ZAPISNIK
sa 33. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 29. 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. Baldić-Lukšić Milija
3. Baran Ante
4. Baričević Danica
5. Bašić Klement
6. Batošić Igor
7. Bečić Nevenka
8. Bikić Ivan
9. Bobeta Denis
10. Božanić Tonči
11. Brečić Jadranka
12. Buljan Tomislav
13. Ćosić Damir
14. Čizmić Jadran
15. Grubišić Edita
16. Horvat Saša
17. Ključević Jagoda
18. Kovač-Levantin Sandra
19. Kovačić Jere
20. Kukoč Danijel
21. Kurtović Ferdo
22. Kusić Ivica
23. Kuzmanić Matko

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Lendić Vedran
Lešina Josip
Maroević Vinko
Martinić Mate
Mazić Marin
Mitrović Nikšić Sandra
Nenadić Živko
Obad Ante
Pranić Ante
Puljak Lucija
Rajčić Natalija
Renić Ante
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: Bačić Ante, Barišić Ivan, Bulj Miro, Krstinić Damir,
Kušćević Lovro i Ante Sanader.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenik župana 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 40 vijećnika), predsjednik Skupštine otvorio je sjednicu.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 22. srpnja 2020.
godine.

Na samom početku sjednice predsjednik Županijske skupštine izvijestio je vijećnike za
potrebom dopune dnevnog reda novim točkama 52., 53.,54. i 55., a koju su vijećnici dobili
putem e-maila 24. srpnja 2020. te je pozvao Stipu Čogelju, po ovlaštenju pročelnika
Upravnog odjela za turizam i pomorstvo da obrazloži prijedloge dopune dnevnog reda
točkama:
Točka 52. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o posebnim mjerama za koncesije na
pomorskom dobru u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirus
Točka 53. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i korištenja luke posebna namjene-luke nautičkog turizma-marine na dijelu k.o.
Donje selo, predio uvala Šešula, Općina Šolta i
Točka 54. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget Donji, predio ispred Apartmana Medena,
Općina Seget
Potom je Josip Lešina, član Odbora za izbor i imenovanja obrazložio potrebu dopune dnevnog
reda točkom 55. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Brač,
Nerežišća
Potom je, predsjednik Skupštine prijedloge stavio na glasovanje.
Jednoglasno (40 glasova „za), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 52.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o posebnim mjerama za koncesije na pomorskom dobru u
cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirus
Većinom glasova (39 glasova „za, 1 glas „protiv“), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog
reda točkom 53. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i korištenja luke posebna namjene-luke nautičkog turizma-marine na dijelu k.o.
Donje selo, predio uvala Šešula, Općina Šolta
Većinom glasova (39 glasova „za, 1 glas „protiv“), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog
reda točkom 54. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget Donji, predio ispred Apartmana Medena,
Općina Seget
Jednoglasno (40 glasova „za), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 55.
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Brač, Nerežišća
Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o dnevnom redu s navedenim dopunama.
U raspravi je sudjelovao Mate Martinić, vijećnik te je dao prijedlog vrlo praktičan i
konkretan. Prvih 17. točaka idu redom u prijedlogu je prva točka Rebalans, druga je
Sporazum, a 3. do 16. točke govori o programima koji su vezani za Rebalans. Iz praktičnog
razloga efikasnosti današnjeg djelovanja predložio je zamjenu da točka 2. bude prva, pa da
se spoji prva i naredne točke od 3. do 16., kako bi onda mogli raspravljati o rebalansu
uključujući i programe koji su vezani za rebalans u objedinjenoj raspravi, a s posebnim
glasovanjem.
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Predsjednik Skupštine je naveo kako je zbog tehničkih problema došlo do zamjene točaka te
je prihvatio prijedlog vijećnika Mate Martnića.
Potom predsjednik Skupštine zaključuje raspravu te prelazi na glasovanje o dnevnom redu sa
navedenim dopunama.
Dnevni red sa navedenim dopunama prihvaćen je jednoglasno (40 glasova „za“).
Dnevni

red

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2020. i projekcije za 2021. i 2022.
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o razumijevanju, prijateljstvu i suradnji
između regije Veneto (Republika Italija) i Splitsko-dalmatinske županije (Republika
Hrvatska)
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih
predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2020.

potreba u

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba
u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
5.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.

6.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.

7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba očuvanja
kulturne baštine - Ustanova u kulturi Splitsko dalmatinske županije za 2020.
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu
Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
9.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog
i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog
razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ za 2020. godinu
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13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije
za 2020.
14.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
godinu

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba
u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2020. godinu
17. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i
financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini
18. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i
financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije
u 2020. godini
19. Prijedlog odluke o donošenju Plana rashoda za nabavu
proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
20. Prijedlog programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području
Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2025.)
21. Prijedlog programa potpore poslovanju mikro poduzetnika u manje razvijenim
područjima Splitsko-dalmatinske županije
22. Prijedlog programa potpore radu poljoprivrednih zadruga i proizvođačkih organizacija
na području Splitsko-dalmatinske županije
23. Prijedlog programa pomoći-potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
(OPG) na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2024.)
24. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020. s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
25. Izvješće o radu javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske
županije“ za 2019. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
26. Izviješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županje za 2019., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
27. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za
2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
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28. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
29. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju „Biokovka“ za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
30. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Stomatološkoj poliklinici Split za 2019.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske(opće) medicine Vedrani Šitum,
dr.med.,spec. obiteljske medicine
32. Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2019. godinu s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
33. Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2019. godinu s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
34. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2019. godinu s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
35. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Vis, Vis
36. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta V. gimnazije Vladimir Nazor Split, Split
37. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje strukovne škole, Makarska
38. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje tehničke prometne škole, Split
39. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Marka Marulića, Sinj
40. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Pučišća, Pučišća
41. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, Podgora
42. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole „Ivan Leko“, Proložac
43. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Hvar, Hvar
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44. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski
45. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke škole, Split
46. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika
47. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju- Split
48. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Brela
49.

Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u
Splitu, Dosud 8

50. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Cosmijeva 3
51. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Majstora Jurja 2
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Tomislav Buljan, vijećnik je postavio dva pitanja. Što se događa s uređenjem Županijskog IT
centra u zgradi Ruđera Boškovića 25? Prošle godine je bio natječaj za rekonstrukciju, u kojoj
je fazi trenutno projekt?
Drugo pitanje: Kakva je situacija sa fasadom Zdravstvene škole i kakvi su daljnji planovi
vezano za tu školu?
Damir Brčić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za informatiku i zajedničke
poslove naveo je kako je natječaj prošle godine pokrenut, no uslijed natječajne procedure koja
još nije gotova, bilo je žalbi. Znači natječaj je u toku, te se nada da će se sa zadnjim
dobavljačem ipak uspjeti okončati natječaj, a ako ne u što kraćem roku će ga ponovno
pokrenuti. Međutim, ono što je najbitnije ne čeka se da zgrada bude gotova, preuređena,
aktivnosti se izvode svakodnevno, s projektima se ide dalje, poticanje poduzetnika, start-up
akademija ide i na jesen tako da bi se sve spremno dočekalo.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je kako je krenula sanacija fasade, na obostrano zadovoljstvo
kako škole tako osnivača. Situacija je tom školom bila je specifična, škola je završena prije 8
godina, situacija je bila takva da je naručitelj radova bilo Ministarstvo koje je imalo ugovorne
odnose s izvođačem koji je radio na toj školi, a radovi su trebali biti pokriveni bankovnom
garancijom. Međutim, dogodilo se to da je izvođač otišao u stečaj. Odnosi između
Ministarstva, kao naručitelja i izvođača će se očito rješavati na drugim instancama. Istaknuo
je kako je Županija, kao osnivač bila cijelo vrijeme taoc te situacije te su učinili sve da
Ministarstvo pristupi sanaciji te su uspjeli u tome te je počela sanacija prije nekoliko dana.
