ZAPISNIK
sa 12. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 12. lipnja
2018., u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2.
Početak u 9,00 sati.

Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici:
1. Andabak Ivan
2. Bačić Ante
3. Baldić-Lukšić Milija
4. Baran Ante
5. Baričević Danica
6. Bašić Klement
7. Batošić Igor
8. Bečić Nevenka
9. Bikić Ivan
10. Bobeta Denis
11. Božanić Tonči
12. Brečić Jadranka
13. Bulj Miro
14. Buljan Tomislav
15. Ćosić Damir
16. Čizmić Jadran
17. Erceg Ljubomir
18. Grubišić Edita
19. Horvat Saša
20. Kovačić Ivan
21. Krstinić Damir
22. Kukoč Danijel
23. Kurtović Ferdo
24. Kusić Ivica

25. Kuzmanić Matko
26. Lendić Vedran
27. Lešina Josip
28. Maretić Petar
29. Maroević Vinko
30. Martinić Mate
31. Mazić Marin
32. Mitrović Nikšić Sandra
33. Nenadić Živko
34. Peronja Kruno
35. Puljak Lucija
36. Rajčić Natalija
37. Rebić Mate
38. Renić Ante
39. Sapunar Petroslav
40. Skoko Igor
41. Svaguša Darko
42. Tokić Nikola
43. Vidić Jozo
44. Vidulin Filip
45. Vukasović Marko
46. Zelić Maja
47. Ževrnja Zlatko
48. Župić Božo

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Ivan Krželj, te Ante Sanader i Ante Obad koji su
opravdali svoj izostanak.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan Blaženko Boban, zamjenici župana Ante Šošić i Luka
Brčić, privremeni pročelnici upravnih tijela, predsjednici uprava trgovačkih društava i
ravnatelji ustanova.
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja.
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske
skupštine.
Nakon što je utvrdio kvorum za pravovaljano odlučivanje ( na početku sjednice u 9,00 sati
nazočno je 47 vijećnika), predsjednik Skupštine je otvorio sjednicu.
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Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je 5. lipnja. 2018.
Kako je nakon otpreme materijala zaprimljena obavijest stranke Most nezavisnih lista o
mirovanju mandata vijećnika Ante Pranića i početku mandata njegovog zamjenika Ljubomira
Ercega predsjedavajući predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni točkom:
„Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine“.
te da se ova dopunska točku, koja bi bila točka 34. današnjeg dnevnog reda, odradi na samom
početku sjednice kako bi zamjenik vijećnika položio svečanu prisegu i uključio se u daljnji
rad današnje sjednice Županijske skupštine.
Prijedlog o dopuni dnevnog reda prihvaćen je jednoglasno.
Također je pristigao i prijedlog potpisan od strane 20 vijećnika za dopunu dnevnog reda
točkom:
„Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne
upotrebe - izgradnje i korištenja katoličke crkve, pastoralnog centra i dječjeg vrtića na dijelu
k.o. Trogir, predio Brigi“.
Prijedlog za dopunu dnevnog reda obrazložio je jedan od potpisnika, vijećnik Danijel
Kukoč.
I MOST NL dao je prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom:
„Deklaracija kojom se utvrđuje osobito značajan interes Splitsko-dalmatinske županije u
proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na Jadranskom moru, u
svim sadržajima iz Dijela V. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.“
Prijedlog je obrazložio vijećnik Miro Bulj.
Blaženko Boban, župan, povukao je iz dnevnog reda točku 33:
„Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Solinu,
Arheološko nalazište sv. Petra i Mojsija“.
Razlog za povlačenje je dogovoreni sastanak župana sa ministricom kulture na kojem će se
razmotriti mogućnost da Ministarstvo kulture i Županija, zajedničkim snagama, krenu u otkup
ove čestice koja se nalazi u blizini jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta na području
grada Solina, a i na području Republike Hrvatske.
Zatim se glasovalo o prijedlozima za dopunu dnevnog reda.
„Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne
upotrebe - izgradnje i korištenja katoličke crkve, pastoralnog centra i dječjeg vrtića na dijelu
k.o. Trogir, predio Brigi“.
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Prijedlog nije prihvaćen (20 glasova „za“, 27 glasova „protiv“)
Prijedlog MOSTA NL:
„Deklaracija kojom se utvrđuje osobito značajan interes Splitsko-dalmatinske županije u
proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na Jadranskom moru, u
svim sadržajima iz Dijela V. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.“
Prijedlog nije prihvaćen (20 glasova „za“, 27 glasova „protiv“).
Kako se za raspravu o dnevnom redu nitko nije prijavio predsjedavajući je stavio na
glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom izmjenom.
Dnevni red je prihvaćen većinom glasova (43 glasa „za“, 4 glasa „protiv“).
Dnevni

red

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
2. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem
školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba očuvanja
kulturne baštine – Ustanova u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u
zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
9. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog
razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske
županije „More i krš“ za 2018.
12. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
13. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj
zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu
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14. Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta Županijske uprave za ceste Split za 2018. godinu
15. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o
pomoći između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Lećevica
17. Prijedlog odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa
sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio
ispred hotela Park
19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri
ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni
do hotela ex Ambasador, Grad Split
20. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledanja i
čuvanja Zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis
21. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Vis za
2017. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
22. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe
Makarska za 2017. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
23. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Lovret
za 2017. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
24. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Split za
2017. godinu
25. Prijedlog odluke o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Vis za 2017.
godinu
26. Prijedlog odluke o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Makarska za
2017. godinu
27. Prijedlog odluke o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Split za
2017. godinu
28. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga Doma za
starije i nemoćne osobe Vis za korisnike smještene temeljem ugovora o smještaju
(privatni korisnici)
29. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za
starije i nemoćne osobe – Makarska i podružnici „Sveta obitelj“ Runović
30. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za
starije i nemoćne osobe Split
31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu
Lovret, Split
32. Prijedlog odluke o preuzimanju ljekarničke djelatnosti od strane Ljekarne Splitskodalmatinske županije.
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Aktualni sat - vijećnička pitanja
Danica Baričević, vijećnica, svoje pitanje upućujem županu Blaženku Bobanu: „Župane što
se događa sa Domom zdravlja? Možete li nas malo više upoznati?“ Drugo pitanje upućujem
pročelniku za školstvo, g Đonliću. S obzorom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove
godine najavilo rani početak školske godine, 4. rujna, zanima me da li mi, s obzirom da
živimo od turizma i da još turistička sezona traje, možemo tražiti odgodu i što Vi, po tom
pitanju radite?
Blaženko Boban, župan, znam da moj odgovor neće daleko odjeknuti, onoliko koliko
odjekuju neke druge informacije i priče. No, to je tako u našem prostoru jer populizam, krive
