tako je popunjena fizikalna medicina u Imotskom, oftamologija u Trogiru,
internistička nefrološka služba u Hvaru, reumatolog na Hvaru. Pokušavaju se angažirati
umirovljenici, da iskažu želju i da dođu raditi. Ono što je u tijeku i što se čeka odgovor od
Ministarstva zdravstva za pokretanje djelatnosti, to je pitanje urologije u Sinju, pitanje
dermatologije u Makarskoj, dermatologije na Hvaru. Dobro je krenulo ove zime, ali je došao
COVID 19 pa je sve stalo te se nada da će sve to ove jeseni početi rješavati. Pohvalio je
lokalnu samoupravu koja iskazuje sve veći interes da uskoči financijskom dijelu stimuliranja
kolega koji će doći raditi. Tako je, putem grada Makarske, došlo dvoje radiologa koji
popunjavaju nedostatak radiologa u toj službi. Grad Kaštela je također iskazao interes i
sufinancira radiologa. Taj se segment pokušava na najbolje mogući način izrealizirati. Što se
tiče opreme, to je jako veliki projekt, to su četiri nova digitalna mamografa. Upravo počinje
demontaža starih uređaja, najavljena je isporuka za 29.-30. srpnja 2020. Radiološka služba u
Solinu je riješena na kvalitetan način. Kolegica koja je radila u Dubrovniku iskazala želju i
prije tjedan dana je počela raditi u Solinu i nada se da će ostati duže vrijeme.
Natalija Rajčić, vijećnica postavila je dva pitanja. Prvo pitanje u vezi Park šume Marjan.
Naime, u svezi upisa posebnog pravnog režima s obzirom da je 11.ožujka 2020. poslan dopis
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i kao odgovor je dobiven da su određeni akti koji su
doneseni 1963. i 1988. kao dopuna pravni akti prema kojima bi se trebalo izvršit upis posebno
pravnog režima za Park šumu Marjan. Međutim, na osnovu toga 18. ožujka 2020. Upravni
odjel je poslao dopis Gradu Splitu jer je Grad Split u tom dopisu naznačen kao pravni
slijednik da se dostavi geodetska podloga, izjava o vjerodostojnosti geodetske podloge u svezi
granica Park šume Marjan. Međutim, usprkos svemu tome Državna geodetska uprava
odnosno Služba za katastar i dalje tvrdi da bi Splitsko-dalmatinska županija odnosno Upravni
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odjel za zaštitu okoliša trebao pripremiti akt za donošenje na Skupštinu Splitsko-dalmatinske
županije s popisom čestica za upis posebno pravnog režima i geodetskom podlogom obuhvata
zaštićenog područja koje je utvrđeno Rješenjem od 29. prosinca 1988. Vijećnicu zanima
kakav je pravni status predmeta upisa posebnog pravnog režima za Park šumu Marjan i dokle
se došlo?
Drugo pitanja, a na osnovu upita građana, od strane iznajmljivača, upućeno je sljedeće: Strani
gost koji ima potvrđen COVID 19, čije je zdravstveno stanje takvo za koje nije potrebna
hospitalizacija, a nema uvjeta za izolaciju kod kuće, na koji način je Županija predvidjela
stacionare odnosno lokacije gdje će se smjestiti ti gosti? Istaknula je kako treba imati na umu
kada obiteljski hoteli rade, kada imaju rezervacije moraju postojati lokacije gdje bi se
izmjestili strani gosti, eventualno domaći gosti kojima je to potrebno? Ili će se naći neko
rješenje, refundacija vlasnicima hotela ili ukoliko postoje lokacije o kojim se lokacijama radi?
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša navela je, a što se tiče Marjana vijećnica je
dala presjek postupanja Upravnog odjela po zahtjevu Grada Splita. U trećem mjesecu je
podnesen je zahtjev katastru za upis posebno pravnog režima nad Marjanom. Katastar je to
vratio s obrazloženjem kako bi ponovno trebalo proglasiti to područje zaštićenim
područjem. Zbog toga je zakazan sastanak u nadležnom Ministarstvu, dogovorena je
procedura i u tom dijelu je poslan naputak postupanja te je navedeno da akti koji su doneseni
1963. i 1988. godine su važeći akti. Nakon dobivene upute ponovno je podnesen zahtjev
katastru i još nije dobiven odgovor.
