ZAPISNIK
sa 35. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 12.
listopada 2020., u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split,
Ruđera Boškovića 32, dvorana A 100, prizemlje
Početak u 15,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Andabak Ivan
2. Bačić Ante
3. Baldić-Lukšić Milija
4. Baran Ante
5. Baričević Danica
6. Barišić Ivan
7. Bašić Klement
8. Batošić Igor
9. Bečić Nevenka
10. Bikić Ivan
11. Bobeta Denis
12. Božanić Tonči
13. Brečić Jadranka
14. Bulj Miro
15. Buljan Tomislav
16. Ćosić Damir
17. Čizmić Jadran
18. Grubišić Edita
19. Ključević Jagoda
20. Kovač-Levantin Sandra
21. Kovačić Jere
22. Krstinić Damir
23. Kukoč Danijel
24. Kurtović Ferdo

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Kusić Ivica
Kuščević Lovro,
Lendić Vedran
Lešina Josip
Maroević Vinko
Mazić Marin
Mitrović Nikšić Sandra
Nenadić Živko
Obad Ante
Pranić Ante
Puljak Lucija
Rajčić Natalija
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: Horvat Saša, Kuzmanić Matko, Martinić Mate i Renić
Ante.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan, zamjenici župana Ante Šošić i Luka Brčić, po
ovlaštenju pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i ravnatelji
ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Petroslav Sapunar, predsjednik
Županijske skupštine te je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje (na početku sjednice
u 15,00 sati nazočno je 41 vijećnik).

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je dana 2. listopada
2020. godine.
Na samom početku sjednice predsjednik Županijske skupštine izvijestio je vijećnike za
potrebom dopune dnevnog reda novom točkom te je pozvao Tomislava Đonlića, po ovlaštenju
pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport da obrazloži
prijedlog dopune dnevnog reda točkom koja glasi Prijedlog odluke o dopuni Odluke o
prijedlogu mreže osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije kojima je osnivač Splitskodalmatinska županija.
Potom je, predsjednik Skupštine prijedlog stavio na glasovanje.
Jednoglasno (41 glasom „za), prihvaćen je prijedlog dopune dnevnog reda točkom 38.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola Splitsko-dalmatinske
županije kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija.
Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o dnevnom redu s navedenom dopunom.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Miro Bulj predložio je da točka pod 3. Izviješće o radu
Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za 2019., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju bude
druga točka dnevnog reda. Naveo je kako je bitno da točka 3. bude odmah iza prihvaćanja
zapisnika sa 34. sjednice Županijske skupštine zbog interesa javnosti i odgovornosti onih koji
vode Regionalni centar čistog okoliša.
Predsjednik Skupštine naveo kako će se točke 3. i 4. objediniti u uvodnom izlaganju i raspravi, a
glasovati o točkama pojedinačno. Predsjednik je pojasnio vijećniku kako svojim prijedlogom
neće dobiti na vremenu, a o točkama će se raspravljati od jednom. S obzirom da je vijećnik i
nadalje ustrajao u svoj prijedlogu, predsjednik Skupštine je prijedlog stavio na glasovanje koji je
većinom glasova odbijen.
Dnevni red s dopunom prihvaćen je jednoglasno (44 glasa „za“).
Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 34. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj-kolovoz 2020. iz
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
3. Izvješće o radu Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za 2019., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
4. Izvješće o tekućim fazama izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitskodalmatinskoj županiji (siječanj-lipanj 2020. godine), s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju
5. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
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6. Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta,
građevinarstvo i projektiranje u 2019. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
7. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2019. godinu, s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
8. Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije u 2019. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni-usklađenju i
proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup prostora u objektu u Imotskom
Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje- Regionalni ured Split
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine Andri Lončaru,
dr.med.spec. obiteljske medicine
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine Sanji Sučić, dr. med.
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Glazbene škole Dr. Fra Ivan Glibotić, Imotski
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Turističko-ugostiteljske škole, Split
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta I. gimnazije, Split
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Obrtničke škole, Split
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, Makarska
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Industrijske škole, Split
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Bol, Bol
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole „Josip Vergilij Perić“, Imotski
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21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Gradac, Gradac
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole „Strožanac“, Strožanac-Podstrana
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta
Osnovne škole Ante Anđelinović, Sućuraj
24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta
Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić
25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Studenci, Studenci
26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku, Split
27. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole „1. listopada 1942“ Čišla, Gata
28. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta
Osnovne škole Komiža, Komiža
29. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Obrtno tehničke škole, Split
30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Josip Pupačić, Omiš
31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Zdravstvene škole, Split
32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreć
33. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Srednje škole „Jure Kaštelan“, Omiš
34. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, Sinj
35. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu,
Krešimirova 3
36. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u
Trogiru, Vukovarska 18
37. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada
Kaštela
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Aktualni sat - vijećnička pitanja
Danijel Kukoč, vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na Lećevicu odnosno
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Lećevici. Naveo kako su svjedoci da je općina
Lećevica donijela odluku o povlačenju potpore i zabrani svih aktivnosti na realizaciji Centra
za gospodarenje otpadom, a jedan od razloga je da nisu sa privatnicima riješeni imovinskopravni odnosi, nije im otkupljena zemlja. Podsjetio kako je u izvješću od prošle godine
navedeno kako su već sklopljeni predugovori s vlasnicima privatnih čestica i da su osigurana
sredstva, a u izvješću o poslovanju koje imaju na sjednici se kaže da je u postupku utvrđivanja
procijenjene vrijednosti zemljišta građanskih i poljoprivrednih poboljšnica u svrhu
utvrđivanja cijene otkupa. U izvješću o aktivnostima siječanj- veljača 2020. se navodi da je
zemljište u privatnom vlasništvu u tijeku usklađivanje katastra i zemljišnika i da je početkom
2020. godine Splitsko-dalmatinska županija uputila zahtjev Visokom povjeriteljskom vijeću
pri Ministarstvu za procjenu tržišne vrijednosti. Vijećnik je podsjetio kako je na sjednici
Županijske skupština u ožujku 2019., župan naveo da opovrgava napise da nije riješeno
zemljište, da je ostalo još samo nešto privatnog zemljišta koje će se riješiti temeljem
donošenja točke o dokapitalizaciji Centra, a na sjednici Županijske skupštine u listopadu
2019. župan je naveo da je Županija iz vlastitih sredstava osigurala 2,2 miliona kuna za otkup
zemljišta koje će se riješiti do kraja godine. Njega zanima što je s tim otkupom zemljišta
odnosno koja od ovih pet tvrdnji koje je spomenuo točna, a koja nije?
Drugo pitanje: Svjesni su, općenito na razini države, a posebno u KBC-u Split kako nedostaje
zdravstvenih djelatnika posebno medicinskih sestara i tehničara. U Splitsko-dalmatinskoj
županiji odnosno konkretno u Zdravstvenoj školi ima samo dva razreda medicinskih sestara.
Zanima ga što Županija kao osnivač ove škole može poduzeti da se broj upisnih kvota poveća
odnosno da ne bude manjak ovih zdravstvenih djelatnika? Istaknuo je kad bi se od sljedeće
godine povećao broj tada bi trebalo proći pet godina da bi se povećao broj ljudi koji će se
zapošljavat, a ovih pet godina će biti manjak kadra kao i što je i sada. Misli da oko 300
medicinskih sestara je neka procjena da nedostaje na području Splitsko-dalmatinske županije.
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako u Ugovoru koji je sklopljen s Europskom
unijom imaju točno osam determinanti koje se moraju dinamički pratiti. Jedna od njih je
kupoprodaja zemljišta, napomenuo je radi javnosti, da neke druge županije nisu ugovorile da
to bude prihvatljiv trošak, Splitsko-dalmatinska županija ugovorila da je to prihvatljivi trošak,
ali naravno taj trošak ima svoje kondicije u utvrđivanju cijene zemljišta. Dakle, u utvrđivanju
cijena zemljišta relevantno je po procjeni ovlaštenog vještaka koji je za to certificiran.