Nada se da će sve biti gotovo u ugovorenom roku od 60 dana. Kad se govori o Zdravstvenoj
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školi imaju planove za tu školu. Osim što se želi razvijati program u zdravstvenom sektoru,
ali ne samo u Zdravstvenoj školi nego i u drugim sredinama u Županiji. Ove godine pokrenut
je program medicinskih sestara u Sinju te je izvijestio vijećnike kako je to doista izazvalo
izniman interes kod učenika u Cetinskoj krajini. Program je popunjen vrlo brzo. Što se tiče
Zdravstvene škole u Splitu njoj fali još uvijek prostora jer u međuvremenu, kad se ona
projektirala i dok se izvela, promijenio se program medicinskih sestara, prešao sa 4 godine na
5 godina, povećao se broj učenika razrednih odjeljenja u školi, tako postoji projekt
nadogradnje učionica. Očekuje se izdavanje građevinske dozvole i vjeruje i nada se, da će
tokom iduće godine početi radovi na dogradnji Zdravstvene škole. Istaknuo je kako se time ne
rješava samo pitanje Zdravstvene škole nego se stvaraju bolji uvjeti Nastavnom zavodu za
javno zdravstvo koje djeluju u prostorijama u kojima trenutno djeluje. U tim prostorijama su
dva razreda Zdravstvene škole gdje se održava nastava. Na taj način bi zadovoljili dvije
ustanove. Jednu iz sektora zdravstva, a drugu iz sektora obrazovnog sustava.
Božo Župić, vijećnik postavio je dva pitanja. Naveo je kako je lošija turistička sezona nego
prijašnjih godina, mnogi turisti kao i mnoge planinarske udruge organiziraju pohod po
planinskim masivima Dinare i Svilaje. Također spomenuta područja su i lovna području,
zanima ga koliko su ta područja minski sumnjiva?
Drugo pitanje je kako teče realizacija dva bitna odgojno-obrazovnog projekta u gradu Sinju, a
vezano za produženi boravak u osnovnim školama te otvaranje srednjoškolskog odjeljenja za
školovanje medicinskih sestara?
Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilu
zaštitu i ljudska prava naveo je kako je, a što se tiče minski sumnjivog područja na prostoru
Splitsko-dalmatinske županije se odnosi na dvije odnosno na jedan grad i jednu općinu, grad
Vrliku i općinu Hrvace, a to je područje od 19,3 km. To je negdje, kad se govori o prostoru
grada Vrlike i općine Hrvace, ne misli se na područje samog grada i naseljenog dijela općine,
misli se isključivo na planinske masiva Svilaje i Dinare. Opet je apelirao na sve građane da
poštuju oznake minske opasnosti, ta dva prostora su omeđena negdje sa 530 tabela, minski
sumnjive opasnosti, koje se redovito kontroliraju. Međutim, zadnje stradavanje na prostoru
Splitsko- dalmatinske županije je 1996. godine, bilo 14 stradavanja, na žalost tri smrtno. Na
sreću zadnje stradavanje se desilo 2005. godine, turist na otoku Visu, prije toga iste te godine
bilo je zadnje u četvrtom mjesecu, stradavanje u općini Hrvace, sa smrtnom posljedicom.
Poslije 2005. nije bilo stradavanja, ali je izazvalo druge probleme jer su se ljudi opustili. Sam
se uvjerio jer ljudi idu gore postoje košnice pčela, stoka hoda iza tabli minski sumnjivog
prostora. Potom je još jednom apelirao na sve građane da pripaze. Naveo je kako je sad
planina Dinara postala park prirode, i prije 2-3 godine imali su priliku javiti se i povući
sredstva europskih fondova za razminiranje poljoprivrednog područja, na planini Dinari
razminirali su jedan dio. S obzirom da je Dinara sad park prirode i tu je nekakvo iskustvo iz
Velebita, koji je također park prirode nada se da će uspjeti s europskim fondovima i da će se
uspjeti taj dio razminirati. U samoj Republici Hrvatskoj još ima 295 km² minski sumnjivog
prostora, u 50 gradova i općina. Iskazao je zadovoljstvo što se uspjelo riješiti vojarna
Kukuzovac, vojarna u Žrnovnicu i sve one dijelove koji se nalaze na poljoprivrednim
površinama i naseljima gdje ljudi žive.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je kako misli da je na drugi dio pitanja odgovorio vezano za
medicinske sestre u Sinju. Od nastavne godine 2020.-2021., dakle od mjeseca rujna, 24
učenice i učenika će pohađati program medicinskih sestara u srednjoj školi Bana Josipa
Jelačića u Sinju. Misli da je to jedan izniman projekt koji će pokazati i pokazuje interes
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učenika i učenica da je zapravo bio dobro promišljeni i pogođen. Što se tiče produženog
boravka, produženi boravak od ove godine starta u Osnovnoj školi „Marka Marulića“ u Sinju.
To je izravno podizanje i poboljšanje pedagoškog standarda u gradu, ali ne samo u gradu nego
i za okolne općine. Sada roditelji koji nemaju mogućnost „baka servisa“ ili iz drugih razloga,
ne mogu djecu ostaviti same kod kuće, imaju mogućnost upisati dijete u produženi boravak u
Osnovnoj školi „Marka Marulića“ te zapravo imati kompletnu skrb i brigu za dijete od 8 do
16 sati poslije podne. Što se tiče sudjelovanja, naglasio je kako te programe, ne samo u gradu
Sinju nego drugdje od Kaštela, Solina, Dugog Rata, Imotskog pa i Sinja realizira u suradnji sa
jedinicama lokalne samouprave. Županija će i dalje provoditi ovaj program gdje god bude
interesa učenika i roditelja.
Maja Zelić, vijećnica postavila je dva pitanja. Navela je, a s obzirom da na današnjoj sjednici
je točka vezana za novi program gospodarstva do 2025. godine. Molila je da se izvijeste
vijećnici je li napravljena ikakva analiza prošlogodišnjeg odnosno višegodišnjeg programa,
kakvi su rezultati i učinci po čemu je pripremljen ovaj program? Dala je jednu inicijativu da
se razmisli, je li se može usvojiti? Istaknula je kako su svi svjesni teškog stanja u
gospodarstvu koje je prouzrokovane pandemijom, donijelo je jedan poremećaj pogotovo na
svim malim poljoprivrednicima, OPG-ovima i poduzetnicima, ali pogotovo je naglasila
poljoprivredu. Postoje financijske potpore koje se usvajaju, Županija ih daje svake godine, ali
ono što sada najteže je i najteži njihov dio, plasman proizvoda, ostvariti otkup i funkcioniranje
dalje. Iskoristila je priliku i predložila da Županija bude pokretač, otkup tih proizvoda na
način da sve županijske institucije koje se bave pripremom hrane unutar svoga djelovanja,
domovi, specijalizirane bolnice pokrenu otkup tih proizvoda, koriste male zadrugare,
poljoprivredne proizvođače i slično. Mišljenja je kako uz financijsku podršku koja im je
omogućena kolika je moguća u proračunu, da će ovaj dio biti najvažniji za pokrenuti sve.
Zamolila je da se razmisli o toj inicijativi i ako je moguće da se to provede.
Drugo pitanje vezano za strategiju odnosno plan razvoja Županije. Istaknula je kako su
svjesni velikih novaca koji dolazi iz Europske unije, a koji će biti moguće provesti isključivo
prema pripremljenim strategijama odnosno planovima razvoja. S obzirom da se prošle godine
usvojili pokretanje, je li se krenulo, dokle se došlo i hoće li Županija biti spremna za provesti
sve prema usvojenim programima?