Luka Brčić, zamjenik župana naveo je kako je 27. veljače 2020. aktiviran Stožer civilne
zaštite Splitsko-dalmatinske županije i sa današnjim danom nije prestao sa aktivnošću. U
suradnji sa Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije, Nastavnim zavodom za
javno zdravstvo, ostalim ustanovama medicinskog karaktera, policijom, 112, organizirali
edukaciju za privatne iznajmljivače te ih educirali što učiniti u slučaju kada je čovjek blaže
bolestan ili je bio u kontaktu, a nema mogućnosti ostati u postojećem prostoru ili mogućnost
vratiti se u svoju domovinu. U tom kontekstu Splitsko-dalmatinska županija je u
koordinaciji sa općinskim i gradskim, posebno otočnim Stožerima iznašao eventualni
smještaj blaže bolesnih i ljudi koji su bili u kontaktu. Po tom pitanju je Splitsko-dalmatinska
županija pokrivena. Ima se rješenje, ima se način, ima 7-8 lokacija za takve slučajeve, za
one općine i gradove koje nisu našli prostore Županija je pomogla. Iznajmljivači znaju o
kojim se prostorima radi i kome se trebaju obratiti.
Maja Zelić, vijećnica navela je kako je prvo pitanje vezano za poduzetništvo za ICT sektor.
Mišljenja je kako sa ovom situacijom pandemije COVID 19 poprilično svjesni situacije
stanja u gospodarstvu, kako ovo izgleda, koliko je potrebna disperzija rizika i razvoja
gospodarstva ne samo sektorima naslonjenima na turizam nego općenito. Zanima je, s
obzirom da se prošle godine dobro startalo, napravila se jedna dobra konferencija za
početnika za razvoj ICT sektora, a ove godine je sve stalo. Što se događa po tom pitanju,
ima li nastavka financiranja, ima li konferencija i sl.?
Drugo pitanja vezano je za gospodarstvo i gospodarske mjere. Moli konkretne odgovore
kada će mjere za gospodarstvo i što će ustvari biti upućeno za razvoj?
Damir Brčić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za informatiku i zajedničke
poslove naveo je kako je situacija sa COVID 19 pokazala koliko je ICT sektor koristan.
Jedna grana industrijska, ekonomska koja je pokazala svoju žilavost koja je pomogla da se
premoste problemi i u školstvu i u gospodarstvu. Zahvalio je županu što je prije tri godine
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pokrenuo program ICT Županija s ciljem da ovaj sektor izdigne i ciljano razvija. Radi se o
strateškom, višegodišnjem programu koji za cilj ima da ovaj sektor učini još jačim i boljim.
ICT sektor je u principu jedan od par izvoznih sektora u Županiji i zbog toga je još vrjedniji.
S ovim programom Splitsko-dalmatinska županija je na državnoj razini, u usporedbi sa
drugim županijama, prilično originalni jer je odlučeno ovaj sektor u cijelosti podizati. Od
edukacijskih mjera, financijske podrške, mjera razvijanja zapošljivosti, mjera razvijanja
poduzetničkih, novih ICT tvrtki. Financira se cijeli niz ICT konferencija, radi se cijeli niz
edukacija sa svrhom da se tvrtkama pomogne da budu još učinkovitiji i jači. Tvrtke ICT su
izvozno orijentirane i resursno im najviše treba kvalificirani kadrovi. Županija je to
prepoznala i radi se cijeli niz mjera. Dosta se intenzivno radi na razvoju poduzetništva tako
da je prošle godine organizirana devetotjedna startup konferencija gdje se razvilo preko
novih 15 startup-ova. Sve su to mjere koje će pomoći da Županija bude u razini Hrvatske i
prepoznata kao najuspješnija ICT županija, a što će se pozitivno odraziti i na gospodarstvo.
Sve su se ove mjere prebacile na online mjere i pomaže se da sve aktivnosti koje su otišle u
tom segmentu konferencije koje su prije bile u živo prate on line, to su sad online
konferencije. Također, sve daljnje edukacije koje će se održati onlina će se u tom dijelu
prilagoditi situaciji. Što se tiče financiranja startup aktivnosti također su predviđene mjere
financiranja startup projekta u više kategorija. Za mlade startup do godinu dana, za startup
do pet godina starosti i za projekte u ICT sektoru vezane za primjerice pomorstvo i turizam.