Obzirom da je izašao Zakon o metodologiji procjene vrijednosti nekretnina, a i Pravilnik koji
uređiva kako se vrši procjena zemljišta da bi ona bila relevantna u kontekstu ove
prihvatljivosti izdataka, rađene su četiri procjene i Republika Hrvatska je poklonila Splitskodalmatinskoj županiji 150 000 kvadrata, ostatak je privatno zemljište zbog toga što su te četiri
procjene rađene koje je tretiralo Povjerenstvo utvrđeno je da na svakoj procijeni postoje
određene pravne dileme i radi te sigurnosti Županija, što ima zakonsko pravo, uputila
Visokom državnom procijeniteljstvu da konačno utvrdi koja je prihvatljiva cijena zemljišta.
Procjeniteljsko povjerenstvo je ljetos dostavilo procjenu. Županija je kontaktirala ovlaštene
osobe koje će obavljati tehničke radnje, obavljen je prvi dio razgovora sa predstavnicima
vlasnika zemljišta i do iduće Skupštine smatra da će se ta tema riješiti ili kroz opciju A ili
kroz opciju B. Točno je da je dio sredstava osiguran, točno je da je ovo trošak koji je
prihvatljiv izdatak i točno je da bi prihvatljiv izdatak bio da se mora zadovoljiti nekoliko
parametara. Mora bit 10 % operacije vrijednost cijene zemljišta, da mora biti napravljena
procjena sukladno zakonu, da mora metodologija izrade procjene biti napravljena sukladno
Pravilniku. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“, broj 115/18) utvrđuje kako
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se prihvatljivi izdaci tretiraju kroz ugovore s Europskom unijom. Ukoliko nisu zadovoljeni svi
elementi, to je neprihvatljiv izdatak. Pita se tko bi kvalificiran i odgovoran pristao na bilo
kakvu drugu vrijednost osim one koje determiniraju ove varijable odnosno ovi propisi,
procjena i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka Ministarstva regionalnog razvoja.
Danijel Kukoč, vijećnik postavio je dopunsko pitanje. S kojim cijenama se išlo u studiju
izvodljivosti vezano za otkup zemljišta kad se tek sad utvrđuje vrijednost zemljišta?
Ante Šošić, zamjenik župana ponovno je naveo da se metodologija utvrđivanja cijene
zemljišta zavisi o dva propisa, jedan je Zakon, drugi je Pravilnik i o procijeni. Ta tri
kumulativna propisa nalažu Procijeniteljskom povjerenstvu da na osnovu takvih pozitivnih
propisa izradi procjenu. Nakon što se procjena izradi uputi se ponuda prodavateljima i to je
onda relevantan trošak. Eventualna odstupanja od ovog Procjeniteljskog povjerenstva znači
dovođenje onoga tko će potpisat takav ugovor u vrlo nezgodne eventualne okolnosti i znači
financijsku korekciju nepriznavanja stavke. Drži da bi 99 % vijećnika ovdje u takvom
aranžmanu napalo župana, njegovu malenkost i gospođu Lucijanić kad bi takav ugovor
potpisali. Prema tome cijena zemljišta je definirana da ona ne smije biti 10 % od visine
operacije koja se provodi. To piše u ugovoru, a determinira je Pravilnik o prihvatljivosti
izdataka iz 2018.
Blaženko Boban, župan, a vezano za prvo pitanje naveo je da je gospodin Šošić upućeniji u
detalje, s obzirom da je prije njega bio dožupan i prati ovu problematiku. Ono što može reći
za prvo pitanje je da njega jedino zanima apsolutna transparentnost.
Što se tiče drugog pitanja poznato je i slaže se s vijećnikom da zdravstvenih djelatnika, a
posebno medicinskih sestara nedostaje u cijeloj Republici Hrvatskoj pa tako i u Splitskodalmatinskoj županiji. Do posebnog izražaja je došlo u ovoj situacije pandemije kada je zaista
veliki broj zdravstvenih djelatnika i medicinskih sestara sebe dalo na svim razinama, od
umirovljeničkih domova, hitne pomoći, Doma zdravlja, bolnice i svih zdravstvenih ustanova.
Još jednom je zahvalio svima. Taj problem imaju, ali je poznato da su uspjeli i u deveti
mjesec je krenuo jedan razred medicinskih sestara u Sinju. Dakle u Sinju je krenuo još jedan
razred medicinskih sestara i to u rekordnom roku od tri-četiri mjeseca od ideje do realizacije.
Nada se da će se već za iduću godinu doći na kvotu koju su nekada imali, a to je negdje oko
120 upisanih medicinskih sestara u odjeljenjima. Na tome se već sada radi i nada se da će se i
to regulirati.
Milija Baldić Lukšić, vijećnica postavila je dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na registar
imovine Splitsko-dalmatinske županije. Zanima je dokle se došlo s registrom, da li imaju
kakva izvješća o stanju registra?
Drugo pitanje odnosi se na javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa
potpore osnivanju i razvoj malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije
2020. Upravnog odjela za gospodarstvo EU fondove i poljoprivredu. Zanima je da li je istina
da su sredstva dodijeljena po kriteriju redoslijeda zaprimanja prijava bez ikakvih drugih
kriterija? Koliko zna podneseno je 213 zahtjeva, a odobreno je 106. Postoji li dokumentacija
iz koje je razvidan redoslijed zaprimanja prijava i da li postoje jasni kriteriji za dodjelu tih
sredstava?
Marija Vuković, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša,
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije navela je kako znaju da je bila
reorganizacija Županije i samim time je su pod investicijama registar imovine Splitskodalmatinske županije došao u Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
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infrastrukturu i investicije koji se vodi. Dostavila bi pisani odgovor jer su mislili na Skupštinu
staviti izvješće odnosno detalje o tome registru, ali su to odgodili za sljedeću Skupštinu. Za
sljedeću sjednicu Županijske skupštine će biti pripremljeno izviješće.
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako je Županijska skupština donijela Program
potpore u gospodarstvu koji je klasificiran kroz Europske fondove gospodarstva. Tada je
Skupština donosila kriterije tako da tvrdnje i teze da kriteriji ne postoje nisu točne. Između
ostalog jedan od kriterija su i djelatnosti kojima se poduzetnik-početnici bave, da li su
osnovani iza korona krize odnosno iza 1. ožujka 2020. Druga skupina je da li su poduzetnicipočetnici mlađi od dvije godine, nisu smjeli dugovati državi, Županiji te su morali ispunjavati
sve druge kriterije koji su u Programu i natječaju propisani. Točno je da je odobreno 213
zahtjeva, prvih 106 je bilo po kriteriju prijave, svi su zadovoljili uvjete na drugom natječaju
koji se odnosio na jednokratne potpore poduzetnicima pogođenim COVID-om na koji se
javilo znatno manje ljudi i ta će se sredstva prenamijeniti iz jedne u drugu poziciju i
zadovoljiti sve one koji su udovoljili kriterijima, a to je 274. Naveo je kako je do sada
isplaćeno 9.000.000,00 kuna takvih potpora, tretirana su 512 poduzetnika-početnika te je sve
usmjereno prema tome da supstituiraju ponudu koja se javila uslijed loma malih trgovačkih
društava kao posljedica pandemije, a i generalno da se da jedan impuls gospodarstvu posebno
onima koji tek stupaju na tržište rada i tržišta raznih roba i usluga.
Milija Baldić Lukšić, vijećnica postavila je dopunsko pitanje. Da li postoji neka rang lista
kako su dodijeljena ta sredstva?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako je na web stanici Županije objavljena lista do
najsitnijeg detalja.