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove
i poljoprivredu naveo je kako se s ovim programom potpore i poticanja u osnivanju malog
gospodarstva krenulo 2014. godine. 2018. godine napravljena je analiza koja je trajala tričetiri mjeseca nakon čega se utvrdilo da je negdje 3,5 % tih poduzetnika prestalo s radom, a
oni su više zaposlili 170 ljudi, od 330 uspješno povećanje broja zaposlenih. Ove godine je
ponovno pokrenuta jedna analiza, ukupno odobrenih 528 poduzetnika početnika koje su
financirali, a s obzirom na pandemiju COVID-19 očekivalo se kakvi će biti rezultati, jer
uspješnost poduzetnika početnika se mjeri uspješnim ako je skoro svako treći uspio, a u
analizi se došlo do toga da je od 490 analiziranih, od 272 firmi ili poduzeće dobili podatke s
obzirom da u obrtima nema direktne mogućnosti naći način da se dobije povratna informacija
o ukupnom prihodu zapošljavanja, da li je zatvoren ili otvoren. To će se u suradnji sa
Hrvatskim zavodom mirovinskog osiguranja odraditi u narednom periodu, a ove 272 firme
koje su analizirane vidi se da je usprkos COVID-19 samo 8 % prestalo s radom. Znači firme
djeluju, funkcioniraju. Na početku su imale 773 zaposlena sad imaju 976, skoro 200 više
zaposlenih, a što je jako uspješno, povećanje je skoro 21 % zaposlenih. Ako bi to prebacilo na
obrte i na firme, ulaganja koja je Županija imala u proteklih 5-6 bila bi 20 puta veća korist od
uloženih sredstava u odnosu na dobit ili samo u odnosu na porast broja zaposlenih. To je jako
dobar rezultat te se može zaključiti da su poduzetnici - početnici jako konzervativni, da jako
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pažljivo pristupaju registraciji obrta i firme. Druga inicijativa je hvale vrijedna te će se pozvati
ove ustanove na jedan sastanak te predložiti ovu temu s tim više što su predložili kroz ove
mjere financiranje i proizvodnja tih organizacija, zadruga i proizvođačkih organizacija gdje se
priprema potpora za proizvođačke organizacije od 15.000,00 kn do 30.000,00 kn ukoliko one
sklope Ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda za 20 odnosno 50 OPG-a. Dati će se
potpora zadrugama i po proizvođačkim organizacijama koji izvrši otkup obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije naveo je kako je ova Skupština donijela Odluku da se započne s
planom razvoja, sve je vezano za Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakon o
sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Do današnjeg dana
je 99 % operativno prikupljenih analiza stanja, prikupljeni su oni podaci koji su nužni da bi
utvrdili stanje gdje su. Formirane su tematske radne skupine, partnersko vijeće koje će po
prijedlogu i usvojiti pojedinačna imena tematskih radnih skupina. Kroz Županijsko partnersko
vijeće, tematske radne skupine koje će pokrivati sva područja Splitsko-dalmatinske županije i
gospodarski, civilnih, socijalni, društveni i lokalnu samoupravu. Mišljenja je da je to jedna
reprezentativna ekipa koja će definirati daljnje pravce razvoja Županije. Ono sa čime trenutno
raspolaže je da je u bazi projekata preko 1600 projektnih prijava od strane jedinica lokalne
samouprave, a vrijednost tih projektnih prijava je preko 61 milijardu kuna. Dakle, ono što je
nedvojbeno oni će kao razvojna agencija koja provodi plan razvoja biti tehnički spremnija, u
potpunosti podržati javno upravna tijela, biti pomoć u pripremi i provedbi projekata javno
pravnih tijela. Ono što je važno da se sve lokalne samouprave nisu prijavile na sve projekte, a
što je jako važno s obzirom da operativni programi 2020.-2027. još nije definiran.
Vjerojatnost je da će se 2021. – 2022. nastaviti po starim OP-ima dok se ne ispregovara s
komisijom novi operativni programi. U svakom slučaju baza je raznolika iz različitih
područja, a što se tiče RERE sve je spremno, a Županijsko partnersko vijeće i tematska radna
skupina će dati odgovor u kojem pravcu Županija treba razvijati svoj projekt.
Jere Kovačić, vijećnik je podsjetio župana na svoje pitanje vezano za sistematizaciju radnih
mjesta u Splitsko-dalmatinskoj županije te je zamolio da mu se dostavi na mail, ukoliko je to
moguće.
Prvo pitanje glasi: Je li župan upoznat s Izvješćem Državnog ureda za reviziju o obavljenoj
provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora,
trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i regionalnu odnosno područne samouprave
na području Splitsko-dalmatinske županije? Riječ je o Izvješću iz siječnja 2020. godine u
kojem je, među ostalim predmet revizije bilo i trgovačko društvo Županijske ceste Split, koja
je u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije. Od 10 preporuka, provedeno je 5, a 5 nije. U 5
preporuka koje nisu provedene, većina se odnose na preporuke za izbor članova nadzornih
odbora i za sprečavanje sukoba interesa. Zanima ga može li on (župan) ili odgovorna osoba iz
navedenog trgovačkog društva izvijestiti Županijsku skupštinu na sljedećoj sjednici o
preporukama koje su provedene, koje nisu provedene i o eventualnom planu provođenja
neprovedenih preporuku.
Drugo pitanje je vezano za Statut Doma za starije nemoćne osobe u Splitu. Konkretno, članak
38., on ima Statut iz 2015., nije uspio naći neki noviji pa moli da ga se zaustavi ukoliko
postoji neki noviji Statut kojim je taj članak izbačen ili mijenjan. Članak 38 kaže:“Osobi koja
je imenovana za ravnatelja Doma istekom mandata, ukoliko ne bude ponovno imenovana
ravnateljem, Dom je dužan ponuditi sklapanje Ugovora o radu za poslove za koje ispunjava
uvjete“. Njega zanima županov stav koje bi to radno mjesto koje je rezervirano za budućeg/
bivšeg ravnatelja, a koje se ne može popuniti na običnom natječaju za posao?
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Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako će u svezi pitanja vijećnika poduzeti inicijativu
da se Županijske ceste odnosno njihovi zakoniti predstavnici referiraju o ovoj temi. Koliko je
on informiran o tome, a tamo je punomoćnik Skupštine, tvrtka je konsolidirana, posluju vrlo
dobro, izvršava svoje obveze, čak je investirala više od 20.000.000,00 kn u novu opremu i
sredstva i ima samostalnog revizora jer je ona trgovačko društvo koje mora imati revizora i u
okviru toga što je službena obveza revizora kojeg izabere Skupština društva. Funkcija društva
su sasvim korektne i društvo funkcionira na vrlo kvalitetan način. Što se tiče preporuka
Državne revizije svakako će zamoliti članove uprave da ga informiraju.
Blaženko Boban, župan se prisjetio kako je, točno prije dvije godine napustio velikan, ne
samo velikan u pjesmi, nego velikan u kulturi, u karakteru, u svemu, čovjek koji je obilježio
Dalmaciju, simbol svega onoga pozitivnog, a mnogo toga što Dalmatinci po svijetu siju,
Oliver Dragojević. Na neki način u ime svih odao je još jednom priznanje za sve ono što je
Oliver radio, a znaju da je on počasni građanin Splitsko-dalmatinske županije.
Što se tiče pitanja vijećnika, onoliko koliko zna, iz svih ostalih Statuta, misli da je to zakonski
okvir. Zamolio je da mu se dopusti da pismeno odgovori. Ono koliko zna iz svih drugih
Statuta to je zakonski okvir i propisanog zakonodavstva, očitovat će se u pisanom obliku
nakon konzultacije sa stručnim službama.
Što se tiče sistematizacije ona je jasna ona je vidljiva može se doći, vidjeti je i nikakvih
problema apsolutno oko toga nema. Nakon konzultacije sa stručnom službom naveo je kako
je sistematizacija objavljena je na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije broj
20/20 i može je odmah pogledati.
Sandra Kovač-Levantin, vijećnica je postavila dva pitanja. S obzirom da većina gradova
daje subvencije roditeljima osnovnoškolaca za knjige, radne bilježnice i druge radne
materijale, da li će Županija isto tako izdvojiti sredstva i subvencionirati polaznike srednjih
škola s obzirom na situaciju kada su mnogi roditelji ostali bez posla?