izjave i interpretacije, uvijek lakše nađu prostora nego ono što su fakti, što su činjenice. A
činjenice su: nikada nikome, pa čak ni trojici razriješenih članova upravnog vijeća, nisam
davao nikakve inpute oko izbora ravnatelja. Znate koja su tri bila i s njima možete
razgovarati. Drugo, meni je primarna zaštita javnog zdravstva, a zaista smo sada u problemu
što se tiče specijalizacija. Ali moram ovdje naglasiti što sam više puta rekao, taj problem se
poteže još iz perioda, potpuno odgovorno tvrdim, vlade SDP-a na čelu sa g Milanovićem,
kada, nažalost, tom politikom je raspisan vrlo mali broj specijalizacija. I danas je, nakon 3-4
godine, refleks toga. Da smo tada imali, kao što se nekidan dogodilo kada je naša Splitskodalmatinska županija dobila 36 specijalizacija, Dom zdravlja 28 i Hitna pomoć 8, sigurno bi
situacija danas bila bolja. Treće što želim naglasiti, jako mi je žao što od 287 koncesionara,
naslonjenih na Dom zdravlja, 48 ne plaća redovito svoj zakup, svoje režije. Najglasniji među
njima su oni koji najviše duguju Domu zdravlja i potiču javnu polemiku upravo takvi koji do
sto, pa čak i preko sto tisuća kuna duguju, a u zaštitu tzv. njihovog javnog zdravlja potiču
takve polemike. Zato prepustimo da novo upravno vijeće, sukladno novom natječaju, odabere
ravnateljicu ili ravnatelja, ne podilazeći nikome, pa ni javnosti, izaberu onoga koji će
maksimalno štititi javno zdravstvo. Nisam ovdje izlazio sa nijednim imenom, iz korektnosti i
političke korektnosti, pa ako hoćete i političke korektnosti u ovoj Skupštini, a da ne govorim
na javno političkoj sceni Splitsko-dalmatinske županije. Ponavljam na kraju da nikada
nikome, pa ni ovoj trojici članova upravnog vijeća koji su sva tri koncesionari, nisam rekao
što će izabrati na javnom natječaju. I rezultat je bio kakav je bio. I što je meni preostalo? Iza
toga stojim i danas. Ali, nevezano o izboru ravnateljice ili ravnatelja, ovo je problem. I neće,
dok sam ja tu, kao odgovorna osoba, nitko na uštrb javnog zdravstva štetiti građane Splitskodalmatinske županije.
Danica Baričević, vijećnica, iznijeli ste podatak da imamo 287 koncesionara, a da njih 47 ne
plaća i ostalo je dužno. Zanima me što po tom pitanju čini Dom zdravlja i kako naplatiti te
dugove?
Blaženko Boban, župan, bit ću vrlo kratak zbog ostalih pitanja. Protiv mnogih od njih su
pokrenute ovrhe, a za neke i postupak naplate. Sve aktivnosti koje su trebale biti pokrenute su
pokrenute, čak se neke nalaze na sudu i čekamo odluke suda.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, sukladno odluci o početku nastavne godine za ovu školsku godinu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiralo je početak nastavne godine za treći rujna.
Obzirom na upite koji su nam stizali od strane gradova i općina, pogotovo s otoka i priobalja,
Županija se, zajedno s ostalim osnivačima, suglasila da se za početak školske godine predloži
odgoda od tjedan dana. Tu smo mogućnost kao osnivač školskih ustanova iskoristili i
očitovali se, u to smislu, prema Ministarstvu i čekamo njihov odgovor i odluku.
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Sandra Mitrović Nikšić, vijećnica, prvo pitanje je za gospodina župana. S obzirom da je, na
pretprošloj sjednici, bilo govora o održavanju tematske sjednice na temu prometnica u
Splitsko-dalmatinskoj županiji sa naglaskom na omišku zaobilaznicu i bilo je govora da će to
biti u petom mjesecu, nakon sjednice Vlade u Gradu Splitu, povodom Sv. Duje, a kako smo
već na polovini šestog mjeseca, zanima me kada bi to moglo biti? Drugo pitanje je za
ravnatelja Lučke uprave ili za pročelnika za pomorstvo, a vezano za uređenje ušća rijeke
Cetine. Bilo je govora kako će se taj dio urediti za brodice koje se tamo vezuju, na način da bi
se postavili pontoni. To je trebalo biti dovršeno do petog mjeseca, a sad smo u šestom
mjesecu. Sada je možda već radi sezone kasno, ali bi bilo dobro da se najesen krene u
realizaciju.
Blaženko Boban, župan, apsolutno je točno što ste rekli i mi smo u pripremi te sjednice. Ne
mogu sa sigurnošću reći kada, ali do ljetne stanke će sigurno biti. Vršimo razgovore sa
Hrvatskim cestama jer su i oni dionik te tematske sjednice i moramo se prilagoditi njima.