Sa svim projektima se nastavlja prilagođavajući se online situaciji.
Ante Šošić, zamjenik župana na početku je odmah raščistio jednu dilemu. Naime, Županija
je primjenom mjera Vlade Republike Hrvatske participirala u samom startu sa mjerama
potpora za poduzetništvo. Poznato je da je Vlada ili odgađala ili opraštala porezne dugove u
jednom dijelu, samim time raspolagala je s poreznim dohotkom i participacija županije je
automatski bila u mjerama Vlade Republike Hrvatske koje su sveobuhvatne, široke i tretirale
su više od 600.000 radnih mjesta. Želeći integrirati mjere županije i proširit obuhvat
Županija je konstituirala pet mjera za građanstvo koje su u primjeni. Radi se o nekih 10-ak
mjera za poljoprivrednike i gospodarstvenike. Dakle, za građane pet mjera, ukupni obuhvat
je nekih 3100 građana, 75 sati za sezonske radnike, 300 OPG-ova, 110 milion kuna novo
kreditnog potencijala, 50 zadruga, 20 mini sirana, 1340 mikro malih poduzetnika. Mjere su
precizno projektirane i usklađene sa postojećim trenutkom. Tretiraju dio problema koje su
izazvane COVID 19, a referiraju se u tome što će se u budućnosti događati te su obuhvaćeni
točno oni sektori koje je potrebno da se razvijaju u budućnosti.
Marko Vukasović, vijećnik postavio je dva pitanja. Naveo je kako je u razgovorima sa
ljudima koji bi željeli ulagati u poljoprivrednu proizvodnju, a poznato je da Splitskodalmatinska županija financira izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na
dijelu Sinjskoga polja i polju kod Vrgorca. Molio je odgovor, dokle se stiglo sa tom
dokumentacijom, u kojoj je fazi i kolika je bi bila vrijednost do sada uloženog u izradu
dokumentacije?
Drugo pitanja: S obzirom na situaciju sa COVID 19 može li se podrobnije reći u vezi mjera
za pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako se pokušava razviti tri projekta koja se tiču
navodnjavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sva tri projekta su u fazi projektne
dokumentacije, bilo studije bilo lokacijske dozvole. Zadnje izviješće da je Gumina dobila
pravomoćnu lokacijsku dozvolu, postoji obveza monitoringa na tri speleološka kotla, iza
toga ide građevinska dozvola, predračunska vrijednost je 17,8 miliona kuna plus PDV, dakle
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vrijednost ukupnog projekta. Za Imotsko-bekijsko polje je izrađena studija, potrebno je
sanirati branu Ričice i Hrvatske ceste u dogovoru sa Županijom izradile projektnu
dokumentaciju odnosno izvedbeni projekt za sanaciju brane. Svugdje je izazov ekološki
uvjeti i zahtjevni kriteriji koji se moraju zadovoljiti studije utjecaja na okoliš. Za Sinjsko
polje je također izrađena studija utjecaja na okoliš i na analizi je u Ministarstvu zaštite i
okoliša i kreće se u rješavanje. Što se tiče poljoprivrednih gospodarstvenika postoje niz
mjera. Prva mjera je 100% financiranje novoosnovanim OPG za one koje proizvode ratarske
kulture, plaćanje on line tržnice, uvesti će se plaćanje knjigovodstvenih troškova
novoosnovanim OPG-ova, financiranje otkupa zadruga na način da će se financirati
zadrugari koji otkupe proizvode od domaćih OPG-ova, da se ne stvaraju zalihe gotovih
proizvoda te da se proizvodi plasiraju prema stanovništvu. Ojačat će se govedarski i
ovčarski sektor sa nizom mjera, dodatnih potpora i povećanja. Plaćati će se zakupi na javnim
tržnicama OPG-ovima koji se bave proizvodnjom i taj set mjera će iznositi oko 2,4 miliona
kuna.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Kako je došlo do promjene u sastavu Županijske skupštine prihvaćen je prijedlog da se točka
1. dnevnog reda i dopunska točka 52. objedine i obrade na samom početku sjednice.