Drugo pitanje: Nepobitna činjenica da su u borbi protiv pandemije COVID-19 najveći
doprinos dali zdravstveni i nezdravstveni djelatnici koji rade i koji su radili u respiracijskim
COVID-19 centrima Splitsko-dalmatinske županije, pogotovo oni na prvoj crti obrane i koji
su sami bili izloženi zarazi u procesu liječenja zaraženih bolesnika. Vjeruje da nitko ne može
reći da nisu zaslužili neki novčani iznos i stimulaciju na plaću, s obzirom da su radili
prekovremene sate, ni sami ne znaju koliko i dali su sve od sebe na uštrb svojih obitelji. Da li
će se Županija odreći određenog dijela novca, da li će iznaći način kako bi zdravstvenim i
nezdravstveni djelatnicima, koji su to apsolutno zaslužili, isplatila nekakve novčane naknade,
iznose kao priznanje za njihov rad i trud, s obzirom da ova pandemija još i danas traje i ne zna
se dokle će trajati?
Blaženko Boban, župan podsjetio je kolege koji su od samog početka mandata Županijske
skupštine, a što oni vrlo dobro znaju, što je Županija pokrenula i što je napravila za nabavu
besplatnih udžbenika na području Splitsko-dalmatinske županije. Napravljena je kvalitetna
stvar da je pokrenuta lavina na području cijele Hrvatske i temeljem programa Županije
besplatnih udžbenika je godinu dana iza toga Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku da
na cijelom prostoru Hrvatske osnovnoškolci dobivaju besplatne udžbenike. Također je
podsjetio kako redovito imaju susrete načelnika i gradonačelnika svih 55 lokalnih zajednica sa
njim, zamjenicima i stručnim službama Županije. Tada je dogovoreno da će Županija
osigurati besplatne udžbenike, a lokalne zajednice radne bilježnice i sve ono ostalo što je
moguće sukladno njihovim proračunima za djecu sa njihovih lokalnih zajednica. Što se tiče
srednjih škola, temeljem ovog što je do sada iznio nitko sretniji od njega ne bi bio kad bi
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mogli i takvu stvar pokrenuti, ali ovu godinu zasigurno to ne može s obzirom na financijski
okvir koji imaju i s obzirom na ono, a što će vrlo brzo čuti od pročelnice za financije, stanje u
Proračunu Splitsko-dalmatinske županije. O tome se promišljalo i ranije, ali uistinu se radi o
zaista velikim sredstvima i nije se moglo tada, zna se da je bila dilema da li će pokrenuti
projekt „To je tvoj dom“ ili za srednju školu također sufinancirati dio školskih, ili knjiga ili
opreme, a onda se odlučilo za projekt „To je tvoj dom“. Inicijativa je hvale vrijedna za neka
bolja vremena, ali ove godine uistinu to nisu u mogućnosti.
Drugo pitanje: U postupnosti se slaže sa vijećnicom i svim ustanovama, hitnoj pomoći, Domu
zdravlja, umirovljeničkim domovima, bolnici, gdje je Županija osnivač, ako ikako mogu
iznaći financijska sredstva pa to bilo, u ovom trenutku nauštrb neke druge aktivnosti, da
nagrade takve ljude jer oni to uistinu jesu zaslužili, ali znaju da je to stvar Upravnog vijeća i
Ravnateljstva pojedine ustanove, a Županija apsolutno podržava svaki oblik nagrade za one,
kao što je vijećnica rekla heroje, koji su 2020. odradili na terenu. On će još jednom na to
potaknuti, pa će vidjeti rezultate, a o čemu će biti izvještena na jednoj od sljedećih sjednica.
Sandra Kovač-Levantin, vijećnica navela je kako joj je drago što se župan s njom slaže. Još
jednom je zamolila, ako se ikako može da se nađe način i vjeruje da će župan naći način da
zdravstvenim djelatnicima barem nešto, simbolično, ovaj put da ih nagradi. Što se tiče
udžbenika to je bio prijedlog MOST NL pa se to tada pokrenulo i župan je prihvatio te mu je
na tome zahvalila.
Denis Bobeta, vijećnik je postavio dva pitanja. Zanima ga dokle je došao projekt? Naime,
radi se o dvorani srednjoškolskog centra u Sinju. S obzirom da znaju da je gotov projekt
obnove i rekonstrukcije, zanima ga da li je ista prijavljena na fondove Europske unije, da li se
razgovaralo s odgovornim ljudima u gradu Sinju u svezi zajedničkog sufinanciranja? Jednom
prilikom mu je bilo odgovoreno da će se tražiti da i grad Sinj novčano sudjeluje u obnovi
dvorane, s obzirom da dvoranu u popodnevnim satima, kad nema nastave ili navečer koriste
gradskih sportskih klubovi? Drugo pitanje. Radi se o županijskoj cesti spoj sinjskog i mučkog
Zelova. To je cesta 67029 i 67030. Taj spoj je makadamski put, jedini koji nije spojen, radi se
o 400-500 m, znači od Beara, između sela, do crkve Svetog Vida na Zelovu. Da li će se
asfaltirati taj dio županijske ceste i zašto to do sada nije napravljeno? Smatra da je to isto
jedan strateški put, pogotovo prilikom, ne daj Bože veće nesreće na D1 cesti, to može biti
jedan zaobilazni put. Ima put s Mućke strane i gdje se ide za Vjetropark i povezan je
makadamom, a izlazi na cestu na 67029 i misli da je naselje Jurić ili Jelić, nije siguran.
Zanima ga je li to nerazvrstana cesta i pita da li bi se pregovaralo sa gradom Sinjom ili
općinom Hrvace, s onima kojima ta cesta administrativno pripada, da se ona upiše kao
županijska pa da se taj možda dio asfaltira.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
tehničku kulturu i sport naveo je kako je projekt već gotov, kako je već revidiran i čeka se
da se otvori natječaj kako bi se moglo krenuti s prijavama na natječaj. Dakle, namjera
Županije jest da se ta dvorana obnovi jer je to dvorana koju koriste tri srednje škole, dakle svi
sinjski srednjoškolci, ali ta dvorana je srednjoškolska i sportska dvorana koju potom koriste
klubovi grada Sinja za javne potrebe u sportu. Načelan razgovor sa gradom Sinjom je održan,
grad je pokazao razumijevanje, no kad prođe natječaj onda će se konkretno razgovarati, ali u
svakom slučaju ozbiljne namjere Županije postoje.
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste naveo je kako je riječ o prometnici za
koju postoje interesi od prije 20-ak godina da se razriješi, spoj između Muća, preko Zelova
prema Sinju. Tu je bilo dosta poteškoća i negodovanja lokalne zajednice oko pitanja trase
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kojom će proći ta prometnica. Nakon dugo pregovaranja i dogovaranja napravljen je jedan
Sporazum između općine Muć, Županije, grada Sinja i općine Hrvace gdje su se dogovorile
trase kojom će se napraviti. Ono što se realiziralo je spoj između Kokana i Jeličića koji je
sagrađen, ostao je neriješen pristup od kilometar i nešto od Kokana gdje je u tijeku ishođenje
građevinske dozvole. Po navedenom Sporazumu dogovor je da se i dio prometnice preko
Beara, koji je praktički najkraći spoj napravi, a za što se već ima građevinska dozvolu.
Dogovor je s općinom Muć da se zajedno krene, da se ne rješava preko Beara dok se ne riješi
spoj prema Kokanima. Ovo je projekt koji je dosta značajan za stanovništvo toga područja, ali
to je i najveća nadmorska visina u našoj Županiji. Očekuje se da bi se dozvola mogla riješiti
do konca godine tako da bi početkom slijedeće godine taj dugogodišnji problem bio riješen u
što je ŽUC uključen u pregovore i dogovore pa očekuje da će se to brzo riješiti.
Denis Bobeta, vijećnik zahvalio se na odgovoru. Nada se da će se to što prije riješiti te da će
se naći sredstva i biti u proračunu za iduću godinu, planiranje za iduću godinu. Isto tako je
napomenuo da ovaj put prema Bearama koji je spomenut, jedan mali dio ceste je
rekonstruiran i asfaltiran. Međutim, ne zna tko to izvodi jer je veći dio puta popunjavan
rupama, kao da su lopatama zbijali. Misli kako je to tragično za vidjeti jer gore žive ljudi i ta
se cesta brzo uništi.
Jadranka Brečić, vijećnica je postavila jedno pitanje. Koliko je timova primarne zdravstvene
zaštite izišlo iz Doma zdravlja u privatne ordinacije nakon stupanja na snagu novog Zakona o
zdravstvenoj zaštiti i kakva su predviđanja za naredni period?