Obećanje stoji i održat će se do ljetne stanke.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, zatražit
ćemo pisani odgovor od Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Upoznati jesmo,
prošireno je na ušće same Cetine i dolazili su na razgovore i neki korisnici brodica koji tamo
drže brodove. Što je točno dogovoreno i kada će biti termini ne znamo, ali ćemo uputiti pisani
upit prema Lučkoj upravi.
Miro Bulj, vijećnik, župane jeste li upoznati da je Upravno vijeće Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije na 54. sjednici dalo prijedlog da se zaduže stručne službe da ispitaju
uvjete angažmana vanjske revizije, tj. da se pozove vanjska revizija. To je ponovljeno i na 56.
sjednici. Nikada nije pozvana nego su ljudi koji su to predložili smijenjeni, pa i oni koji su 15.
prvoga, s tim da smo puno govorili o Domu zdravlja. Ne govorim ovdje ni o dugovima, ni
ovrhama, postoji zakon, nego govorim o uslugama u Domu zdravlja. Mislim da se nećete
složiti sa poučkom ravnatelja Doma zdravlja, kad je recimo ginekolog u Imotskom ili Sinju na
godišnjem, onda naše žene odlaze po uslugu u druge sredine. Međutim, nešto bih Vas pitao.
Uvijek ste govorili da ovdje nema sudskih sporova, ali i Vi ste to dobili na ruke, to niste
kazali u svom izlaganju, predano je na pisarnicu 15. petog, pravomoćna presuda Županijskog
suda u Bjelovaru. Uz presudu je došlo pismo u kojem piše: “Kako je Splitsko-dalmatinska
županija osnivač toga Doma zdravlja i kako će morati poduzeti korake radi zaštite imovine i
interesa same Ustanove i da Vas upoznaju da je ravnatelj Doma zdravlja učinio nepotrebni
izdatak Doma zdravlja koji mora platiti. A izdatak je milijun i 540 tisuća kuna, bez kamata.
Dostavlja se Splitsko-dalmatinskoj županiji i Vi ste župane s ovim upoznati. Upravno vijeće
koje nije glasalo za ravnatelja, 3 člana, pa i one koji su imenovani 15. prvoga, Vi ste također
smijenili. Tko će platiti ovih milijun i po kuna? Hoćemo poskupiti sada staračke domove?
Drugo pitanje, govorite o udžbenicima, govorite o populizmu. Da, ja sam bio ovdje predložio
udžbenike i amandman i svi su me tada napali da je to populizam, a ja sam samo tražio da
imamo isto ono što imaju djeca u Zagrebu. Čak sam dao amandman i na državni proračun,
300 milijuna kuna i to bi bilo najbolje. Međutim, sad će u Županiji biti besplatni udžbenici.
Koliko vidim, za 36 000 djece, koliko imamo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, predviđeno je
nešto više od 11,3 milijuna kuna, a potrebe su iznad 30 milijuna kuna. Kako ćete podijeliti taj
novac? Jesu li sva djeca za Vas ista i koje ćete modele uzeti u rješavanju toga problema? Da li
zaista, za te novce, možete osigurati sve udžbenike?
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Blaženko Boban, župan, ja Vas jako dobro razumijem, dragi kolega, zašto Vi nećete o dugu
pričati. Što se tiče prvog pitanja, činjenica je da je to presuda koja ide na teret Doma zdravlja i
koja nije napravljena, nemam namjeru braniti ni ovog ni onog ravnatelja, ali nije napravljena
greškom ovog ravnatelja. Njegova situacija je bila ili se nagoditi ili ne. To sada upravo sa
stručnim službama analiziram i vidjet ćemo o čemu se radi. Što se tiče drugog pitanja, ponovit
ću: “Sva djeca, od prvog do osmog razreda, gdje je osnivač Splitsko-dalmatinska županija,
dobit će besplatne udžbenike“. Ne znam kojim jezikom i kako jednostavnije to mogu reći. Sva
djeca Splitsko-dalmatinske županije, od prvog do osmog razreda, tamo gdje je Županija
osnivač, dobit će besplatne udžbenike. Prije svega smo imali mogućnost da ćemo sudjelovati
zajednički sa lokalnim zajednicama, a onda smo odlučili kupiti sve udžbenike, a lokalnim
zajednicama prepustiti onaj popratni materijal, radne bilježnice i slično. Usput, Vama
informacija, iznos je iz već otvorene javne ponude.