Miro Bulj, vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na gospodarenje otpadom
u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naveo je osim što je potrošeno odnosno „pobrano“
30.000.000,00 kuna za Centar za gospodarenje otpadom Lećevica i ako pogledaju da je prošle
godine u ovo vrijeme zatvoreno odlagalište u Vrgorcu te je nekome palo na pamet da se otpad
prevozi u Sinj. Sad kad se ne odvozi otpad u Sinj na Mojanku rješenje Državnog inspektorata
navodi kako Mojanka ne zadovoljava uvjete te da imaju 90 dana da se dostigne, a što njega
veseli. Njega zanima tko će biti odgovoran za ono što je prije 15 godina odrađeno, ne opcija
B, već opcija A što se govorilo za Centar za gospodarenjem otpadom nego
30.000.000,00 kuna koja su uložena u Centar za gospodarenje otpada Lećevica, u štetni
projekt ? Tko je odgovoran za kaos koji će za nekoliko dana nastati na području Splitskodalmatinske županije kod odlaganja otpada i smeća?
Drugo pitanje: Naveo je kako imaju problem u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,
Ispostava Sinj. U Sinju u Domu zdravlja javljaju građani, 50 000 stanovnika, kako ne da nema
dezinfekcijskih sredstava nego niti wc-i nisu u funkciji. Nema sapuna za oprati ruke, nema
ništa. Zbog čega su zdravstvene ustanove ne području Cetinskog kraja na dnu dna po svim
pitanjima, a u konkretnom slučaju po pitanju higijene u Domu zdravlja, Ispostava Sinj?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako klasifikacija da je nešto štetan projekt, a ničim
to nije potkrijepljeno niti empirijski, niti zdravstveno, niti stručnim službama koje daju
podloge za izdavanje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Na sjednici se utvrđuje nešto
što se njima čini ili su čuli da je relevantnije nego sedam suglasnosti od sedam državnih
ministarstava i od Europske komisije, državnog fonda koji je nedavno potpisao 86 miliona
kuna. Oni to dosta proizvoljno ocijene, ali kažu da nijedna institucija koja je radila na
pripremnoj dokumentaciji odnosno davala suglasnost za novi Centar nije relevantna nego ono
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što su oni možda čuli. Naveo je kako su imali priliku da Centar izbace iz Plana gospodarenja
otpadom, a imali su priliku izmijeniti zakon iz 2013., a 4. siječnja 2017. ministar s kojim su
oni bili u istom političkom taboru je donio Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022. gdje je u
poglavlju 4 definirao Centre kao objekte od državnog značenja i značenja za Županije. Ne
može se načuditi da se stvari tako tretiraju, a da se uopće nisu konzultirali sa strukom i
utvrdili jesu li ta Ministarstva, jer ispada da su se ta Ministarstva urotila da otruju stanovnike
Splitsko-dalmatinske županije. On nije takvoga uvjerenja i vjeruje kao ni 90 % vijećnika
Splitsko-dalmatinske županije.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako nije zadovoljan odgovorom jer je postavio pitanje tko je
odgovoran za 30.000.000,00 kuna iz 2005. godine jer apsolutno ništa nije napravljeno, što se
zatvaraju odlagališta u Vrgorcu, a iz Vrgorca je trebalo biti smeće deponirano u Sinju? Tko je
odgovoran za 30.000.000,00 kuna koja su uložena u Centar za gospodarenje otpadom? Gore
ništa nije riješeno. Gdje će se odlagati otpad?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je kako je 30.000.000,00 kuna tema koja se tiče
troškova odnosno rashoda zaposlenih, rashoda projekata jer neka ne zaborave da je ishođeno
27 građevinskih i lokacijskih dozvola. Obavljeno je sve moguće odnosno 122 dokumenta u
zadnjih 7 godina. Svaki projekt ima svoj tzv. „mrtvi trošak“. „Mrtvi trošak“ se koristi za to da
se projekt dovede u fazu kada se može raspisati nabava i početi građenje.
Činjenica je da se mijenjao koncept, mijenjao se Pravilnik i Zakon, nisu se uspjeli
konsolidirati do 2013. godine dok nisu konačno shvatili da se taj problem mora riješiti.
Ponovio je kako je 4. siječnja 2017. donesen Plan gospodarenja otpadom, u poglavlju 4,
ministar Dobrović je imao priliku tzv. štetni projekt izbaciti iz Plana gospodarenja kao i sve
druge Centre, a to nije učinio.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je kako je
veliki problem održavanja zajedničkih prostora na svim lokacijama Doma zdravlja pogotovo
tamo gdje Dom zdravlja nema svojih djelatnosti. Konkretno u Sinju, u obiteljskom medicini
od 15 kolega sve su privatnici, u dentalnoj medicini su 2/3 privatnici, pedijatar je pola-pola,
jedan je zaposlenik Doma zdravlja, a drugi je privatnik. U novim ugovorima koji se potpisuju
Dom zdravlja je preuzeo na sebe ulogu i naplaćuje od svih privatnika određeni iznos. Na
žalost velika većina privatnih kolega se buni na taj simboličan iznos od 20,00 kn, za wc papir
i sapun u sanitarnim čvorovima da bi se mogla održavati čistoća i higijena. Velika većina
privatnika se i na taj iznos od 20,00 kn buni zašto oni to moraju plaćati. Ugovori su u fazi
potpisivanja i Dom zdravlja na sebe preuzima obavezu da brine o higijeni tih zajedničkih
prostora i sanitarnih čvorova. Zamolio je da se otiđe u Sinj, u prostore koje koristi Dom
zdravlja, u prostor hemodijalize, u prostor stacionara, u prostor rengena da pogledaju
sanitarne čvorove i sanitarne čvorove koje koriste privatnici. Svi dobivaju isti novac od
HZZO-a i iz toga novca bi trebali brinuti o kompletnoj organizaciji rada, trošku režija i
potrošnog materijala kao i održavanja čistoće. Dom zdravlja se brine, a u onom dijelu gdje su
privatnici na žalost do sada nije mogao brinuti te se nada da će s novim ugovorima s
privatnicima koji se trenutno potpisuju i taj problem na kvalitetan način riješiti.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako je odgovornost Doma zdravlja na osnivaču, po zakonu je
to Splitsko-dalmatinska županije. Za Dom zdravlja, Ispostava Sinj je Splitsko-dalmatinska
županija odgovorna za sve što se događa. Naveo je, u konkretnom slučaju kada svi imaju
maske, pacijenti s područja Cetinskog kraja kada dolaze u Dom zdravlja, Ispostavu Sinj
nemaju sapuna, a pogotovo dezinfekcijskih sredstava. To je problem koji je problem Splitskodalmatinske županija. Nije to odgovornost djelatnika Doma zdravlja.
8

Igor Batošić, vijećnik je postavio dva pitanja. Prvo pitanje je vezano za zdravstvo. Misli da
bi grad Makarska i Makarsko primorje ponovo mogli postati slučaj po pitanju zdravstvene
zaštite. Tri su osnovna razloga. Prvi razlog je odlazak zaposlenika na godišnji odmor, na
rendgenu građani ostaju bez tog vida zdravstvene zaštite dok se djelatnik ne vrati sa godišnjeg
odmora. Drugi razlog je kad pacijenti trebaju specijalistički pregled ponovo moraju zbog
krvnih pretraga dva puta ići u Split, vaditi krv i po nalaze. Treći razlog je to što je voditelj
hitne pomoći u Makarskoj dr. Kasalo preko svoje osobne stranice na Facebooku upozorio na
skoru mogućnost ostanka hitne na samo jednom timu zbog toga što neke općine sa primorja
nisu pokrile svoje troškove za tim dva.
Drugo pitanje: U mjestu Grabovac, općina Šestanovac 11 stanovnika nije u mogućnosti riješiti
svoj problem na lokalnoj razini pa su ga zamolili da pita zbog čega se ne mogu spojiti na
vodovodnu mrežu iako su svi uplatili troškove priključka, od toga većina još prije tri godine?