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je kako je od
1. srpnja, 13 kolega koji su bili zaposlenici Doma zdravlja prešlo raditi u privatnu ordinaciju.
Kako i sami znaju prošle jeseni, na dvije Županijske skupštini vijećnici su dali suglasnost za
odlazak u privatnu ordinaciju, sveukupno je bilo 36 suglasnosti. Konkretno, u obiteljskoj
medicini 12, u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti 13, u pedijatriji 2, u ginekologiji 8, u medicini
rada 1, sveukupno 36. Situacija je takva da je od tih 36 kolega svi su potpisali Ugovor o
zakupu prostora. Međutim, samo 13 dobilo je rješenje od Ministarstva. Najava je za 1. rujna
novih četvero kolega dobiva, ali isto tako moraju znati da svi oni koji su dobili suglasnost
mogu otići raditi u privatnu ordinaciju, sve je na njima. Kojom brzinom će se rješavati ta
papirologija i ishođenje rješenja Ministarstva u privatnoj ordinaciji. Trenutna situacija je
takva da u obiteljskoj medicini u Domu zdravlja 77 kolega, timova, od ukupno 264. Znači tu
se prelazi postotak od 25% u svim djelatnostima osim djelatnosti ginekologije, gdje su sve
kolege koje su htjele dobile suglasnost da mogu ići raditi u privatnu praksu. Sve druge
djelatnosti su iznad 25%. U nekim djelatnostima postoje novi zahtjevi, vjerojatno će se tokom
idućih sjednica Upravnog vijeća, s jeseni i ti zahtjevi rješavati. Ono što trebaju znati je da
postoje nekakve obaveze, a to je da konkretno u djelatnosti pedijatrije kolege ne mogu otići u
privatnu ordinaciju radit i iz razloga što moraju specijalizaciju odraditi unutar Doma zdravlja.
Znači 5 godina specijalizacija, 5 godina mora ostati raditi u Domu zdravlja tako da radi toga
nema uvjeta za odlazak u privatnu ordinaciju. S druge strane kolega koji su godinama radili,
ne žele otići u privatnu ordinaciju tako da u nekim djelatnostima odnosno postotak je i veći od
toga. S druge strane imaju jednu potpuno obrnutu situaciju. Zadnjih 5-6 mjeseci od početka
COVID-a 19 imaju zahtjeve za povratak kolega u Dom zdravlja i to kolega koji imaju
šezdeset plus godina. Postavio je pitanje kakvo je to privatno poduzetništvo ako sa 63-64
godine traže povratak u skute javnog zdravstva i sigurnog posla? Svim tim zahtjevima je
odgovorio na isti način, tko želi prekinuti raditi privatnu ordinaciju, što je napravila kolegica u
dentalu u Sinju, koliko fer, ali je izvijestio vijećnike ako bude kakvih problema u Sinju oko
konkretne ambulante. Naime, kolegica je obavijestila 15. srpnja 2020. u 13,10 sati kako
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zatvara privatnu ordinaciju sa datumom 14. srpnja 2020. Mišljenja je kako su to pravila
ponašanja koja se ne bi trebala događati i raditi. Kolege mogu zatvoriti privatnu ordinaciju da
nemaju medicinske sestre koje su s njima u ambulanti i imaju prednost i Dom zdravlja ih
treba preuzeti. Međutim, doktori tu nemaju nikakvu prednost, za njih se raspisuje natječaj.
Konkretno kolegica u Trilju je zatvorila privatnu ordinaciju, prijavila se na natječaj, zaposlena
je jer se nitko drugi nije prijavio na natječaj. U centru Splita će biti zainteresiranih. Naveo je
kako je to odgovor svim kolegama koji se žele vratiti u Dom zdravlja jer ipak u Domu
zdravlja, svi oni koji šezdeset plus godina ne moraju dežurati, ako imaju zdravstvenih tegoba,
ne moraju raditi u COVID ambulanti. Onoga časa kada je netko u privatnoj ordinaciji onda je
privatna ordinacija i u dobru i u zlu.
Danijel Kukoč, vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na Regionalni centar
za gospodarenje otpadom Lećevica. Naime, prije nekoliko dana Državna komisija za kontrolu
postupaka javne nabave je poništila dio dokumentacije projektiranje i izgradnju predmetnog
centra zbog nezakonitosti. Sve navedeno dodatno prolongira ionako nerealne rokove za
projektiranje i izgradnju ovog centra, što s druge strane dovodi sve jedinice lokalne
samouprave, a posebno grad Split u probleme vezano za odlaganje otpada nakon 2022.
godine. Zanima ga mišljenja i stav župana što će poduzeti vezano za navedenu problematiku
odnosno općenito za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji jer je očigledno
da sustav ne funkcionira, a da Regionalni centar čistog okoliša nije kapacitiran za vršenje
ovakvih velikih projekata. Zanima ga tko zaigrao se sa dokumentacijom za nadmetanje i
izmjenama same dokumentacije? Drugo pitanje tiče se heliodroma na otoku Braču. Dakle već
zadnjih godinu-dvije dana u nekoliko navrata postavljalo se pitanja vezano za izgradnju
heliodroma na otoku Braču, koje bi trebalo prvenstveno biti pitanja Ministarstva zdravstva i
Županije s obzirom da su županijski domovi zdravlja i hitna medicinska pomoć. Grad Supetar
je riješio imovinskopravne odnose, prostorno plansku dokumentaciju, projektnu
dokumentaciju i mišljenja je da je i za stanovništvo cijelog otoka Brača, a i za turiste koji
dolaze to jedan od jako bitnih projekata. Do sada se samo obećavalo da će se krenuti u to,
međutim do danas u Rebalansu proračuna nisu osigurana nikakva sredstva za tu svrhu.
Zamolio je da se oko toga još jednom poduzmu potrebne koraci od strane Županije, da se već
jednom krene u taj projekt.
Vlatka Lucijanić Justić, ravnateljica Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
Lećevica navela je kako se postupak javne nabave odvija u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi. To uključuje puno toga, ali navela je kako natječajnu dokumentaciju izrađuje
naručitelj, u ovom slučaju Županija objavljuje javno nadmetanje na elektroničkom oglasniku
javne nabave i da se sva komunikacija sa zainteresiranim gospodarskim subjektima odvija
transparentno, putem platforme elektroničkog oglasnika javne nabave. Navela je kako se
objavljuje dokumentacija o nabavi tako se objavljuju i izmjene te dokumentacije. Izmjene
potiču ili od toga što Županija ima namjeru nešto izmijeniti ili nešto što traži neki gospodarski
subjekt, a što oni smatraju da se može udovoljiti. Znači oni su samo u zadnjoj izmjeni
definirali jednu odredbu na koju se zainteresirani gospodarski subjekt požalio Državnoj
komisiji, koja je utvrdila da se ta odredba trebala drugačije definirati i odlučila je poništiti dio
dokumentacije o nabavi. Posljedica toga je da će se izmijeniti dokumentaciju o nabavi i taj
postupak ide dalje. Istaknula je kako se nitko nije zaigrao s izmjenom dokumentacije nego je
provedena u konzultacijama sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Što se tiče
kapacitiranosti Regionalnog centra sasvim sigurno je stupanj stručnosti ove firme odgovara
zahtjevima ovoga projekta. Međutim, ono što je na njima je izrada dokumentacije, ali iza toga
slijedi čitav niz administrativnih postupaka ili drugih postupaka koji imaju svoje trajanje.
Navela je primjer kako je javni natječaj objavljen 3. veljače 2020., da je odmah iza toga
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uložena žalba na dokumentaciju o nabavi na koju su odgovorili, a nekome je trebalo mjesec i
pol dana da donese rješenje kojim je odbačeno baš sve, a bilo je gomila žalbenih navoda.
Nakon toga nastupila je korona pa su u dva navrata morali produžiti, na zahtjev
zainteresiranih gospodarskih subjekata datum otvaranja ponuda, jer da tome nisu udovoljili
netko bi na uloženu žalbu i to proglasio nezakonito. Što se tiče Splita i ostatka županije po
pitanje gospodarenja otpadom nadležnost je na jedinicama lokalne samouprave, primarna
selekcija, osiguranje infrastrukture i tako redom, a oni su nadležni samo za Centar za
gospodarenje otpadom.