Ad. 1. Izvješće o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti vijećnice
Županijske skupštine (Rebić-Ključević)
Ad. 52. Izviješće o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti vijećnika
Županijske skupštine (Bauk-Batošić)
Edita Grubišić, članica Mandatnog povjerenstva je obrazložila Izviješća.
Predsjednik skupštine Petroslav Sapunar je konstatirao da je Županijska skupština primila na
znanje Izviješća Mandatnog povjerenstva.
Potom, predsjednik Županijske skupštine pozvao je Jagodu Ključević da pristupi radi
polaganja i potpisivanja svečane prisege.
Ad. 2. Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Županijske skupštine
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 3. Prihvaćanje zapisnika sa 31. (elektroničke) sjednice Županijske skupštine
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 4. Izvješće i kronologija događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji za vrijeme
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju, Luka Brčić, načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije te
Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu obrazložili su ovu točku.
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Potom je, predsjednik županijske Skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova), Odbor za međunarodnu i
međužupanijsku suradnju (većinom glasova), podržali su Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Mate Martinić u ime
Kluba SDP-a, Ante Pranić u ime Kluba Nezavisne liste mladih i Marko Vukasović u ime
Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Denis Bobeta, Sandra Mitrović Nikšić, Sandra Kovač-Levantin,
Milija Baldić Lukšić, Igor Batošić, Danijel Kukoč, Miro Bulj, Jere Kovačić, Josip Lešina,
Jadran Čizmmić, Ante Sanader, Vedran Lendić i Natalija Rajčić, replika: Mate Martinić, Ante
Renić, Milija Baldić Lukšić, Igor Skoko, Ante Pranić, Miro Bulj, Matko Kuzmanić, Damir
Krstinić, Danijel Kukoč i Lucija Puljak.
Osvrt na tijek rasprave dali su župan Blaženko Boban, zamjenik župana Luka Brčić, Ivan
Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Splitu te Željka Karin, ravnateljica Nastavnog
zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 4. Većinom glasova (26 glasova „za“, 5 glasova „protiv“, 5 glasova „suzdržan“)
Izviješće je prihvaćeno.
Točke 5. do 8. odnose se na Izviješća o stanju u socijalnim ustanovama koje su u nadležnosti
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, prihvaćen je prijedlog da se
objedini uvodno izlaganje i rasprava, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Uvodno izlaganje za točku 5. iznio je Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne
osobe Split.
Uvodno izlaganje za točku 6. iznijela je Mirja Tabak, ravnateljica
nemoćne osobe Lovret.

Doma za starije i

Uvodno izlaganje za točku 7. iznijela je Marija Lelas, ravnateljica
nemoćne osobe Makarska.

Doma za starije i

Uvodno izlaganje za točku 8. iznio je Nediljko Šimunović, ravnatelj Doma za starije i
nemoćne osobe Vis.
Potom je, predsjednik županijske Skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (većinom glasova) i Odbor za financije (većinom
glasova), prihvatili su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Mate Martinić u ime
Kluba SDP-a i Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnica: Jadranka Brečić, replika:
Klement Bašić i Mate Martinić.
Osvrt na tijek rasprave dali su Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe
Split, Mirja Tabak, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Marija Lelas,
ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Makarska i Nediljko Šimunović, ravnatelj
Doma za starije i nemoćne osobe Vis.
17

Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 5. Većinom glasova (25 glasova „za“, 5 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu
za starije i nemoćne osobe SPLIT za 2019. godinu
Ad. 6. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu
za starije i nemoćne osobe LOVRET za 2019. godinu
Ad. 7. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu
za starije i nemoćne osobe MAKARSKA za 2019. godinu
Ad. 8. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi-Domu
za starije i nemoćne osobe VIS za 2019. godinu
Točke 9. 10. se odnose na pokriće manjka domova za starije i nemoćne osobe koje su u
nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, prihvaćen je
prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Uvodno izlaganje za predmetne točke iznijela je Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb točku 9. (većinom glasova) i točku 10. (jednoglasno) i
Odbor za financije (većinom glasova), prihvatili su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Danijel Kukoč u ime
Kluba SDP-a i Ivica Kusić u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnik: Igor Batošić, replika: Ante
Renić.
