ZAPISNIK
sa 2. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
održane 16. srpnja 2021., u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Split, Ruđera Boškovića 32, dvorana A 100, prizemlje
Početak u 14,00 sati.
Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Banović Josip
2. Baričević Danica
3. Bečić Nevenka
4. Bikić Ivan
5. Bilić Mila
6. Bošnjak Dinko
7. Brečić Jadranka
8. Bulj Miro
9. Buljan Tomislav
10. Caratan Lukšić Liljana
11. Dragnić Daša
12. Galić Marko
13. Gojak Alen
14. Grabovac Nikola
15. Grbavac-Garac Toni
16. Grčić Matko
17. Grgić Martin
18. Grković Ivica
19. Jakšić Ružica
20. Jurišić Maja
21. Jurišić-Sokić Toni
22. Krčum Maja
23. Kukavica Ivica
24. Kusić Ivica
25. Ljulj Ivana

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

Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan Blaženko Boban, zamjenici župana Ante Šošić i Stipe
Čogelja.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Marija Čizmić, mag.iur., po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske
skupštine i pravna pitanja, otvara drugu konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije. Obzirom da se Županijska skupština nije konstituirala na prvoj sjednici
održanoj 17. lipnja 2021., sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima, sazvala je drugu
konstituirajuću sjednicu.

Uvodno je pozdravila župana Blaženka Bobana, zamjenike župana Antu Šošića i Stipu Čogelju,
vijećnice i vijećnike Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, kolegice i kolege te
sve nazočne.
Navela je kako će sjednicu voditi do utvrđivanja člana predstavničkog tijela koji je prvi izabran
s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice koja je dobila najviše glasova.
Utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano odlučivanje na početku sjednice (na početku
sjednice u 14,00 sati je nazočno 47 vijećnika, 46 vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
vijećnik pratio je sjednicu putem video linka).
Sjednica je započela izvođenjem himne Republike Hrvatske i svečane pjesme Splitskodalmatinske županije, nakon čega su nazočni minutom šutnje odali počast poginulim hrvatskim
braniteljima u Domovinskom ratu i svima koji su dali život za Republiku Hrvatsku.
Kako je kvorum utvrđen, prešlo se na dnevni red koji je identičan dnevnom redu sa prve
konstituirajuće sjednice, a koji je uobičajen za konstituirajuću sjednicu
Dnevni

red

1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine,
- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
- svečana prisega članova Županijske skupštine
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine
Predsjedavajuća je navela kako su na prvoj konstituirajućoj sjednici koja je održana 17. lipnja
2021., predmet rasprave i odlučivanja bile točke:
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine,
- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do
izbora predsjednika
- svečana prisega članova Županijske skupštine
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
U Mandatno povjerenstvo jednoglasno su izabrani: Lucija Puljak za predsjednicu te Milan
Perišić i Danica Baričević za članove.
Predsjednica Mandatnog povjerenstva podnijela je izviješće Mandatnog povjerenstva o
održanim izborima i izabranim vijećnicama i vijećnicima, verificirani su mandati vijećnika,
utvrđen je član Županijske skupštine koji je predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika,
dane su svečane prisege te je izabran Odbor za izbor i imenovanja.
U Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno su izabrani: Mate Šimundić za predsjednika te
Mate Martinić, Petroslav Sapunar, Ante Pranić i Ivica Kusić za članove.
Budući da nije bilo primjedbi niti novih prijedloga, vijećnice i vijećnici glasovanjem su
potvrdili odluke donesene na 1. konstituirajućoj sjednici.
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Utvrđeno je kako je Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva sa 1. konstituirajuće sjednice
potvrđena jednoglasno (47 glasova „za“, od čega 46 glasova vijećnika fizički nazočnih na
sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka).
Utvrđeno je kako je Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja sa 1. konstituirajuće
sjednice potvrđena jednoglasno (47 glasova „za“, od čega 46 glasova vijećnika fizički
nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka).
Navela je kako je županu Blaženku Bobanu prvom izabranom članu s kandidacijske liste koja
je dobila najviše glasova, utvrđeno mirovanje mandata po sili zakona, prvi sljedeći kandidat s
liste je gospodin Ante Sanader, te je pozvala gospodina Sanadera da, do izbora predsjednika
Županijske skupštine, preuzme predsjedavanje konstituirajućom sjednicom.