Igor Batošić, vijećnik također je u pisanom obliku dostavio obrazloženje pitanja. Navedeno
je kako se radi o 11 vlasnika objekata uz cestu državnog značaja u centru Grabovca. Naknadu
za priključak su uplatili u Vodovodu Imotski koji pokriva to područje, a obratili su se
načelniku općine koji im nije mogao pomoći.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je, a što se
tiče problema radiologije u Makarskoj vijećnik je u pravu. Naime, kolega koji trenutno radi u
Makarskoj je na godišnjem odmoru i na žalost nema radiologa. Nema mogućnost nekoga
primiti na dva tjedna kao zamjena. To nije problem samo u Makarskoj nego na bilo kojoj
drugoj lokaciji. Na žalost na svim lokacijama Dom zdravlja radi na način da je na toj lokaciji
radi jedan kolega. U obiteljskoj medicini i na hitnoj medicinskoj pomoći može se pronaći
zamjena jer mogu raditi kolege bez položenog specijalističkog ispita. Na žalost u radiologiji
se to ne može. Ono o čemu vode računa je da ako imaju mogućnost zaposliti inženjera da
inženjer bude zaposlen, pa da se snimanje može obaviti, ali ni to se nije moglo ostvariti jer se
na natječaj za inženjera radiologije nitko nije javio. Tako u ova dva tjedna Makarsko područje
je bez rengena. Što se tiče vađenja krvi vijećnik nije u pravu da pacijenti moraju ići do Splita.
Sve laboratorijske pretrage koje su na nivou primarne zdravstvene zaštite, onaj osnovni
laboratorij za koji se dobije uputnica, bijela obična uputnica koja se dobije od svog doktora,
krv se vadi u Makarskoj, a jedan dio analize se radi u Makarskoj, a drugi dio analize se radi u
Splitu. Znači jedan dio krvi se vozi do Splita, a pacijenti ne idu u Split. Što se tiče drugih
usluga vađenja krvi, kada su u pitanju hormoni ili nekakvi drugi testovi to su bolničke
pretrage koje se stalno rade u bolnici. Jedino se na Hvaru uspjelo organizirati da pacijenti sa
crvenom uputnicom ne moraju ići do Splita već na Hvaru izvade krv i ta krv zajedno sa
crvenom uputnicom ide u bolnicu. Na bilo kojoj drugoj lokaciji tu uslugu nisu uspjeli
dogovoriti jer je to pitanje samih ljudi dobre volje, zaposlenika laboratorija da li će tu uslugu
svojim pacijentima pružiti ili neće. Na Hvaru imaju sreću da rade takvi zaposlenici da i tu
uslugu pružaju. U Makarskoj na žalost rade zaposlenici koji posao koji nije u njihovom
djelokrugu ne prihvaćaju.
Blaženko Boban, župan, a što se tiče pitanja vezano za hitnu pomoć naveo je kako su imali
godinu dana razgovora sa svim lokalnim zajednicama na području Makarskog primorja. Grad
Makarska se obvezala izdvojiti 500.000,00 kuna, koja je i izdvojila taj iznos. Splitskodalmatinska županija se obvezala osigurati 300.000,00 kuna, koja je i izdvojila taj iznos, a
dodatnih 500.000,00 kuna su dužne osigurati lokalne zajednice Brela, Baška Voda, Tučepi,
Podgora i Gradac. Poslije dopisivanja i usmenog zvanja za idući tjedan je dogovoren sastanak
sa navedenih pet lokalnih zajednica da ispoštuju svoju obvezu temeljem dogovora na sastanku
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u Makarskoj gdje su bili nazočni on (župan), ravnatelj hitne pomoći i Diana Luetić, po
ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Nada se da će njihov dio
učešća se osigurati.
Vezano za drugo pitanje zamolio je da odgovor dostavi u pisanom obliku. Istaknuo je kako
mora kontaktirati Vodovod Imotske krajine da bi vidio u čemu je problem zašto 11 obitelji u
Grabovcu ne mogu dobiti svoj priključak.
Igor Batošić, vijećnik postavio je dopunsko pitanje. Nije mu jasno zbog čega se u 21.
stoljeću ne može riješiti problem da se nalaz, krvna pretraga jednostavno pošalje ili putem
pošte ili elektronskim putem liječniku opće prakse koji bi taj nalaz uručio pacijentu. U
Dubrovačko-neretvanskoj županiji svi pregledi kako specijalistički tako i obični koji se rade
kod liječnika opće prakse se šalju u Dubrovnika i iz Dubrovnika dolazi liječnik koji saopćava
pacijentima.
Što se tiče drugog pitanja napomenuo je kako se radi o vlasnicima nekretnina koje se nalaze
uz cestu od državnog značaja pa je vjerojatno tu problem. Vlasnici su se obratili načelniku
općine koji je rekao da ne može pomoći.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je, a što se
tiče nalaza, svi se nalazi vraćaju iz primarnog laboratorija. Znači iz laboratorija u Makarskoj
vraćaju se liječniku koji je propisao tu uputnicu. Ono što se ne vraća su nalazi iz bolnice, sve
bolničke pretrage. Misli da je on kriva osoba kojoj je pitanje upućeno. To pitanje bi trebalo
uputiti ravnatelju bolnice zašto kolege u bolnici ne vraćaju nalaze. Kad je spomenuo Hvar, u
osobnom kontaktu između zaposlenika Doma zdravlja na Hvaru i zaposlenika KBC-a u
bolnici, u laboratoriju se radi na taj način da se nalazi u elektronskom obliku pošalju. To je
osobni kontakt zaposlenika dviju različitih ustanova. Ministar je najavio elektronsku uputnicu
da više ne bude papirnatih uputnica. Posljedično tome i elektronski nalaz. Na žalost u KBC-u
to još zapinje. U Domu zdravlja elektronski nalazi i elektronske uputnice se vraćaju
elektronski. Kada će bolnica reorganizirati svoj posao i udovoljiti traženom misli da je on
kriva osoba za to pitanje. KBC je, bez obzira što je na području Splitsko-dalmatinske
županije, državna ustanova i naravno da se svi moraju zajedno brinuti da što bolje i
kvalitetnije rade posao, ali na prvom mjestu je ministar i ravnatelj KBC-a koji bi trebali
odraditi taj dio posla.
Maja Zelić, vijećnica navela je kako je imala dva pitanja. Najprije je htjela pitati za
gospodarstvo, ali se u međuvremenu već diskutiralo te se zahvaljuje na odgovorima i nada se
da će se s obzirom na vrijeme krize i pandemije možda u Rebalansu pronaći sredstva s
obzirom kakvo je stanje u gospodarstvu.
Drugo pitanje je postavila u ime svih žena koje trebaju zdravstvenu zaštitu pogotovo Splita,
Solina, Zagore koje gravitiraju upravo na tom području. Na ovom području ima 20-ak
ginekoloških ordinacija Splita i Solina. Niti jedna od tih ginekoloških ordinacija nema
popunjenu kvotu upisa pacijentica, a to je 9000 koliko je određeno HZZO-a. Međutim, te iste
ordinacije neće upisati žene u ginekologa već će predložit da se dođe privatno, da su oni
popunjeni bez obzira što nisu popunjeni i jasno se komunicira koliko je u svakom trenutku
dostupno odnosno koliko imaju trenutno upisanih pacijenata. Zamolila je da joj se objasni što
oni kao predstavnici osnivača, Doma zdravlja, kao netko tko je ovdje reagirao koji su tim
ordinacijama omogućili koncesije. Što može napraviti za upisati žene ginekologu te im
omogućiti osnovnu zdravstvenu zaštitu?
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je kako na
žalost može jako malo napraviti. Ono što je vijećnica navela nadopunio je kako je u jednom
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ginekološkom timu maksimum 9000 pacijentica, standard je 6000, raspon od minimum 4000
do 9000 kao maksimum. Velika većina timova, u Splitu ih je 15, Solinu 2, Kaštelima 2, imaju
ispod standarda znači nemaju 6000 pacijentica. Od ovih 19 timova misli 3 ili 4 tima imaju
više od 6000 upisanih pacijentica. Niti jedan tim nema preko 7500 upisanih pacijentica. Ni
lokalna samouprava, ni Županija, ni župan, ni Dom zdravlja i on kao ravnatelj Doma zdravlja
na žalost ne mogu nikome, niti imaju mehanizme, narediti da upisuju pacijentice u svoj tim.