Osvrt na tijek rasprave dala je Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 9. Većinom glasova (26 glasova „za“, 9 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe
Split za 2019. godinu
Ad. 10. Većinom glasova (31 glas „za“, 0 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Lovret za
2019. godinu
Ad. 11. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi Domu zdravlja Splitsko- dalmatinske
županije za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznio je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja.
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Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova), prihvatili su Izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Jadran Čizmić u ime
Kluba HDZ-HGS i Igor Batošić u ime Kluba SDP-a, vijećnik: Igor Skoko, replika: Filip
Vidulin.
Osvrt na tijek rasprave dao je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 11. Većinom glasova (27 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 7 glasova „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj
ustanovi Domu zdravlja Splitsko- dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 12. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznijela je Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za financije (većinom glasova),
prihvatili su izviješće.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 12. Jednoglasno (27 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi Nastavnom zavodu za javno zdravstvo
Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 13. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi Zavodu za hitnu medicinu
dalmatinske županije za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju

Splitsko-

Uvodno izlaganje iznio je Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za financije (većinom glasova),
prihvatili su izviješće.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izviješću.
Ad. 13. Jednoglasno (27 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi Zavodu za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije za 2019. godinu
Ad. 14. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije
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Uvodno izlaganje iznijela je Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
(jednoglasno), prihvatili su prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 14. Jednoglasno (28 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o promjeni
sjedišta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije
Točke 15. i 16. se odnose na promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe koje su u
nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, demografiju, prihvaćen je prijedlog
za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Uvodno izlaganje iznijela je Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), prihvatili su prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 15. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne
medicine mr. sc. Josipi Gulan, dr.med.dent.
Ad. 16. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti
zdravstvene njege u kući Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Tanja zastupanoj po v. d.
ravnateljici Tanji Valentić
Ad. 17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju stana u Lovreću u najam Centru za socijalnu skrb
Imotski
Uvodno izlaganje iznijela je Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno), prihvatili su prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 17. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o
davanju stana u Lovreću u najam Centru za socijalnu skrb Imotski
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Ad. 18. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac
2019., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznio je župan Blaženko Boban.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za ratne veterane (jednoglasno), prihvatili su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Mate Martinić u ime Kluba SDP-a i Ante Sanader u ime Kluba
HDZ-HGS.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 18. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izviješća o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanjprosinac 2019.
Ad. 19. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj-lipanj 2020. iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznijela je Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
financije.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova), prihvatili su izviješće.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 19. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izviješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj-lipanj 2020. iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.
Ad. 20. Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017.-2022. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i objedinjena
izvješća jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznijela je Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), prihvatili su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Rajčić u ime Kluba SDP-a, Ante Renić u ime Kluba
stranke Pametno, Ante Brane u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnik: Mate Martinić i Vedran
Lendić.
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Mate Martinić, vijećnik podnio je amandman.
Predloženo je kako zbog ocjene stanja na provedbu plana gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje 2017-2020. godine, potrebno je poduzeti cjelovite i hitne mjere i
aktivnosti.
Predsjednik Skupštine proslijedio je prijedlog amandmana predlagatelju kako bi se izjasnio o
istom.
Osvrt na tijek rasprave dala Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije.
Potom je predsjednik Županijske skupštine pozvao predlagatelja da se očituje je li prihvaća
amandman predložen od strane vijećnika Mate Martinića te je isti prihvaćen.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 20. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017.-2022. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i objedinjena izvješća jedinica
lokalne samouprave za 2019. godinu
Ad. 21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Uvodno izlaganje iznio je Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova), Odbor za gospodarstvo
(jednoglasno), Odbor za financije (većinom glasova) i Odbor za pomorstvo, promet,
infrastrukturu i ribarstvo (većinom glasova), prihvatili su prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 21. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 22. Prijedlog odluke o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje
kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini
Uvodno izlaganje iznijela je Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno), prihvatili su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Rajčić u ime Kluba SDP-a i Filip Vidulin u ime Kluba
HDZ-HGS.