Ante Sanader, predsjedavajući, pozdravlja nazočne te navodi kako su na 1. konstituirajućoj
sjednici vijećnice i vijećnici dali svečanu prisegu, osim jednog vijećnika koji nije nazočio
sjednici.
Sukladno članku 7. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije pozvao je
gospodina Igora Skoku da pristupi radi polaganja i potpisivanja svečane prisege.
Potom izgovara tekst prisege:
„Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Županijske skupštine obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Splitsko-dalmatinske županije i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta
Županije i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“.
Nakon izgovorenog teksta gospodin Igor Skoko izgovara: „Prisežem“, a potom vijećnik,
potpisuje tekst prisege.
Prelazi se na 4. točku dnevnog reda:
Ad. 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine
Ante Sanader, predsjedavajući, navodi kako se, prema članku 26. Poslovnika Županijske
skupštine predsjednik i potpredsjednici Skupštine biraju na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika (16 vijećnika) javnim glasovanjem većinom
glasova svih vijećnika (24 glasa).
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Utvrđuje kako su pristigla dva (2) pravovaljana prijedloga.
Prvim prijedlogom za predsjednicu Županijske skupštine predložena je Daša Dragnić.
Drugim prijedlogom za predsjednicu Županijske skupštine predložena je Danica Baričević.
Potom je, Marija Čizmić, mag.iur., po ovlaštenju predsjedavajućeg, napomenula kako se
sukladno članku 27. Poslovnika Županijske skupštine izbor predsjednika i potpredsjednika
obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
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Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se
izborni postupak u cijelosti.
Potom je, otvorila raspravu o prijedlozima.
Daša Dragnić, vijećnica navela je kako je dobro što imaju dva prijedloga. To znači da su ovaj
put odlučili i konstituirati Skupštinu. Ono zbog čega je ona osobno izašla za govornicu,
predstaviti se, reći što misle oni kao predlagatelji i ona osobno kako će zastupati i kakav stav
imati u radu Županijske skupštine. Ono što smatraju je da Skupština mora imati svoju temeljnu
funkciju, a to je da se vodi interesima svih građana u cijeloj Županiji, sve u okvirima svoje
nadležnosti. Od najmanjeg otoka i najudaljenijeg mjesta u zaobalju, od onog stanovnika koji je
lijevo i koji je desno, od mladog do starog. Navela je kako ono što ne smiju nikako zaboraviti,
bez obzira što oni tu sjede, što su izabrani po nekim brojevima da većina građana nije glasala.
O njima treba voditi računa jer su i oni žitelji Županije i neke podjele treba preći i nadrasti.
Navela je kako trebaju početi primjenjivati stvarnu kulturu dijaloga, argumenata i čiji prijedlog
i argument bude bolji neka i prođe, a sve u interesu svih žitelja Županije. U tom smislu ona se
nada da će vijećnici kod izbora predsjednice Županijske skupštine stati i promisliti jer nisu
došli sa unaprijed određenim osobama za koga će dignuti ruku, a za koga ne smiju dignuti ruku,
da će razmisliti jer im je svima u interesu jer Županija stvarno treba početi raditi te da se
započnu neke promjene koje će donijeti dobro svima njima. Potom je predložila da nakon
drugog obrazloženja naprave stanku da se dogovore i konzultiraju kako glasovati te neka bolja
kandidatkinja pobjedi.
Ivica Kusić, vijećnik naveo je kako Klub vijećnika HDZ-HSP predlaže za predsjednicu
Županijske skupštine Danicu Baričević koja je njihova vrlo aktivna zastupnica u Hrvatskom
Saboru. Naime, Danica Baričević je u protekla tri mandata bila i jednako aktivna vijećnica u
skupštini Splitsko-dalmatinske županije osobito kroz Odbore za gospodarstvo, Odbor za
međunarodnu i međužupanijsku suradnju. Živi u Supetru na Braču, majka, supruga hrvatskog
branitelja, magistrica ekonomije koja uspješno vodi svoju privatnu firmu i nadasve angažirana
u javnom i političkom životu od lokalne pa do nacionalne razine. Kao dugogodišnja
predsjednica obrtnika Brač neprestano je ukazivala na važnost hrvatskog obrtništva kao snažne
značajne gospodarske grane. U HGK je bila predsjednica odbora za otoke radeći na rješavanju
cjelovite obrtničke problematike, ali s naglaskom na opstanak otoka. Kroz svoje obrazovanje i
javno političko djelovanje je stekla veliko iskustvo u vođenju projektnih, ali i razvojnih timova
te rješavanju poduzetničke i gospodarske problematike. Ujedno je i predsjednica žena HDZ
Katarina Zrinski Splitsko-dalmatinske županije i snažno je angažirana na području zaštite
obitelji, djece i mladih, a svoje vrijeme nastoji izdvojiti za humanitarno djelovanje posebice za
pomoć djeci sa posebnim potrebama. Između ostalog jedna je od inicijatora osnivanja Udruge
roditelja djece s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“. U svom javnom djelovanju posebno je
usmjerena prema poboljšanju i osnaživanju uloga žene u zajednici, a kao predsjednica
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije organizirala mnoge
aktivnosti koje problematiziraju zapošljavanje žena, zaposlenost i roditeljstvo. Naveo je kako
Danica Baričević uvijek ističe kako je važno neprestano razmatrati sudjelovanje žena u
različitim javnim područjima, njihov položaj u obitelji te u socijalnom okruženju. U posljednjih
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godinu dana je vrlo aktivna zastupnica u Hrvatskom Saboru, članica saborskih Odbora za
europske poslove, gospodarstvo, turizam, politiku te međuparlamentarnu suradnju.