Ono što mogu jedino putem medija apelirati, prozivati i od strane svake pacijentice
pojedinačnom pritužbom uputiti HZZO-u da je konkretni doktor/ica ne žele upisati u svoj tim.
Tada HZZO, koji daje Ugovor, reagira i dolazi do upisa pacijentice kod tog liječnika.
Međutim, mora istaknuti kako je 9000 pacijentica preveliki broj za normalni rad. Minimum je
smanjen na 4500, standard je 6000, onda bi maksimum trebao biti 7500 pacijentica, a ne 9000
pacijentica. Takva je situacija samo zbog manjka ginekologa ne zbog toga što je to normalno.
Većina ginekologa trebaju upisati žene, pa da dođu do brojke od 7500, trebali bi, ali na žalost
osim apeliranja i medijskog istupa i prozivanja drugih mogućnosti nema. Jedino rješenje je u
rukama HZZO i Ministarstva. Ministar je izdao rješenje o početku rada privatne ordinacije, a
HZZO je dao ugovor o mreži javno-zdravstvene službe i to su jedine dvije institucije koje
mogu sve te doktore pozvati na red i poštivanje pravila.
Maja Zelić, vijećnica postavila je dopunsko pitanje. Navela je kako govori iz osobnog
iskustva. Naime, ona je nedavno dobila pismo od HZZO-a kako je ostala bez ginekologa.
Nakon nekog vremena ona je došla do ginekologa i upisala se. Međutim, je li to jedino što se
može napraviti. Oduzimaju se koncesije za turizam, radi se sve što se može napraviti, a što se
može napraviti za žene? Komunicira se o demografiji kao jedan od primarnih ciljeva, a što će
im bilo što ako im se ne može pružiti osnovna zdravstvena zaštita.
Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije naveo je kako je na
žalost takva današnja realnost. Što se tiče koncesija Županija je do ovih novih ugovora do
novog zakona davala koncesije privatnim ordinacijama i te koncesije je mogla oduzeti.
Međutim, još je malo koncesiji ostalo, od Nove godine koncesija više nema, sve su privatne
ordinacije, nema nikakve direktne ingerencije Županije ni bilo koje županijsko tijelo ni Dom
zdravlja nisu iznad privatne ordinacije. Znači postoji samo odnos privatna ordinacija i
Ministarstva i privatna ordinacija i HZZO. Poveznica privatne ordinacije i Doma zdravlja je
ugovor o najmu prostora. Ugovor o najmu prostora nije ničim vezan u ovim stavkama. Još
mjesec-dva i koncesija prestaje. Ostaje jedino pojedinačna žalba svakog pacijenta prema
HZZO-u. To je jedina instanca koja može reagirati ako hoće reagirati.
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica postavila je dva pitanja. Istaknula je kako se radi o jednoj
brojci samozaposlenih građana u poslovnoj zoni Zakučac o zatvaranju ceste Brnistra od
pravca Gata – Naklica – Tugara. Može se reći kako se radi o zatvaranju ceste koja je spojena
na autoput- izlaz Blato na Cetini dole sa Omišem. Zatvaranje ceste i na neki način sanacije
toga prostora je od velikog značaja. Međutim, građani tog područja su se već toliko napatili
prije zatvaranja Brnistre te imaju jako loše iskustvo. Nešto što je trebalo biti napravljeno u
malo vremena se proteglo skoro na dvije godine. Stoga oni i sada očekuju da će se i ovo
protegnuti. Trenutna situacija je takva da još nisu otpočeti radovi te kako bi se našlo neko
rješenje za te građane. S obzirom da je najavljen prosvjed zamolila je župana da se sa svoje
pozicije uključi u te pregovore s obzirom, nada se, da će uskoro krenuti izgradnja luke Omiš.
Drugo pitanje: S obzirom da bi početkom 10. mjeseca trebala biti otvorena natječajna
dokumentacija za izvođača radova. Zanima je li otvorena natječajna dokumentacija za
izvođača radova i ako je tko je odabran? Također se unaprijed zahvalila na svim naporima
vezano za razgovore sa gradom Omišem i mještanima Poljičkog kraja.
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Blaženko Boban, župan naveo je kako bi zatvaranje Brnistre koja se popularno naziva
prometnica od Omiša prema Gatima, uistinu stvorilo velike probleme. Bilo je pregovora i
razgovora, a i najavljen je prosvjed. Gospodin Josip Škorić, ravnatelj Hrvatskih cesta na
njegov poziv je odmah došao. Istaknuo je kako nisu samo u pitanju putnici i djeca koji dolaze
u školu u Omišu nego je u pitanju i poslovna zona u Zakučcu s nizom privrednih subjekata
kojima se time otežava promet. Hrvatske ceste su na sebe preuzele obvezu da će naći nekakvo
rješenje u daljnjih 10 dana i da će s tim rješenjem izaći među građane Omiša i Poljičkog kraja,
Gata, Naglica, Zvečanje, Kostanje. Građanima tog područja neće zatvarati prometnicu dok ne
nađu rješenje i dok ga ne usuglase. To je bio završni dogovor. Sačekat će što će Hrvatske
ceste predložiti jer postoje više varijanti. Sačekat će koju će varijantu Hrvatske ceste
predložiti, ali uglavnom je dogovoreno kako neće biti zatvaranja prometnice dok se ne nađe
rješenje za te ljude.
Istina je kako je prije 7-8 godina bila situacija kada se radio odvojak prema Gatima, poviše
Zakučca i na Naklice je bio izlaz, na žalost Brnistra je tada bila zatvorena gotovo dvije
godine. Nada se da ovaj put tako neće biti. Istaknuo je kako se mora shvatiti te da pođu od
sebe, da li bi potpisali eventualno bilo kakvu vrstu prometovanja tom prometnicom dok se
odvijaju radovi na uklanjanju stijena i bušenju tunela. Vjeruje da nitko na sebe neće preuzeti
toliku odgovornost kao što nitko i ne bi preuzeo zatvaranje odnosno bilo koju drugu
regulaciju prometa dok se odvija takva vrsta radova. Apsolutno se slaže da je potrebno naći
neko rješenje te će pričekati rješenje Hrvatskih cesta.
Što se tiče drugog pitanja naveo je kako je 6. listopada trebalo biti otvaranje, ali nije siguran.
Naveo je kako će javiti ili telefonom ili pismeno. Nakon konzultacije izvijestio je vijećnicu
kako je otvaranje natječajne dokumentacije 16. listopada 2020., a tko je izvođač njega ne
zanima kao ni kod drugih javnih nabava. Bitno mu je da se projekt završi, da se realizira i da
sve bude u skladu sa natječajnom dokumentacijom.
Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica navela je kako misli da je jako bitno tko izvodi radove jer
bi ime i prezime te firme zapravo i garantiralo početak i završetak radova. Iskreno se nada da
će, kad se izabere izvođač krenuti radovi. Misli da bi trebalo poziciju župana i od strane
Skupštine podržati pronalazak dobrog rješenje jer taj dio je uistinu opasan, ali ukoliko se to
zatvori na dugi period mali gospodarstvenici koji su tamo zbog već svih tegoba s COVID-om
će prestati raditi.
Blaženko Boban, župan se slaže s vijećnicom vezano za mlade poduzetnike. Istaknuo je, a
što je bitno da će doći i morati doći do zatvaranja tog dijela prometnice, a nitko neće na sebe
preuzeti obvezu ili potpisati nešto da se vozi tom prometnicom za što nema apsolutnu
sigurnost. Međutim, istaknuo je kako je bitno da ono što se dogovori s izvođačem i Hrvatskim
cestama, ako se dogovori 30 dana da to bude 30 dana, 40 dana da to bude 40 dana. U tom
roku se to mora odraditi i otvoriti prometnica. Tu se apsolutno slaže sa vijećnicom. Vezano za
pitanje da je bitno tko će dobiti na javnom natječaju luke Omiš. Naveo je kako je jako bitno
tko će dobiti izvođenje radova, ali ne mogu odlučivati ni on ni nitko tko raspolaže ili ima
poziciju sve zahvaljujući izboru građana jer oni imaju poziciju raspolaganja javnim novcem.