Danijel Kukoč, zahvalio je na odgovoru i naveo kako nema potrebe da mu se drži teorijska
predavanja o javnoj nabavi jer je on certificiran za javnu nabavu tako da zna kako se ona
odvija i provodi procedura. Dakle, u rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne
nabave točno piše kako izmjena dokumentacije nije u skladu sa zakonom. Njegovo dopunsko
pitanje odnosno pitanje je bilo upućeno županu da župan odgovori što će poduzeti u
narednom razdoblju vezano za sustav gospodarenja otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
sustav koji očigledno ne funkcionira i sve se obavlja na stihijski način odnosno vrijeme što će
po poduzeti i da li će išta poduzeti?
Blaženko Boban, župan naveo je kako je odgovorna osoba odgovorila na njegovo pitanje,
postupak ide dalje. On kao licencirana osoba, a nekada kao i dužnosnik jednom od sektora
gdje je javna nabava dominantna vrlo dobro zna da onog časa kada se napravi dokumentacija i
preda istu više nije u njegovim rukama, nego u rukama oni kojih se javljaju na tu
dokumentaciju i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kao krajnje instance
koja rješava te probleme. Ono što on zna o ovom predmetu, a informirao se, da postupak ide
dalje i izgubit će se nekih 15-ak, 20-ak dana radi ove dopune i to je cijeli problem oko ovoga
koji je on potencirao i digao na neku entnu potenciju. Ako je licenciran za javnu nabavu, a
vjeruje da je, onda ga to ne ekskulpira da za ovom govornicom govori istinu i samo istinu.
Potom je odgovorio na drugo pitanje. Heliodrom je stvar lokalne zajednice. Točno je da su se
on i predstavnik lokalne zajednice, gradonačelnica dogovorili da će Županija pripomoći u
izgradnji heliodroma na otoku Braču. To je istina vezano za heliodrom na otoku Braču.
Zakonska istina i ne može inputirati nekome da nije izvršio svoju obvezu, ako želi pomoći
lokalnoj zajednici da taj projekt dovede do kraja. Za pomoć lokalnoj zajednici da taj projekt
dovede do kraja su potrebni određeni preduvjeti koji su, u ovom trenutku, pri samome kraju.
Revidiran je projekt koji je bio enorman, a i ovaj sadašnji od 830 i nešto tisuća kuna je uistinu
za heliodrom pejudicirano. Krenut će se onog časa kad s nabavom krene i grad Supetar te će
im biti suport u sufinanciranju izgradnje heliodroma.
Danijel Kukoč, vijećnik naveo je kako nije zadovoljan ni sa odgovorom na prvo ni na drugo
pitanje te moli pisani odgovor.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Kako su točke od 3. do 16. vezane uz predložene izmjene i dopune Proračuna, prihvaćen je
prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točku 1. i točke od 3. do 16., a
glasovanje o točkama pojedinačno.
Prihvaćen je izneseni prijedlog vijećnika Mate Martinića pa će se točka 2. obraditi nakon
Proračuna.
Ad. 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
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2020. i projekcije za 2021. i 2022.
Uvodno izlaganje za prvu točku dnevnog reda iznijela je Sanja Viculin, po ovlaštenju
pročelnica Upravnog odjela za financije.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport iznio je uvodno izlaganje za točke 3. do. 8., a koje se odnose na izmjene i
dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu,
kulturi i tehničkoj kulturi, očuvanju kulturne baštine i sportu.
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje za točke 9. i 10. dnevnog reda.
Anđelko Katavić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu iznio je uvodno izlaganje za točku 11., a koja se odnosi na razvoj malog i
srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekta EU i ostalog gospodarskog razvitak.
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne
poslove, infrastrukturu i investicije, iznijela je uvodno izlaganje za točku 12., a koja se odnosi
na izmjene i dopune Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne
poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“.
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznio je
uvodno izlaganje za točku 13.
Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu
i ljudska prava iznio je uvodno izlaganje za točke 14. i 15. dnevnog reda.
Sanja Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije obrazložila je točku 16.
dnevnog reda odnosno izmjenu Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2020. godinu.
Potom je, predsjednik županijske Skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za financije Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., prihvatio je većinom glasova.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2020., prihvatio je većinom glasova.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020., prihvatio je većinom glasova.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020., prihvatio je većinom glasova.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2020., prihvatio je većinom glasova.
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Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba očuvanja
kulturne baštine - Ustanova u kulturi Splitsko dalmatinske županije za 2020. prihvatio je
jednoglasno.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu
Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu prihvatio je većinom glasova.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. prihvatio je jednoglasno.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2020. prihvatio je jednoglasno.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka
Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu prihvatio je jednoglasno.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitskodalmatinske županije „More i krš“ za 2020. godinu, prihvatio je većinom glasova.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja
Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za
2020. prihvatio je većinom glasova.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu prihvatio je
jednoglasno.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu prihvatio je jednoglasno.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2020. godinu prihvatio je većinom glasova.
Odbor za gospodarstvo Prijedlog odluke iz točke 1. i točke 11. dnevnog reda prihvatio je
jednoglasno.
Odbor za prosvjetu kulturu i sport Prijedlog odluka iz točke 3. (većinom glasova) točke 4.,
5., 6. i 7. (jednoglasno) te točku 8. dnevnog reda većinom glasova je prihvatio.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Prijedlog odluka iz točaka 12. i 14.
jednoglasno je prihvatio.
Odbor za ratne veterane Prijedlog odluka iz točaka od 3. do 16. jednoglasno je prihvatio.
Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske Prijedlog odluke iz točke 1.
prihvatio je većinom glasova.
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Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Prijedlog odluke iz točaka 9. i 10. prihvatio je većinom
glasova.
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Prijedlog odluke iz točke 1.
prihvatio je većinom glasova.
U raspravi su sudjelovali: Sandra Kovač-Levantin i Denis Bobeta u ime Kluba MOST-a
NL, Mate Martinić u ime Kluba SPD-a, Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Ante
Pranić u ime Kluba Nezavisna lista mladih, Ivica Kusić i Tomislav Buljan u ime Kluba
HDZ-HGS, vijećnici: Natalija Rajčić, Milija Baldić-Lukšić, Igor Batošić, Danijel Kukoč,
Lucija Puljak, Mate Martinić i Danica Baričević, replika: Milija Baldić-Lukšić, Danijel
Kukoč i Ante Pranić, odgovor na repliku: Ivica Kusić i Mate Martinić.
Denis Bobeta, vijećnik, u ime Kluba MOST-a NL podnio je dva amandmana.
Prvi amandman se odnosi na izdvajanje i povećanje sredstava Zajednici športskih saveza i
udruga Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom da je Zajednica športskih saveza i udruga
Splitsko-dalmatinske županije kao krovna organizacija zakonski zadužena za upravljanjem i
preraspodjelu i u kojoj se udružuju županijski, granski sportski savez,gradski i općinski
sportski savezi odnosno gradske i općinske sportske zajednice kao i ostale sportske udruge,
smatraju da njima treba doznačiti većinu sredstava planom proračuna i rebalansa. Također
smatraju da je nepravedno i ne opravdavajuće smanjenje sufinanciranja profesionalnog i
amaterskog sporta za skoro 80 % od proračunom predviđenih davanja, koje bi se s obzirom na
situaciju odrazilo na smanjeni razvitak i promociju sporta u Županiji, lošijih uvjeta za
postizanje vrhunskih sportskih dometa, kao i lošijeg razvitka sportskih aktivnosti djece i
mladeži te sportsko rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba. Uzimajući činjenicu
situacije u svezi zarazne bolesti COVID-19 može se ići na smanjenje izdavanja za navedene
aktivnosti, ali ne u tolikom omjeru. Isto tako smatraju da je krajnje vrijeme da se većina
predviđenih sredstava dodjeli Zajednici športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske
županije, koje će sigurno pravednije i vjerodostojnije razdijeliti sredstva onim udrugama koji
stvarno imaju prave programe i kojima je stvarno potrebna pomoć. Zajednici športskih saveza
i udruga Splitsko-dalmatinske županje namijenjeno je 300.000,00 kuna, predlaže se da se
poveća za još milion kuna, a što ukupno iznosi 1.300.000,00 kuna.