Podržati izbor Danice Baričević za predsjednicu Županijske skupštine znači podržati osobu
koja u svom dosadašnjem djelovanju pokazala velike vrline u ovom poslu, isključivo snaga,
znanje i odlučnost za stvaranje boljeg, kvalitetnijeg života stanovnika Republike Hrvatske, a
time i Splitsko-dalmatinske županije.
Danica Baričević, vijećnica se zahvalila vijećniku Ivici Kusiću koji ju je, u ime Kluba,
predstavio. Navela je kako vrijeme u kojemu žive koje je obilježeno pandemijom prepuno
teškoća, ali i izazova. Izazovi ih zovu da budu danas ovdje još bolji, još učinkovitiji, još
organiziraniji, da budu odgovorni jedni prema drugima i društvu u kojem žive, da budu
odgovorni prema Splitsko-dalmatinskoj županiji i ljudima koji su ih izabrali. Stoga, svoju
kandidaturu za predsjednicu Županijske skupštine prvenstveno shvaća kao jednu veliku
odgovornost, ali i povjerenje te ukoliko bude izabrana trudit će se u potpunosti opravdati
ukazano povjerenje. Pozvala je sve vijećnike da njihove djelovanje u skupštini Splitskodalmatinske županije ne smije biti obilježeno isključivošću, podjelama. Njihova snaga treba biti
u argumentaciji, u razmjeni mišljenja i stavova, a nadasve snažnom zajedničkom djelovanju u
nastojanju da život građana u Splitsko-dalmatinskoj županiji bude još bolji i još kvalitetniji.
Uvjerena je da će na taj način uspjeti iskoristiti i ogromne mogućnosti koja im pruža nova
financijska perspektiva Europske unije, a Splitsko-dalmatinska županija ima sve preduvjete za
pokretanje novih projekata i programa za daljnji kontinuirani i snažni razvoj. Sve odluke koje
će donositi Skupština trebale bi podržavati ravnomjerni razvoj i napredak cijele Županije.
Ukoliko je izaberu raduje se suradnji, raduje se novim njihovim idejama i prijedlozima. Željela
bi da se u svom radu u Županijskoj skupštini vode znanjem, stručnošću, jednim međusobnim
poštovanjem, velikom tolerancijom. Jedino tako danas, a i u budućnosti, uz jedan vrijedan rad,
optimizam, njihova odgovornost prema građanima i uloga koja im je povjerena biti će
opravdana i ispunjena.
Miro Bulj, vijećnik je naveo kako je Klub MOST-a prošli put predložio svoga kandidata, no na
žalost nije bilo konstruktivnosti od strane 16 oporbenih vijećnika. Klub MOST je svih sedam
potpisa vijećnika dao kolegici Dragnić i poziva sve one koji žele promjene u Splitskodalmatinskoj županiji i unutar Skupštine jer ono čemu su se suprotstavili je način upravljanja i
vođenja Županijom, a koje nije bilo najučinkovitije i najbolje. Još je jednom pozvao sve
vijećnike da podrže Dašu Dragnić za predsjednicu Županijske skupštine.