O tome vodi brigu nadzorni organ koji će biti izabran na tom gradilištu. Nadzorni inženjer
koji će nadzirati radove, a o samom izboru odlučivat će isključivo i jedino Povjerenstvo
temeljem propisanih akata i u skladu sa natječajnom dokumentacijom.
Vedran Lendić, podpredsjednik Županijske skupštine naveo je kako je Županijska
skupština donijela neke odluke oko Doma za starije i nemoćne, moguće hospicij u Dragljanu,
Ispostave Doma za starije i nemoćne iz Makarske. Grad Vrgorac je napravio što je trebao oko
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prenamjene izvlaštenja i svega ostalog. Njega zanima u kojem je to statusu, kada će početi
radovi i je li to riješeno? Naveo je kako nakon svega ovoga što se događa zadnjih mjeseci
jasno je da je potreba za domove za starije i nemoćne veća nego ikada. Iz općine Vrgorac, iz
Makarskog primorja desetine sugrađana starije životne dobi smješteno je u Ljubuški, Grude,
Šipovaču, dakle u Hercegovinu i u uvjetima u kojima su sada je gotovo nezamislivo. Dakle,
jedno vrijeme nitko do njih nije mogao doći, a moguće je da se takva situacija ponovno
ponovi, a inače to je predaleko za obitelj koja ipak treba skrbiti o tim ljudima. Zanima ga, s
obzirom da su usuglasili i donijeli odluke, je li izvjesno da će to u kraćem vremenu biti
realizirano jer on ne vidi nekog razloga ako nisu financijske prirode da se to ne realizira što
prije jer zgrada je odlična, mjesto je odlično, sva infrastruktura je tu. Zanima ga u kojem je to
statusu?
Ante Šošić, zamjenik župana naveo je s obzirom da su iz Upravnog odjela dobili analitiku
koliko je ljudi na čekanju za prijem u domove, politika župana i Županijske skupštine je bila u
nekom kraćem vremenskom intervalu pokušaju uz granicu Republike Hrvatske i Bosne i
Hercegovine oživiti život, ali i zbog deklariranih potreba tolikog broja ljudi izgraditi tri centra
za skrb o starijim i nemoćnima. Točno je da je jedan u Dragljanu. Prođena je sva procedura,
bilo je uknjiženo milijardu ljudi na tom zemljištu, zemljište je bilo školsko, dobili su
suglasnost, proveden je idejni i glavni projekt, došli su do toga da je pitanje dana kada će se
dobiti građevinska dozvola jer se išlo na prizemlje i plus dva kata. Grad Vrgorac je bio pri
ruci i zahvalio je gradonačelniku i Gradskom vijeću na pomoći. Pokušali su s bivšom
ministricom Bedeković dogovoriti koliko bi Ministarstvo eventualno pomoglo u participaciji
građenja. Sad su okolnosti takve kakve jesu oko koronavirusa i jedini razlog su financijska
sredstva. Pokušali su ići na varijantu da pokušaju rascijepati građevinsku dozvolu na dvije pa
napraviti prizemlje i prvi kat sa hospicijem za Parkinsonovu i Alzheimerovu bolest i da to
bude osigurano participacijom sufinanciranja Europskih sredstava. Koronavirus je poremetio
intenzitet i dinamiku, ali se ide na to i tome će se težiti. Po njemu treba staviti na savjest
vijećnicima jer onaj tko planira u Vrliku, Cistu, eventualno Dragljane treba imati povlaštenu
cijenu u odnosu na onoga tko je smješten na Zenti, ali misli da nije dovoljno kompetentan za
takvu temu.
Vedran Lendić, podpredsjednik Županijske skupštine naveo je kako je zadovoljan
odgovorom i da se uloži što više napora. Istaknuo je da kad se dođe u takvu situaciju vide se
koji su to problemi te se vidi koliko je to nužno i potrebno. Puno toga je riješeno i gotovo i još
samo treba izvršiti taj dio. U zadnje vrijeme manje ljudi govore o tome kako nema novaca, ali
problem je i smještaja, a ne samo plaćanja. Ne idu ljudi u Hercegovinu zato što im je tamo
30% jeftinije nego idu zato što ovdje nemaju nikakvog mjesta. Kad se pređe granica onda se
više ne može funkcionirati ne može se ništa doprinijeti.
Damir Krstinić, vijećnik postavio je dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na turizam i
pomorstvo. Naveo je kako su ovo ljeto bili svjedoci zagađenja fekalijama u lučicama i lukama
u kojima je intenzivniji nautički turizam. Činjenica je da prvenstveno dolaze plovila koji
imaju direktni ispust u more koja nemaju mogućnost skladištenja tih voda. Veća plovila koja
imaju takvu mogućnost skladištenja zadrže te vode pa je ispuste na otvorenom moru, a što
definitivno nije dobro ni poželjno, ali bar se ne događa u mjestima. U prvom mjesecu donesen
je Pravilnik i Zakon koji na neki način ovo već regulira, kojim bi se onemogućilo ispuštanje
fekalija plovilima koja imaju direktne ispuste. Međutim, pitanje je što je sa infrastrukturom u
lukama kojima bi se to preuzimalo, postoji li takva infrastruktura? Po njegovim saznanjima ne
postoji i postoje li planovi da se barem u većim važnijim lukama u Splitsko-dalmatinskoj
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županiji, ako ne u svim jer bi bilo poželjno, dogodi da se do iduće sezone to riješi bilo
koncesioniranjem te djelatnosti bilo direktnim ulaganjem.
Drugo pitanje vezano je uz nemogućnost testiranja na COVID-19 u manjim sredinama.
Govori o otoku Hvaru jer zna iz prve ruke o nemogućnosti testiranja tijekom vikenda.
Pretpostavlja da je i na drugim otocima isti problem. Prošli vikend je u njegovom mjestu bilo
nekoliko stanovnika koji su bili potvrđeno pozitivni, ali bilo je nekoliko starijih osoba koji su
imali ozbiljne simptome, a morali su čekati od petka do ponedjeljka testiranje što nije ugodno
niti osobi o kojoj se radi, niti ukućanima, niti populaciji, sigurno nije ispravno niti
epidemiološki niti zdravstveno. Postoje li planovi da se omogući na otocima da se testiranja
naprave tijekom vikenda?
Stipe Čogelja, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjel za turizam i pomorstvo naveo je
kako je to jedan od većih problema što se tiče zaštite okoliša i morskog okoliša zbog
ispuštanje fekalija iz brodova i to je dokazala sama činjenica da su preko sustava „Pomorsko
je dobro“ zaprimili veći broj prijava tijekom prošle i ove sezone. Ova sezona nije bila toliko
intenzivna, a prošla puno više sve vezano za takve ekscese. Sustavno rješenje je upravo
Pravilnik čije je djelovanje suspendirano zbog COVID situacije za ovu godinu. Čim se
stabilizira s obzirom na troškove koji taj Pravilnik predviđa da se brodovi prilagode novim
uvjetima koje je dobro rješenje koje se čekalo godinama. U pravu je vijećnik da infrastruktura
u lukama nije na zadovoljavajućoj razini. Luke nautičkog turizma nisu problem jer one imaju
svu infrastrukturu kroz koncesiju ili sporedne djelatnosti gdje se koncesionira ta djelatnost.