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Osvrt na tijek rasprave dala Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 22. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o utvrđivanju
morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini
Ad. 23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Programa kreditiranja poduzetništva i obrta
putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Uvodno izlaganje iznio je Tomislav Opačak, zamjenik po ovlaštenju pročelnika Upravnog
odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za gospodarstvo (jednoglasno) i Odbor za financije (jednoglasno), prihvatili su
prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 23. Jednoglasno (31 glas „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopuni Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u
Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ad. 24. Prijedlog odluke o posebnim mjerama za koncesije na pomorskom dobru u cilju
prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa
Uvodno izlaganje iznio je Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), prihvatili su
prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Igor Skoko u ime Klub stranke Pametno i Filip Vidulin u ime
Kluba HDZ-HGS.
Osvrt na tijek rasprave dao je Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 24. Jednoglasno (30 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o posebnim
mjerama za koncesije na pomorskom dobru u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije
koronavirusa
Točke od 25. do 44. odnose se na koncesije koje su u nadležnosti Upravnog odjela za turizam
i pomorstvo, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i rasprave, a glasovanje o
točkama pojedinačno.
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Uvodno izlaganje iznio je Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), prihvatili su
prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno i Filip Vidulin u ime
Kluba HDZ-HGS, vijećnik: Igor Skoko, replika: Filip Vidulin.
Osvrt na tijek rasprave dao je Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 25. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio istočno od
autokampa Dalmacija
Ad. 26. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio između hotela
Meteor i Park
Ad. 27. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio od lučice hotela
Dalmacija do specijalne bolnice Biokovka
Ad. 28. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio između
specijalne bolnice Biokovka i hotela Riviera
Ad. 29. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio od poluotoka
Sv. Petar do hotela Meteor
Ad. 30. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio između hotela
Park i Dalmacija
Ad. 31. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-privezišta, na dijelu k.o.
Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija
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Ad. 32. Većinom glasova (31 glas „za“, 2 glasa „protiv“, 0 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže, na dijelu k.o. Makarska-Makar i k.o. Veliko
Brdo, predio ispred teniskog centra i hotela Riviera
Ad. 33. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže,
na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija
Ad. 34. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže,
na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Meteor
Ad. 35. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o prestanku
koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže, ugostiteljskih objekata i terase
(štekata) na dijelu k.o. Split, predio uvala Bačvice
Ad. 36. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
plaže na dijelu k.o. Split, predio Trstenik-ispred hotela Split
Ad. 37. Većinom glasova (28 glasova „za“, 2 glasa „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska
objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador,
Grad Split
Ad. 38. Većinom glasova (28 glasova „za“, 2 glasa „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Stobreč, predio ispred
autokampa
Ad. 39. Jednoglasno (33 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i
terase (štekata) na dijelu k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak
Ad. 40. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dopunama
Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene-luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica
Ad. 41. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dopunama
Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
dijelu k. o. Trogir, predio ispred ex Duhanke
Ad. 42. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o poništenju
postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene- sidrišta na dijelu k.o. Grohote, predio uvala
Nečujam-uvala Piškera i uvala Maslinica
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Ad. 43. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o prestanku
koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj školjkaša
(dagnje, kamenice i sl.) na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, rt. Križan-uvala Vrilo
Ad. 44. Jednoglasno (32 glasa „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o namjeri
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko
korištenje luka posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Vis, Grad Vis, otok Vis
Točke 45. do 49 odnose se na izmjene i dopune Statuta škola koje su u nadležnosti Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno
uvodno izlaganje i rasprave, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Uvodno izlaganje iznio je Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno) i Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno), prihvatili su prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 45. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Škole likovnih umjetnosti Split
Ad. 46. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Milna, Milna
Ad. 47. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Bol, Bol
Ad. 48. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Pomorske škole Split
Ad. 49. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Supetar, Supetar
Točke 50. i 51. odnose se na pravo prvokupa, a što je u nadležnosti Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno
izlaganje i rasprave, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Uvodno izlaganje iznio je Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport (jednoglasno) i Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno), prihvatili su prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
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Ad. 50. Većinom glasova (28 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u
Omišu, Fošal 19
Ad. 51. Većinom glasova (28 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u
Splitu, Senjska 79
Sjednica je zaključena u 18,30 sati.

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

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