Ante Pranić, vijećnik naveo je kako nakon prvog kruga izbora i nakon izbornog rezultata,
raspodjele mandata svima bi trebalo biti jasno da su se promjene u Županiji dogodile. Ne u
smislu promjena tko je većina, a tko je manjina, tko je u vlasti, a tko je u oporbi. Dogodile su se
promjene u načinu rada i funkcioniranja predstavničkog tijela, njihovih građana koji su ih
izabrali. Dogodila se situacija da niti jedna politička opcija, politička grupacija ili politička
koalicija nema osiguranu apriornu predstavničku većinu. To je jedna izazovna situacija,
situacija koja omogućava da najbolji prijedlozi na ovoj Skupštini prođu i budu usvojeni bez
obzira koja je politička opcija predstavila taj prijedlog. Ova Skupština bi prestala time biti ono
što je bila prije. Nitko u Skupštini nema želju ni ambiciju niti zakonsku mogućnost ulaziti u
sferu izvršne vlasti, ali oni mogu biti moderatori politika kroz odluke koje se donose u ovom
najvišem domu regionalnog parlamenta Splitsko-dalmatinske županije. Sukladno tome, dobro
je da imaju dva prijedloga. Na 1. konstituirajućoj skupštini imali su jedan prijedlog. Jedan
prijedlog političkih grupacija MOST-a, Koalicije ZA, Nezavisne liste mladih, HSLS, Pametno
za Split i Dalmaciju i Centra. Tada nisu imali prijedlog opcije koja je osvojila najveći broj
mandata. Tada se nije pozivalo na konstruktivnost i rad. Jednostavno je preglasan prijedlog
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odnosno nije dobio većinu glasova jedne jako kvalitetne osobe koja je mogla biti i danas
prijedlog, gospodin Ivica Kukavica. Nije bitno tko je u naravi predsjednik Skupštine, to mora
biti jasno, političke klasične trgovine više nema gdje će se doći na Skupštinu i unaprijed se
znati kojih je to 24 vijećnika koji će dignuti ruku. Oni toga moraju biti svjesni ili da odmah
kažu građanima idemo na nove izbore. To nije nikakav problem, ali treba pokušati biti mudar u
trenutku, danas, kada se nalaze u situaciji epidemiološkog vala koji je takav kakav jest, a po
nekakvim pretpostavkama je negativan, za neko buduće vrijeme. Imaju situaciju neizbora
predsjednika Vrhovnog suda koji je predsjednik DIP-a i potencijalnog odlaska ovog
predstavničkog tijela u treći pokušaj konstituiranja, ako se danas ne konstituira biti će za mnoge
polazište za nove izbore, izbore koje se ne zna kada će se održati. Konstituiranje skupštine ne
znači da će se složiti predstavnička većina, manjina, opstruirati nego znači da će se pokušati
raditi. Pokušat će se okupiti pa ako ne ide, ne ide, za 5-6 mjeseci ne ide, ali bar u ovom izrazito
izazovnom vremenu koje je ispred njih da se konstituiraju. Imat će dva prijedloga i da imaju na
umu da je na 1. konstituirajućoj Skupštini kandidat MOST-a, Koalicije ZA, Nezavisne liste
mladih, HSLS, Pametno za Split i Dalmaciju i Centra prijedlog imao 22 potpisa, a oni imaju
prijedlog sa 18 potpisa, i to je u redu. Mogu uzeti pet minuta vremena i sagledati što i kako, ne
prebacivati na kolege iz DP da su oni na vagi, svi su na vagi i svi su oni bitni te da glasaju po
savjesti.
Ivica Kusić, vijećnik je u ime Kluba vijećnika HDZ-HSP upozorio da se konstantno
apostrofiraju neke promjene, a izbori nisu bili tako daleko i nije problem sjetiti se rezultata
kako je Blaženko Boban za župana dobio veliku većinu glasova, čak je dobio i više nego na
prethodnim izborima. Oba vijećnika koja su izlagala su bili njegovi protukandidati na izborima,
jedan je uspio ući u drugi krug, dok drugi nije. Oni su kao kolege u Splitu, da apostrofira vijeće
u Splitu, kako su gospodski dali sto dana mira, nisu ništa dirali ni sabotirali, podržali su
konstituiranje Gradskog vijeća na prijedlog stranke koja je izbore i dobila, na prijedlog
gradonačelnika grada Splita. Naveo je kako ne vidi ništa drugo nego pozvati sve vijećnike, on
je kao i Klub za to da se Skupština konstituira, ne želi zazivati nove izbore, a upravo takve
stvari zazivaju nove izbore, izbore u kojima manjinski dio u ukupnoj formi glasova pokušava
utjecati na rad Skupštine, agresivno na način da dva puta predlažu svoje kandidate, a što je
njihovo demokratsko pravo, ne žele podržati njihov prijedlog za predsjednika Skupštine
odnosno za predsjednicu Skupštine te je pozvao sve da podrže njihov prijedlog da se Skupština
konstituira te da se krene sa radom.