Miro Bulj, vijećnik, uručit ću županu presudu, koja je dostavljena u prilogu ovog pisma, gdje
će Županija morati platiti. Meni nitko ne radi u Domu zdravlja ni u ljekarnama, ne znam radi
li Vama, pa tako prema meni se ne odnosi. Dostavit ću Vam ovaj dokument, a mogu dostaviti
i medijima, da ne mislite da sam nešto izmislio i da me ne proglasite lažovom, jer vrlo brzo
PR-ovski se to može odraditi. Samo sam pitao o onome što sam dobio u interesu naših
građana. Netko će morati platiti milijun i po kuna plus zatezne kamate. To su ogromne štete
za Splitsko-dalmatinsku županiju. Što se tiče udžbenika, Vi ste govorili da je to populizam.
Zaista ne vjerujem da za 11 milijuna možemo kupiti komplet udžbenike i radne bilježnice, jer
kad smo mi u Sinju uzimali trebalo je oko dva milijuna za 2200 djece. Ali ako ste Vi čovjek
koji može kupiti komplet udžbenike i radne bilježnice, sve je to komplet, ako možete to je kao
u Bibliji opisano sa dvije ribe nahraniti cijeli svijet.
Mate Rebić, vijećnik, imam dva pitanja, prvo za ravnatelja Javne ustanove „More i krš“ g
Gabelicu. Kao što ste, u svom odgovoru na moje vijećničko pitanje, odgovorili zaposlenik
Vaše Ustanove za rušenje stabala i betonizaciju na ulazu u Modro jezero u Imotskom napisao
je dva zapisnika tj. dvije prijave za Grad Imotski. Zanima me da li ste po tim prijavama
reagirali, obavijestili inspekcije nadležnog ministarstva? Ako niste kada to namjeravate učiniti
kao Ustanova koja je ipak za zaštitu prirode Splitsko-dalmatinske županije? Drugo pitanje je
za Županijsku upravu za ceste vezano uz Imotski, uz tri kružna toka koji se spominju. Prvi je
kod Vukadinovića, drugi je kod hotela Venecije, treći kod nove policijske postaje. Konkretno
me zanima u kojoj je to fazi i koji su terminski rokovi za izgradnju toga?
Ivan Gabelica, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, ako ste dobro pročitali moj
odgovor u njemu ne piše da je djelatnik Javne ustanove podnio bilo kakvu prijavu protiv bilo
koga. Postoje dva zapisnika koja je napravio moj djelatnik. Možete doći na uvid. Ovo o čemu
Vi govorite, radi se o jednoj katastarskoj čestici na kojoj je izgrađen objekt 2004. I tada je bilo
sporno da li se ta čestica nalazi u zaštićenom području ili ne. Na kraju je utvrđeno da
katastarska čestica 7773 nije navedena u odluci o osnivanju da se nalazi u zaštićenom
području. Da li je to netko napravio 1972., namjerno ili nenamjerno ili je mislio da to može
biti građevinsko područje pa da će se iskoristiti na ovaj način, to je druga stvar. Mi nemamo tu
snagu ni moć da nekome zabranjujemo radove na onoj čestici koja nije navedena kao
zaštićeno područje. To može odlučiti jedino nadležno ministarstvo ili sud. Objekt izgrađen na
toj čestici ima sve potrebne dozvole. Kad bi se postupalo na način kako ste Vi postavili
pitanje, ja sam Vam odgovorio da je pola Imotskog, pola Baga, pola Mustapića i sve dolje do
Perkušića kuće, sve u zaštićenom području i onda bi sve te kuće trebalo srušiti.