U drugom amandmanu radi se o prijedlogu jednokratne pomoći nezaposlenima uzrokovane
COVID-19. Radi se o novoj stavci u kojoj su namijenili 2.000.000,00 kuna, raspoređenih
odnosno predviđenih Proračunom kao nova stavka.
Naveo je kako je određeni broj radno sposobnih stanovnika Županje ostao bez stalnog
zaposlenja, zbog pandemije i ekonomske krize uzrokovane COVIDO-19, a kako stvari stoje
istu sudbinu očekuje dosta radnika u privatnom sektoru s novim valom otkaza. Radnici i
radnice čija se prava odavno ne poštuju i preživljavaju s neadekvatnim plaćama postalo je ili
će im postati još teže. Naročito sada poslije Vladine mjere sufinanciranja minimalne neto
plaće, poslodavci koji su iskoristili mjeru ovih par mjeseci će uručivati otkaze zbog
nelikvidnosti. Stoga bi shodno situaciji bilo lijepo i poželjno kad bi Županija isplaćivala
jednokratnu pomoć u visini od 1.000,00 kuna osobama koje su tako ostale bez posla i onima
koji će tek ostati te predlažu da se stavi kao nova stavka u proračunu za takvu namjenu.
Mate Martinić, vijećnik, u ime oporbe podnio je prijedlog za pokretanje postupka
razrješenja predsjednika Županijske skupštine potpisan od strane 18 vijećnika Županijske
skupštine.
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Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno podnio je amandman.
Predlaže se desetpostotno tromjesečno smanjenje proračunskih sredstava rezerviranih pod
Rashodi poslovanja, konto 311, Plaće (Bruto) u iznosu od 23.610.853,39 kuna te njihovo
usmjeravanje na Aktivnost A600007, Subvencije u poduzetništvu – Program kreditiranja u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Naveo je kako bi vremenski ograničenim smanjenjem iznosa za plaće u Splitsko-dalmatinskoj
županiji osigurala dodatna sredstva za Program kreditiranja koje provodi Upravni odjel za
gospodarstvo te na taj način osigurala dodatna likvidnost u sustavu gospodarstva, a u svrhu
očuvanja gospodarske aktivnosti i zaposlenosti u Županiji.
Danijel Kukoč, vijećnik podnio je amandman.
Predloženo je da se u Razdjelu 006, Glava 00601, Program 3002, Smanjenje onečišćenja,
Aktivnost A300206, Priprema, projektiranje, sanacija i izgradnja reciklažnih dvorišta i
službenih odlagališta sa predloženih 100.000,00 kuna poveća na 200.000,00 kuna za
sufinanciranje nabavke komunalne opreme za gospodarenjem otpadom u Gradu Supetru, a da
se novac preraspodjeli sa Razdjel 006, Glava 00601, Program 3001 zaštita prirode i uređenje
okoliša, Aktivnost A 300103, Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom sa
pretovarnim stanicama sa predloženih 70.000,00 kuna na 69.900,00 kuna.
Naveo je kako je Grad Supetar od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio
Odluku za sufinanciranjem i nabavu komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima
u iznosu 270.000,00 što predstavlja 60% procijenjenih troškova od ukupno 450.000,00 kuna.
Potrebno je osigurati dodatnih 180.000,00 pa se predlaže da Splitsko-dalmatinska županija
sufinancira sa 100.000,00 kuna. Izvjesno je da realizacija projekta izgradnje Centra u Lećevici
ne ide planiranom dinamikom i da predviđena sredstva za ovu godinu neće biti potrebna u
iznosu od 70.000,00 kuna.
Predsjednik Skupštine proslijedio je prijedloge amandmana predlagatelju kako bi se izjasnio o
istima.
Osvrt na tijek rasprave dali su župan Blaženko Boban, zamjenik župana Ante Šošić te Sanja
Viculin, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za financije.
Potom je predsjednik Županijske skupštine pozvao predlagatelja da se očituje je li prihvaća
amandman broj jedan predložen od strane Kluba MOST-a NL.
Kako isti nije prihvaćen od strane predlagatelja stavljen je na glasovanje i nije prihvaćen.
Drugi amandman predložen od strane Kluba MOST-a NL nije prihvaćen od strane
predlagatelja, stavljen je na glasovanje te isti nije prihvaćen.
Amandman predložen od strane Kluba stranke Pametno nije prihvaćen od strane
predlagatelja, stavljen je na glasovanje te isti nije prihvaćen.
Amandman predložen od strane vijećnika Danijela Kukoča nije prihvaćen od strane
predlagatelja, stavljen je na glasovanje te isti nije prihvaćen.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 1. Većinom glasova (27 glasova „za“, 15 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitskodalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.
18

Ad. 3. Većinom glasova (28 glasova „za“, 14 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 4. Većinom glasova (27 glasova „za“, 11 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 5. Većinom glasova (27 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 6. Većinom glasova (27 glasova „za“, 11 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u
kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 7. Većinom glasova (31 glas „za“, 10 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba
očuvanja kulturne baštine - Ustanova u kulturi Splitsko dalmatinske županije za 2020.
Ad. 8. Većinom glasova (28 glasova „za“, 13 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u sportu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 9. Većinom glasova (27 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 10. Većinom glasova (27 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2020.
Ad. 11. Većinom glasova (28 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja
malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog
razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 12. Većinom glasova (28 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i
investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko- dalmatinske županije „More i krš“ za 2020. godinu
Ad. 13. Većinom glasova (28 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2020.
Ad. 14. Većinom glasova (27 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
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Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za
2020. godinu
Ad. 15. Većinom glasova (27 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 4 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju
Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih
obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 16. Većinom glasova (28 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Ad. 2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o razumijevanju, prijateljstvu i suradnji
između regije Veneto (Republika Italija) i Splitsko-dalmatinske županije (Republika
Hrvatska)
Uvodno izlaganje iznio je župan Blaženko Boban.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju (jednoglasno) i Odbor za statut i
poslovnik (većinom glasova), podržali su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a NL i Natalija Rajčić
u ime Kluba SDP-a.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 2. Jednoglasno (36 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o
prihvaćanju Sporazuma o razumijevanju, prijateljstvu i suradnji između regije Veneto
(Republika Italija) i Splitsko-dalmatinske županije (Republika Hrvatska)
S obzirom da su točke od 3. do 16. obrađene predsjednik Skupštine nastavio je s ostalim
točkama 33. sjednice Županijske skupštine.
Točke 17. 18. i 19., koje su nadležnosti Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a o
točkama se glasovalo 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 financije (većinom glasova), te točka 19. (jednoglasno) i Odbor za prosvjetu
kulturu i sport (jednoglasno), podržali su prijedlog.
U raspravi je sudjelovao Denis Bobeta u ime Kluba MOST-a NL.
Osvrt na tijek rasprave dao je Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.
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Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 17. Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitskodalmatinske županije u 2020. godini
Ad. 18. Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih
domova Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini
Ad. 19. Jednoglasno (34 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o donošenju
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
Točke 20., 21., 22. i 23., koje se odnosne na programe potpora koje su u nadležnosti
Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, prihvaćen je prijedlog za
objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a o točkama se glasovalo pojedinačno
Ante Šošić, zamjenik župan iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), Odbor za financije (jednoglasno) i Obor za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (jednoglasno), podržali su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno i Maja Zelić u ime
Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Lucija Puljak i Milija Baldić Lukšić, replika: Ante Renić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ante Šošić, zamjenik župan.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 20. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području
Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2025.)
Ad. 21. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen
je prijedlog i donesen Program potpore poslovanju mikro poduzetnika u manje razvijenim
područjima Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 22. Većinom glasova (32 glasa „za“, 0 glasova „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Program potpore radu poljoprivrednih zadruga i proizvođačkih
organizacija na području Splitsko-dalmatinske županije
Ad. 23. Većinom glasova (32 glasa „za“, 0 glasova „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Program pomoći-potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
(OPG) na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2024.)