Miro Bulj, vijećnik naveo je kako su on i njegove kolege koji su potpisali prijedlog bili druga
politička opcija na izborima i nitko ne utječe na izbor župana i dožupana. On je bio kandidat
prije četiri godine, kandidat za gradonačelnika i ne zna je li itko ikada dobio toliko glasova u
gradu Sinju. Međutim, ovdje je riječ o Skupštini. Birači su jasno rekli koliko ima skupštinara, a
koliko klubova. On osobno i Klub MOST-a se posljednjih godina nisu slagali sa vođenjem
Skupštine, poglavito u posljednjem mandatu u kojem je on bio vijećnik. Prošli put je Klub
vijećnika predložio kandidata za predsjednika Županijske skupštine g. Ivicu Kukavicu. No,
prijedlog nije prihvaćen. Sad 16 vijećnika iste političke grupacija predlaže kandidatkinju za
koju žele da se glasa i da se preuzme vođenje Skupštine. Župan je izabran, ovo ništa ne utječe
na župana. Zna da bi oni htjeli, kao i dosada, to su njihove želje, da bude kao i do sada. Ono što
napiše izvršna vlast da tako i bude. Ovdje bi se trebalo demokratičnije raditi, raspravljati jer je
ovo demokratski sustav i Županijska skupština je ona koja donosi određene odluke. On se ne
slaže niti će ikada podržati način upravljanja Županijskom skupštinom kao što je to bilo do
sada. Znaju kako je to da sada izgledalo. Od bojkotiranja tematskih sjednica pa nadalje. Njihov
prijedlog je demokratski prijedlog. Žao mu je što oni nisu dali prijedlog, kao tada najjača lista
na izborima koja nije dobila većinu. Jedino su ga oni dali. Njihovo demokratsko pravo je, njih
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16, da predlože njihovog kandidata, prošli put je bio g. Kukavica koji nije prihvaćen, a oni nisu
dali prijedlog. Sada imaju dvije kandidatkinje. Poziva sve one koji su za promjene da daju svoj
glas za gđu. Dragnić. Istaknuo je kako promjena nije kraj svijeta, promjena je novi početak i ne
trebaju se bojati promjena. Zato je još jednom pozvao sve one koji su protiv dosadašnjeg načina
vođenja Skupštine i upravljanja Splitsko-dalmatinskom županijom da podrže njihovog
kandidata odnosno kandidatkinju.
Daša Dragnić, vijećnica navela je kako postoji jedna grupa koja se agresivno postavlja
odnosno agresija se vidi u tome jer su dali i prvi i drugi put prijedlog. Navela je kako mora
priznati kako je zgrožena takvom konstatacijom. Zamolila je da u buduće u Županijskoj
skupštini prijedlozi budu dočekani širokih ruku jer svaki prijedlog samo može doprinijeti
kvaliteti rada. Shvaćanje da, kad netko ima prijedlog je agresija ih vodi unazad i koči ih u
svemu što bi oni u Skupštini trebali raditi i postizati.
Ivica Kusić, vijećnik naveo je, a što se tiče izlaganja vijećnika Mira Bulja, vraćajući se na
rezultate izbora, da je narod želio promjene Blaženko Boban ne bi bio danas izabrani župan.
Poziva sve vijećnike da kao što su u gradu Splitu podržali politiku gradonačelnika Puljka da na
isti način podrže politiku Blaženka Bobana. Što se tiče gđe. Dragnić ispričao se jer misli kako
njegov epitet nije bio na mjestu i više ga neće koristiti.