7

Mate Rebić, vijećnik, pa Vaš djelatnik je napisao ta dva zapisnika, nisam ih ja napisao,
nisam ja rekao da se u zaštićenom području nešto ruši protupravno, da se u spomeniku prirode
ruše stabla i betonira. Mislim da je Vaša zadaća, kao ravnatelja Javne ustanove koja brine o
zaštiti prirode, kada Vaš djelatnik napiše te prijave ili zapisnike, reagirati. Uputio sam pitanje
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i očekujem odgovor, ali ono što je evidentno iz
njihovog usmenog odgovora je da se to područje nalazi u zaštićenom području spomenika
prirode Modro jezero. Mene zanima, kada je Vaš djelatnik napisao te dvije prijave, da li ste ih
proslijedili Ministarstvu tj. inspekcijskoj službi Ministarstva?
Ivan Gabelica, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, ponovit ću, 2004.,
gradonačelnik Imotskog je bio pokojni Ante Lončar. Kad su odlučili raditi ovaj sporni objekt
tada je g Gadžo podnio prijavu protiv Ustanove odnosno protiv mene. Po nalogu ministarstva
mi smo izašli na teren i utvrdili ovo što sam Vam sada kazao. I ministarstvo je, na temelju
toga, dopustilo da se tu radi objekt. Tu je napravljena kuća legalno.
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, vezano za Vaše pitanje oko
rješavanja rotorskih raskrižja na području grada Imotskog, prva dva križanja, prvo kod
Venecije i drugo križanje spoj Glavine sa županijskom cestom, su u nadležnosti Hrvatskih
cesta. Prvi, kod Venecije 100%, a ovaj drugi prema Glavini, budući je riječ o prolasku ceste
višeg ranga, oni projektiraju, pripremaju projekt, planove, a Županijska uprava za ceste,
budući se s nama križa, će sufinancirati realizaciju tog projekta nakon što se sve razriješi. A
što se tiče trećeg raskrižja u gradu, otprilike negdje u ovo doba prošle godine ili kasnije, bio
sam osobno u Imotskom i s gradonačelnikom smo tražili kako da se riješi to raskrižje.
Problem je što ne možemo rotorom postići dovoljno velik kružni tok, dovoljno velik radijus
koji bi omogućio neometano prometovanje, pogotovo autobusima, velikim kamionima s
prikolicama i slično. U biti, potrebno bi bilo riješiti imovinske odnose i srušiti četiri stabla, tri
javora i jednu kostelu. Sad je na Gradu da se opredijeli da li će to prihvatiti. Išli smo na jedno
uže rješenje čiji radijus ne bi zadovoljavao i zbog toga smo skloniji ostaviti ovako to križanje,
dakle sa trećom trakom i procjenjujemo da bi uski rotor stvarao probleme i da to ništa ne bi
riješilo. Dakle, u fazi smo razgovora i spremni smo, ovisno o dogovoru, pristupiti rješavanju
toga križanja.
Mate Rebić, vijećnik, ako bi mi mogli samo reći, vezano uz ova prva dva koja ste spomenuli,
da li imate informaciju o konkretnim terminskim rokovima?
Ante Šošić, zamjenik župana, 6. lipnja je izdana lokacijska dozvola za čvor Vukadinoviće.
Kod Venecije se radi prometno rješenje, možda ste s dijelom i upoznati. Može se čak dogoditi
da MUP bude financirao ovo treće raskrižje. Razgovarao sam s gradonačelnikom Imotskog
prije nekoliko dana, a ovo su Vam egzaktne stvari. Dobio sam lokacijsku za Vukadinoviće, jer
je izdala Ispostava Imotski, na mail i forsirao sam da se to što prije izda. Iza ovoga slijedi
sastanak s Hrvatskim cestama, izmjene i dopune njihova proračuna, odnosno projektiranje do
kraja, ishođenje građevinske. O terminima ipak malo se suzdržimo dok ne dobijemo
konkretne informacije. Nije samo naš posao raditi poslove koji su nam u nadležnosti nego i
lobirati da se određeni kraj razvije.