Ad. 24. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020. s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
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Uvodno izlaganje iznio je Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za hrvatske
branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno) i Odbor za ratne veterane
(jednoglasno), podržali su prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL i Jadran Čizmić u
ime Kluba HDZ-HGS, vijećnica: Sandra Mitrović Nikšić, replika: Jadran Čizmić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 24. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020.
Ad. 25. Izvješće o radu javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske
županije“ za 2019. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Uvodno izlaganje iznio je Ivica Zelić, ravnatelj Javne ustanove Učilišta „Centar izvrsnosti
Splitsko-dalmatinske županije“.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova), podržali su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Denis Bobeta u ime Kluba MOST NL, Lucija Puljak u ime
Kluba stranke Pametno i Sandra Mitrović Nikšić u ime Kluba SDP-a, vijećnici: Ante
Renić i Ante Pranić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ivica Zelić, ravnatelj Javne ustanove Učilišta „Centar izvrsnosti
Splitsko-dalmatinske županije“.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 25. Većinom glasova (35 glasova „za“, 2 glasa „protiv“, 1 glas „suzdržan“), prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu javne ustanove Učilište „Centar
izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ za 2019. godinu
Ad. 26. Izviješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županje za 2019., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
Josip Perkušić, predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno
izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
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Odbor za financije (jednoglasno) i Odbor za statut i poslovnik (većinom glasova),
podržali su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Sandra Mitrović Nikšić u ime Kluba SDP-a, Ante Renić u ime
Kluba stranke Pametno, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL i Danica Baričević
u ime Kluba HDZ-HNS, vijećnik: Denis Bobeta.
Osvrt na tijek rasprave dao je Josip Perkušić, predsjednik Savjeta mladih Splitskodalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 26. Većinom glasova (27 glasova „za“, 1 glas „protiv“, 6 glasova „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izviješća o radu Savjeta mladih Splitskodalmatinske županje za 2019.
Ad. 27. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za
2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za financije (većinom
glasova), podržali su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL, vijećnici: Ante
Renić, Sandra Mitrović Nikšić i Igor Batošić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 27. Jednoglasno (35 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije
za 2019. godinu
Ad. 28. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Ivana Šegvić, ravnateljica Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju iznijela
je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za financije (većinom
glasova), podržali su izviješće.
U raspravi je sudjelovala Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
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Ad. 28. Jednoglasno (35 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa
smetnjama u razvoju za 2019. godinu
Ad. 29. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju „Biokovka“ za 2019. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Vice Barbir, financijski direktor „Biokovke“ iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za financije (većinom
glasova), podržali su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Damir Ćosić u ime Kluba HDZ-HNS i Sandra Kovač Levantin u
ime Kluba MOST NL, vijećnik: Ante Renić, replika: Damir Ćosić i Denis Bobeta.
Osvrt na tijek rasprave dao je Blaženko Boban, župan.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 29. Jednoglasno (27 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju „Biokovka“ za 2019. godinu
Ad. 30. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Stomatološkoj poliklinici Split za 2019.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Anto Ćurić, ravnatelj Stomatološke poliklinike Split iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za financije (većinom
glasova), podržali su izviješće.
U raspravi je sudjelovala Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 30. Jednoglasno (32 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju
izvješća o stanju u zdravstvenoj ustanovi-Stomatološkoj poliklinici Split za 2019. godinu
Ad. 31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske(opće) medicine Vedrani Šitum, dr.med.,spec.
obiteljske medicine
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica 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), podržali su prijedlog.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 31. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o davanju
suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe u djelatnosti
obiteljske(opće) medicine Vedrani Šitum, dr.med.,spec. obiteljske medicine
Točke od 32. do 34., koje se odnosne na Izviješća o radu ustanova u kulturu, koje su u
nadležnosti Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, prihvaćen je
prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a o točkama se glasovalo pojedinačno.
Jasna Damjanović, ravnateljica Centra za kulturu Brač iznijela je uvodno izlaganje za točku
32.
Nives Tomasović, ravnateljica Muzeja hrvatske baštine iznijela je uvodno izlaganje za točku
33.
Daria Domazet, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine iznijela je uvodno izlaganje za točku 34.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za financije (jednoglasno), podržali su izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba stranke Pametno, Mate Martinić i
Sandra Mitrović Nikšić u ime Kluba SDP-a, Sandra Kovač Levantin u ime Kluba
MOST NL, vijećnica Milija Baldić Lukšić.
Osvrt na tijek rasprave dale su Jasna Damjanović, ravnateljica Centra za kulturu Brač, Nives
Tomasović, ravnateljica Muzeja hrvatske baštine te Daria Domazet, ravnateljica Muzeja
Cetinske krajine.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o izviješću.
Ad. 32. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o radu Centra za kulturu Brač za 2019. godinu
Ad. 33. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o radu Muzeja hvarske baštine za 2019. godinu
Ad. 34. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o radu Muzeja Cetinske krajine za 2019. godinu
Točke od 35. do 48., koje se odnosne 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 raspravu, a o točkama se glasovalo 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 statut i poslovnik točka 38. (većinom glasova), dok su ostale točke jednoglasno
prihvaćene.
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Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 35. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vis, Vis
Ad. 36. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. gimnazije Vladimir Nazor
Split, Split
Ad. 37. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje strukovne škole,
Makarska
Ad. 38. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje tehničke prometne škole,
Split
Ad. 39. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Marka Marulića,
Sinj
Ad. 40. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Pučišća, Pučišća
Ad. 41. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole don Mihovila
Pavlinovića, Podgora
Ad. 42. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Ivan Leko“,
Proložac
Ad. 43. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Hvar, Hvar
Ad. 44. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana
Mažuranića, Obrovac Sinjski
Ad. 45. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Graditeljsko-geodetske tehničke
škole, Split
Ad. 46. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Gorana
Kovačića, Cista Velika
Ad. 47. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu
gradnju- Split
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Ad. 48. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr. Franje
Tuđmana, Brela
Točke od 49. do 51., koje se odnosne na pravo prvokupa, prihvaćen je prijedlog za
objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a o točkama se glasovalo 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), podržali su prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 49. 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, Dosud 8
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
Splitu, Cosmijeva 3
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, Majstora Jurja 2
Potom je, predsjednik Županijske skupštine prešao na točke dnevnog reda koje su izglasane
kao dopune dnevnog reda 33. sjednice Županijske skupštine.
Dopunske točke od 52. do 54. odnose se na materiju u nadležnosti Upravno odjela za turizam
i pomorstvo, prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a o točkama
se glasovalo pojedinačno.
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo iznio je
uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo (jednoglasno), podržali su
prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: Ante Pranić u ime Kluba Nezavisna lista mladih, Mate
Martinić u ime Kluba SDP-a, Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a NL i Ante
Renić u ime Kluba stranke Pametno.
Osvrt na tijek rasprave dao je Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo te je dao prijedlog Upravnog odjela da se točka 54. Prijedlog odluke o
namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na
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dijelu k.o. Seget Donji, predio ispred Apartmana Medena, Općina Seget, povuče, ponovno
vrati stručnom tijelu na razmatranje odluke i da se na sljedećoj sjednici ponovno o njoj
glasuje.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 52. Jednoglasno (32 glasa „za“), prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dopuni
Odluke o posebnim mjerama za koncesije na pomorskom dobru u cilju prilagodbe uvjetima u
vrijeme epidemije koronavirus
Ad. 53. Većinom glasova (30 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“), prihvaćen
je prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i korištenja luke posebna namjene-luke nautičkog turizma-marine na dijelu k.o.
Donje selo, predio uvala Šešula, Općina Šolta
Ad. 54. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget Donji, predio ispred Apartmana Medena,
Općina Seget - povučena točka
Ad. 55. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Brač, Nerežišća
Uvodno izlaganje iznio je Josip Lešina, član Odbora za izbor i imenovanja.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
U raspravi je sudjelovala Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST-a NL.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 55. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenja o
imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Brač, Nerežišća
Sjednica je zaključena u 17,35 sati.

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

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