Ante Pranić, vijećnik naveo je kako je u svojoj raspravi kao vijećnik naglasio da treba shvatiti
različitost između izbora za predstavničko tijelo od izbora za izvršnu funkciju. Izbori za izvršnu
funkciju su završeni pobjedom g. Blaženka Bobana. Što se tiče predstavničkog tijela, oni se
danas pokušavaju konstituirati, imaju dva prijedloga i kada bi malo sumirali broj glasova
podnesenih prijedloga iz dijelova političkih opcija iz kojih dolazi. HDZ sa HSP-om u prvom
krugu izbora za predstavničko tijelo 61 122 glasa, MOST, Koalicija ZA i Centar 61 758
glasova. Oni govore o težini prijedloga, a ako prijedlozi predstavljaju političke opcije i ako se
malo pogledaju glasovi onda bi ovaj imao veći kredibilitet i težinu, prijedlog Koalicije ZA,
MOST-a i Centra više za 636 glasova. Oni danas biraju predstavničko tijelo, a ne izvršnu
funkciju. Izvršna funkcija je poznata, svima jasna. Ono u što predstavničko tijelo ne bi trebalo
ulaziti u izvršnu funkciju ni izvršno tijelo ne bi trebalo ulaziti u predstavničku funkciju. To je
istaknuo da bude jasno, a vezano za izlaganje i kredibilitet prijedloga. Kada bi gledali prijedlog
Koalicije ZA, MOST-a i Centra za gđu. Dragnić po broju glasova, a broj glasova ih je uputio u
predstavničko tijelo jer imaju 636 glasova više.
Ivica Kusić, vijećnik naveo je kako se nije uspio referirati g. Praniću. On je razmišljanja da
nije problem razlikovanja izbora za predstavničko tijelo i za predstavnike izvršne vlasti. Njega
zanima da ako se želi nešto mijenjati u Županiji, to se radi amandmanima, a ne izborom za
predsjednika Županijske skupštine i ako ona nije toliko bitna zbog čega je predlažu.
Ranko Ostojić, vijećnik naveo je kako ga iznenađuju rečenice kojima vijećnik iz HDZ
pokušava umanjiti ulogu ovog demokratskog dijela predstavničkog tijela i to je nešto što je
zabrinjavajuće. Iz toga razloga je pozvao vijećnike da se upravo u tom dijelu opredijele za bolju
kandidatkinju, onog za koga smatraju da će biti bolji na čelu Županijske skupštine, izuzetno
važne pozicije demokratskog odlučivanja u Županiji. S obzirom da oni nisu bili predlagatelji,
potpisnici u bilo kojem prijedlogu za njega je jako važno da su bili u prilici čuti kandidatkinje i
čast mu je što imaju kandidatkinje, ali mora izraziti žalost što zadnji put veteran 4. gardijske
brigade nije mogao dobiti podršku u Županijskoj skupštini. Zamolio je da biraju po savjesti,
ispravno kao pravi članovi Županijske skupštine.
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Nakon rasprave ista je zaključena te se pristupilo glasovanju.
Za prvi prijedlog u kojem je za izbor predsjednice Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije predložena Daša Dragnić glasovalo se: 22 glasa „za“(od čega 21 glas
vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1 glas vijećnika putem video linka), 0 glasova „protiv“,
25 glasova „suzdržan“.
Za drugi prijedlog u kojem je za izbor predsjednice Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije predložena Danica Baričević glasovalo se: 22 glasa „za“, 0 glasova
„protiv“, 25 glasova „suzdržan“(od čega 24 glasa vijećnika fizički nazočnih na sjednici i 1
glas vijećnika putem video linka).
S obzirom da su obje kandidatkinje dobile isti broj glasova, glasovanje se ponovilo.
U ponovljenom glasovanju prvi prijedlog za izbor predsjednice Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije Daše Dragnić, glasovalo se: 21 glas „za“, 0 glasova
„protiv“, 25 glasova „suzdržan“.
U ponovljenom glasovanju za drugi prijedlog za izbor predsjednice Županijske skupštine
Splitsko-dalmatinske županije Danice Baričević, glasovalo se: 22 glasa „za“, 0 glasova
„protiv“, 24 glasa „suzdržan“.
Ante Sanader, predsjedavajući, naglasio je, obzirom da u ponovljenom glasovanju niti jedna
kandidatkinja nije dobila potrebnu većinu, pozivao je vijećnike na davanje novih prijedloga.
S obzirom da nije bilo novih prijedloga, predsjedavajući je, utvrdio da predsjednica Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije nije izabrana, Županijska skupština nije
konstituirana.
Utvrđuje kako se Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije u drugom pokušaju nije
konstituirala. Nova konstituirajuća sjednica sazvat će se u roku od 30 dana, a sve sukladno
Zakonu o lokalnim izborima.
Sjednica je zaključena u 15, 15 sati.
Predsjedavajuća
Županijske skupštine
Marija Čizmić, mag.iur., v.r
po ovlaštenju pročelnica Upravnog
odjela za poslove Županijske skupštine
i pravna pitanja Splitsko-dalmatinske županije

Predsjedavajući
Županijske skupštine
Ante Sanader, dipl. ing., v.r.

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