Denis Bobeta, vijećnik, prvo pitanje za ravnatelja ŽUC-a. Temeljem zahtjeva građana, preko
mjesnih odbora i posredstvom Grada Sinja, u više navrata slana Vam je zamolba za
postavljanje tabli sa prezimenima stanovnika uz županijske i lokalne ceste, koje su pod
djelokrugom Županijske uprave za ceste. Možete li mi odgovoriti zašto to do sada nije

8

napravljeno? Mogu Vam navesti koje su to točno ceste za koje je zatraženo postavljanje. To je
županijska cesta 6118 - lokalna cesta 67037 Jasensko, županijska cesta 6118- lokalna cesta
67018 Čitluk, županijska cesta 6118 – Karakašica, županijska cesta 6117 – Lučane,
županijska cesta 6122 – Gljev, županijska cesta 6082, kao i lokalna 67016 – Bajagić –
Obrovac, lokalna cesta 67037-Donje Glavice. Drugo pitanje za župana g Blaženka Bobana.
Do sada je, a nadam se da će i ove godine, Županija nagrađivala učenike osnovnih i srednjih
škola koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz općih predmeta.
Pošto se bliži dodjela ovogodišnjih priznanja i nagrada uspješnim učenicima, a lani ste
govorili da će ove godine biti nagrađeni i učenici srednjih strukovnih škola, pa Vas pitam da li
ćete tako postupiti i zašto u dodjelu nagrada ne uvrstite i učenike srednjih tehničkih škola, jer
je to nepravedno i demotivirajuće za te učenike, a po meni i diskriminirajuće?
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, što se tiče zahtjeva koji pristižu
Županijskoj upravi za ceste oni idu u nekakvu redovitu proceduru. Običavamo da se takvi
zahtjevi rješavaju preko jedinice lokalne samouprave, dakle ne samo preko mjesnog odbora.
Volio bih da nam ostavite taj zahtjev. Imali smo nedavno i susret iz Mjesnog odbora Obrovac
(Obrovac Sinjski), gđa Kristina Širović je bila pa je dogovarala konkretan plan. Želimo to
donekle uskladiti i sa lokalnom zajednicom jer zahtjeve koje dobivamo iz pojedinih mjesnih
odbora potrebno je i nomotehnički urediti, prilagoditi, staviti na određenu razinu. U svakom
slučaju ne bi trebalo biti problema za rješavanje takvih tabli.
Denis Bobeta, vijećnik, napomenuo bih gospodinu Škoriću da mjesni odbor podnosi zahtjev
Gradu i Grad je uputio te zahtjeve. U većini tih mjesnih odbora predsjednici jesu predstavnici
iz HDZ-a, smatram da neki i nisu dovoljno odradili svoj posao, neki jesu. U većini ovo je
poslano gdje nisu ti predstavnici pa da zamolite Vaše predsjednike tih mjesnih odbora da i oni
dostave, jer ovo nisu kompletni zahtjevi.
Blaženko Boban, župan, točno je, lani prilikom dodjele gimnazijalcima i srednjim školama
sam rekao da ćemo primiti i nagrađenu djecu iz strukovnih škola i to obećanje ćemo izvršiti.
Prilikom prijema, a primit ćemo u dvije grupe, jer prostor ne omogućuje u jednoj, bit će
primljeni i iz strukovnih i iz tehničkih škola sva djeca koja su dobila nagrade.