Većina luka nautičkog turizma više-manje imaju takvu ponudu inkonponiranu u svoju
djelatnost. Međutim, ono gdje su manjkavosti vezano za javnu infrastrukturu na kojima se
sustavno radi kroz niz europskih projekata. S kolegom Maroevićem i upravom rade na
jednom projektu gdje će se nabaviti takva oprema za ključne luke na otocima Braču, Hvaru,
Visu. Ono što je uvedeno ove godine, od prošle godine kroz natječaj za pomorsku baštinu jest
sufinanciranje troškova sportskih luka za izgradnju takve infrastrukture. One također imaju
obvezu izgraditi takvu infrastrukturu koja je dosta skupa i teško da sve sportske lučice to
mogu ostvariti jer nemaju veliki broj članova i nemaju tolika financijska sredstva iz kojih bi
mogli napraviti takvu infrastrukturu. Za isključivo takvu infrastrukturu su stavili u taj
Program te su se sastali sa svim sportskim društvima koji imaju koncesiju. Na žalost ima onih
koji nemaju koncesiju, a za one koji imaju koncesiju, njih 20-ak u Splitsko-dalmatinskoj
županiji, najavljena mogućnost financiranja takvih troškova. Ove godine se na natječaj javilo
četiri sportske lučice. Međutim, kako je situacija s koronom bila neizvjesna suspendiran je
natječaj dok se ne vidi ukupni prihodi vezani za pomorsko dobro, a koji su se stabilizirali te
će se natječaj ponovno aktivirati i ići će se u suradnju sa sportskim lukama.
Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske
županije navela je kako se u Splitsko-dalmatinskoj županiji testira samo u bolnici koja ima
vrlo mali broj uzoraka znači samo bolničke pacijente i Nastavni zavod za javno zdravstvo u
svim dijelovima županije. Za usporedbu u Zagrebu testira osam institucija, a koji nije osam
puta veći od Splitsko-dalmatinska županije. Testira se i na otocima i duž cijele županije. Na
Hvaru imaju doktoricu, specijalisticu-epidemiologinju, koja uzima testove odnosno ona testira
po svojoj procjeni ili po procjeni liječnika obiteljske medicine. Subotom i nedjeljom se sada
ne testira jer epidemiološka situacija nije takva da bi na Hvaru trebalo testirati subotom i
nedjeljom. Uglavnom, ako je netko od pacijenata ugrožen obiteljski liječnik ili liječnik hitne
medicine onda procijeni da ide u bolnicu, a ako je životno ugrožen, nada se da nije, onda se
testira ili petkom ili ponedjeljkom i test bude gotov u roku od par sati. Svi ti testovi koji se
uzimaju na Hvaru trebaju doći u Split, sve to organiziraju da se dobiju nalazi u roku od
nekoliko sati. Misli da je Splitsko-dalmatinska županija napravila maksimalno ono što je
14

mogla napraviti za svoje građane. Nastojat će i dalje što više biti na usluzi. Situacija je takva i
ako situacija nije uistinu ugrožavajuća jer ako je ugrožavajuća mora se ići u bolnicu. Testiralo
se u subotu ili nedjelju jer po naputku epidemiologa, mora biti kući i ponašati se kao da je
pozitivan dokle nalaz ne bude gotov.
Damir Krstinić, vijećnik postavio je dopunsko pitanje. Naveo je kao se ovdje ne radi samo o
ljudima koji su potencijalno pozitivni na COVID-19. On ima iskustvo iz prve ruke. Naime,
radi se o članu najuže obitelji. Njegova nećakinja, od brata kći, 13 godina, krajem osmog
mjeseca imala je visoku temperaturu i ima neke kronične bolesti za koje visoka temperatura
može biti problem. To se dogodilo u petak poslijepodne i nisu sumnjali na COVID-19. Ništa
nije ni ukazivalo na COVID-19 osim temperature, ali ona nije mogla biti primljena u
liječnika. Dakle, mogla je čekati ponedjeljak ili ići na trajekt za Split. Bilo je to krajem osmog
mjeseca i nisu se mogli ukrcat na trajekt sa autom te su se vratili u ambulantu te je pregledana
na parkingu od ambulante. Dakle, ne radi se samo o pacijentima koji imaju COVID-19 nego
bilo koja osoba kojoj je medicinsko stanje uključujući temperaturu ne može preko vikenda
dobiti medicinsku skrb. Apelira da se nađe neki način da se to riješi.
Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske
županije navela je kako joj je žao što je vijećnik imao takvo osobno iskustvo kao i bilo koga
tko se nađe u takvoj situaciji. Navela je da svaki liječnik mora pregledati svakog pacijenta
imao on temperaturu ili ne, bila sumnja na COVID-19 ili ne. Znači taj liječnik koji nije htio
primiti curicu iz vijećnikove obitelji prekršio je etiku odnosno Hipokratovu zakletvu. Oni ne
biraju je li netko zaražen ili nije jer po tome liječnici u bolnici ne bi intervenirali jer svaki
liječnik se mora ponašati prema pacijentu jednako bez obzira je li ima COVID-19 ili ne. Tu je
greška liječnika koji nije primio dijete, a ako je i sumnjao na COVID-19 morao je dijete
pregledati.
Nakon zaključenja aktualnog sata prešlo se na razmatranje točaka dnevnog reda.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 34. sjednice Županijske skupštine
Jednoglasno (43 glasa „za“), prihvaćen je zapisnik.
Ad. 2. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za srpanj-kolovoz 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 raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za gospodarstvo (jednoglasno) i Odbor za
ratne veterane (jednoglasno), podržali su izvješće.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 2. Većinom glasova (28 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava
proračunske zalihe za srpanj-kolovoz 2020. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2020. i projekcije za 2021. i 2022.
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Kako se točke 3. i 4. odnose na Izviješća o radu Regionalnog centra čistog okoliša i tekućim
fazama izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
prihvaćen je prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama
pojedinačno.
Vlatka Lucijanić Justić, privremena upraviteljica Regionalnog centra čistog okoliša iznijela je
uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za financije je točku 3. (većinom glasova), Odbor za ratne veterane je točku 4.
(jednoglasno), Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu točke 3. i 4.
(većinom glasova) ), podržali su izvješće. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
za točke 3. i 4. (većinom glasova), nije prihvatilo izviješće.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Danijel Kukoč u ime
Kluba SPD-a, Igor Skoko u ime Kluba stranke Pametno, Ante Pranić u ime Kluba
Nezavisna lista mladih i Filip Vidulin u ime Kluba HDZ-HGS-HNS, replika na izlaganje
vijećnika Ante Pranića: Miro Bulj, odgovor na repliku: Ante Pranić, replika na izlaganje
Filipa Vidulina: Miro Bulj i Milija Baldić Lukšić, odgovor na replike: Filip Vidulin, vijećnici:
Natalija Rajčić, Milija Baldić Lukšić, replika na izlaganje Milije Baldić Lukšić: Ante Baran,
Miro Bulj, Josip Lešina, replika na izlaganje Josipa Lešine: Zlatko Ževrnja, Miro Bulj i Milija
Baldić Lukšić, odgovor na replike: Josip Lešina.
Potom se vijećnik Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL pozivao na članak 105. Poslovnika te
je zatražio pauzu u trajanju od 5 minuta. Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HGS-HNS i Vedran
Lendić u ime Kluba SDP-a su također zatražili pauzu.
Nakon proteka vremena za pauzu vijećnici Miro Bulj i Ante Sanader te podpredsjednik
županijske Skupštine Vedran Lendić obrazložili su svoje zahtjeve za stanku.
Osvrt na tijek rasprave dali su Vlatka Lucijanić Justić, privremena upraviteljica Regionalnog
centra čistog okoliša i Ante Šošić, zamjenik župana.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 3. Većinom glasova (27 glasova „za“, 16 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Regionalnog centra
čistog okoliša d.o.o. za 2019.
Ad. 4. Većinom glasova (27 glasova „za“, 16 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“)
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o tekućim fazama
izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (siječanj-lipanj
2020. godine)
Ad. 5. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Niko Mrčić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije iznio je
uvodno izlaganje.
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Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (većinom glasova) i Odbor za financije
(jednoglasno), podržali su izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Natalija Rajčić u ime
Kluba SPD-a, Lucija Puljak u ime Kluba stranke Pametno i Damir Ćosić u ime Kluba
HDZ-HGS-HNS, vijećnici: Miro Bulj i Igor Skoko.
Osvrt na tijek rasprave dao je Niko Mrčić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 5. Većinom glasova (33 glasa „za“, 4 glasa „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izviješća o radu Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini
Ad. 6. Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta,
građevinarstvo i projektiranje u 2019. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Jure Šundov, predsjednik uprave Županijskih cesta Split iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (većinom glasova), Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i
ribarstvo (jednoglasno) i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (jednoglasno),
podržali su izvješće.
U raspravi je sudjelovao Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL.
Osvrt na tijek rasprave dao je Jure Šundov, predsjednik uprave Županijskih cesta Split.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 6. Većinom glasova (30 glasova „za“, 3 glasa „protiv“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izviješća o radu Županijskih cesta Split d.o.o.,
društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje u 2019.
Ad. 7. Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2019. godinu, s
Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Domagoj Lažeta, ravnatelj Javne ustanove „More i krš“ iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, podpredsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (jednoglasno), podržali su izvješće.
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U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Natalija Rajčić u ime
Kluba SPD-a, Lucija Puljak u ime Kluba stranke Pametno i Marko Vukasović u ime
Kluba HDZ-HGS-HNS, vijećnici: Milija Baldić Lukšić i Ante Bačić.
Natalija Rajčić, vijećnica postavila je pitanje u vezi kapitalnog projekta „Jadro“ izvor života
kojem su partneri Grad Solin i Turistička zajednica Grada Solina. Projekt vrijedan 24 miliona
kuna. 80 % je financiran sredstvima iz Europskog fonda. U Izviješću je navedeno kako su
ugovorene savjetodavne usluge za upravljanje projektom i javnom nabavom te je objavljena
javna nabava za akcijski plan upravljanja posjetiteljima i studiju integralnog razvoja rijeke
Jadro. Na prošloj sjednici u Rebalansu proračuna iznesen je podatak da je realizacija studije
integralnog razvoja rijeke Jadro 0,57 % i zanima je da li se to odnosi na kraj, do 2019. godine
ili period podataka za dalje?
Osvrt na tijek rasprave dao je Domagoj Lažeta, ravnatelj Javne ustanove „More i krš“. Na
pitanje vijećnice Natalije Rajčić ravnatelj Javne ustanove naveo je kako nije dobro razumio
pitanje te će odgovor dostaviti u pisanom obliku.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 7. Većinom glasova (32 glasa „za“, 1 glas „protiv“, 5 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o
ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenog područja za 2019. godinu
Ad. 8. Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za financije (jednoglasno) i Odbor za gospodarstvo (jednoglasno), podržali su
izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST-a NL, Zlatko Ževrnja u ime
Kluba HDZ-HGS-HNS, vijećnici: Sandra Mitrović Nikšić, Danijel Kukoč i Natalija Rajčić,
replika na izlaganje vijećnika Zlatka Ževrnje: Miro Bulj.
Natalija Rajčić, vijećnica navela je kako je zanima jedan projekt, a koji se tiče zelenog
poduzetništva i CO2. Projekt u vrijednosti oko 2,5 miliona eura. Naime, radi se o inovativnom
međuregionalnom sustavu kojim bi se poboljšalo praćenje klimatskih promjena. Uveli bi
eksperimentalne eko prihvatljive poljoprivredne prakse. Također, projekti same edukacije
namijenjeno je za sudionike ciklusa, a to su tvrtke, javne uprave itd. Zanima je konkretno, kod
realizacije projekta koji je naveden do 30. lipnja 2021. godine što konkretno će od toga javna
uprava asimilirati odnosno da li imaju neke konkretnije podatke o tome?
Osvrt na tijek rasprave dao je Jozo Sarač, ravnatelj Javne ustanove RERA S.D. Vezano za
pitanje vijećnice Natalije Rajčić naveo je kako će joj odgovor dostaviti u pisanom obliku.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 8. Većinom glasova (31 glas „za“, 0 glasova „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Javne ustanove RERA S.D. za
koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini
Ad. 9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni-usklađenju i
proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA
Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Navela je kako je u Odluci o davanju suglasnosti greškom napisan broj Odluke, te umjesto
broja dopisa 587/20 treba stajati broj odluke Upravnog vijeća 134-143-8-20/572-20.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno), Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno) i Odbor za ratne veterane (jednoglasno), podržali su Prijedlog.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Igor Batošić.
Osvrt na tijek rasprave dala je Diana Luetić, po ovlaštenju pročelnicu Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 9. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku o promjeni-usklađenju i proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA
Ad. 10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup prostora u objektu u Imotskom
Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje-Regionalni ured Split
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) i Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno), podržali su Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 10. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske
županije o davanju u zakup prostora u objektu u Imotskom Hrvatskom zavodu za
zdravstveno osiguranje- Regionalni ured Split
Kako se točke 11. i 12. odnose na promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe koje
su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, prihvaćen je
prijedlog za objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
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Dijana Luetić, po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
demografiju iznijela je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (jednoglasno) i Odbor za statut i poslovnik
(jednoglasno), podržali su Prijedlog.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 11. 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 Andri Lončaru, dr.med.spec. obiteljske medicine
Ad. 12. 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 Sanji Sučić, dr. med.
Kako se točke od 13. do 34. odnose 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 statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
(jednoglasno), podržali su Prijedloge.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 13. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Glazbene škole Dr. Fra
Ivan Glibotić, Imotski
Ad. 14. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Turističko-ugostiteljske
škole, Split
Ad. 15. Jednoglasno (27 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. gimnazije, Split
Ad. 16. Jednoglasno (27 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole, Split
Ad. 17. Jednoglasno (28 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole fra
Andrije Kačića Miošića, Makarska
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Ad. 18. Jednoglasno (29 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Industrijske škole, Split
Ad. 19. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Bol, Bol
Ad. 20. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Josip
Vergilij Perić“, Imotski
Ad. 21. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Gradac,
Gradac
Ad. 22. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole
„Strožanac“, Strožanac-Podstrana
Ad. 23. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne škole Ante
Anđelinović, Sućuraj
Ad. 24. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne škole Ostrog, Kaštel
Lukšić
Ad. 25. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole
Studenci, Studenci
Ad. 26. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole za
strojarstvo i mehatroniku, Split
Ad. 27. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „1. listopada
1942“ Čišla, Gata
Ad. 28. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne škole Komiža, Komiža
Ad. 29. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Obrtno tehničke škole, Split
Ad. 30. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Josip Pupačić,
Omiš
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Ad. 31. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zdravstvene škole, Split
Ad. 32. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Silvija Strahimira
Kranjčevića, Lovreć
Ad. 33. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole „Jure Kaštelan“,
Omiš
Ad. 34. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne glazbene
škole Jakova Gotovca, Sinj
Kako se točke 35. i 36. odnose 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 raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio objedinjenu raspravu.
Odbor za statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
(jednoglasno), podržali su Prijedloge.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 35. Većinom glasova (28 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa
kulturnog dobra u Splitu, Krešimirova 3
Ad. 36. Većinom glasova (28 glasova „za“, 0 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“),
prihvaćen je prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa
kulturnog dobra u Trogiru, Vukovarska 18
Ad. 37. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada
Kaštela
Josip Lešina, član Odbora za izbor i imenovanja iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za izbor i imenovanja (jednoglasno) i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
(jednoglasno), podržali su Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 37. Jednoglasno (30 glasova „za“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenje o
razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Kaštela
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Ad. 38. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola Splitskodalmatinske županije kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija.
Tomislav Đonlić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport iznio je uvodno izlaganje.
Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.
Odbor za statut i poslovnik (jednoglasno) i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
(jednoglasno), podržali su Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 38. Jednoglasno (29 glasova „za“) prihvaćen je prijedlog i donesena Odluka o dopuni
Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije kojima je osnivač
Splitsko-dalmatinska županija
Sjednica je zaključena u 20,45 sati.

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

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

23