Ante Renić, vijećnik, pitanje za g Jozu Sarača, ravnatelja RERE, 15. svibnja su bile prijave
na EU projekt WiFi4EU koji se odnosi na bespovratno financiranje opreme za javni bežični
internet na području općina. Radi se o vaučerima od 15 tisuća eura, a svaka članica može
dobiti najmanje 15 takvih vaučera. Zanima me koliko se naših općina iz Županije uspjelo
prijaviti na taj program jer je presudna bila brzina. Drugo pitanje za g Čogelju: „Ima li
Splitska obala d.o.o., koncesionar područja od uvale Baluni do ex hotela Ambasador,
poznatije kao Zapadna obala, odobrenje Županije za potkoncesiju ugostiteljske djelatnosti na
dodijeljenim ugostiteljskim objektima?“
Jozo Sarač, ravnatelj RERE, mi smo od početka bili uključeni. Prilikom same najave poziva
kvalitetno smo pripremili sve naše općine i gradove. Trebalo je prethodno izvršiti samo
registraciju da bi se u drugom pozivu mogli prijaviti na sam natječaj. U prvoj fazi 43 naše
općine i grada su se prethodno registrirali, dakle stekli su pravo da se prijave za nepovratnih
15 000 eura. U danom trenutku su svi krenuli klikati, dakle cijela je Europa u jednom
trenutku, kad je otvoren natječaj u 13 sati, klikala i u tom trenutku je pao sustav Europske
komisije. Mi do danas nemamo točne podatke, imamo neslužbene informacije da je desetak
naših općina uspjelo proći, a za ostale još se uvijek čeka naputak Europske komisije da li će
popraviti taj softver koji je bio izuzetno loš. Ono što mogu reći je da su se zaista naše općine i
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gradovi kvalitetno pripremili i prethodno se registrirali što nam daje nadu da će, kad dobijemo
novi naputak Europske komisije, oni koji nisu prošli uspjeti proći. Treba znati da će otprilike
za Hrvatsku kvota biti svega 15-ak općina i gradova. Pogrešno je postavljen koncept. Umjesto
da se pusti klik iz Hrvatske u jednom trenutku, klik iz Italije u drugom, cijela Europa je u
jednom trenutku kliknula i naravno da je došlo do pada sustava. Cjelovito sam zadovoljan sa
odazivom općina i gradova.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, već
odlukom od 2011., prilikom samog davanja je definirano da se može dati potkoncesija s tim
da koncesionar mora dostaviti ugovore davatelju koncesije. Znači, u onoj odluci o izgradnji je
definirano da ima suglasnost na potkoncesiju, u samom natječaju.
Ante Renić, vijećnik, u samoj odluci o koncesiji, ja sam je pogledao, potkoncesija se ne
spominje niti jednom rečenicom. U zakonu još od 2003., o pomorskom dobru, koncesijama i
lukama, jasno stoji da se za potkoncesiju treba imati suglasnost davatelja koncesije. Znači
suglasnost koja mora proći sve instance. Zanima me da li je, od 2011. do 2018., Županija
izdala ijednu suglasnost koncesionaru za potkoncesiju na tom području.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, dostavit
ćemo Vam pisano, međutim stvarno piše, to je činjenica ali dostavit ćemo Vam pisano da
budete uvjereni da govorimo točno sve informacije.
Igor Skoko, vijećnik, pitanje za g župana ponukano smjenama u Upravnom vijeću Doma
zdravlja, ali ne odnosi se izravno na njega nego me zanima kojim kriterijima se vodite kad
imenujete ljude u upravna vijeća? Imajući u vidu da su ovi ljudi koji su smijenjeni imenovani
relativno nedavno, što se u međuvremenu promijenilo i zašto su ovi novi ljudi bolji od njih?
Blaženko Boban, župan, da, 15. siječnja sam imenovao tri čovjeka koji su uistinu stručni
ljudi koji rade unutar sustava Doma zdravlja kao koncesionari već dugi niz godina. I zaista ja
ne osporavam njihovu stručnost. Međutim, dogodilo se da smo, temeljem glasovanja, došli u
pat poziciju i blokirani, dva dva je bilo. S tog naslova su sada ljudi, vidjeli ste, koji su unutar
sustava, jedno je pročelnica zdravstva, a drugo stručnjak u odjelu za financije i treće je
predstavnik Županijske skupštine, vijećnik. Dakle, sve unutar Županije i Županijske skupštine
nevezano uopće na ono, na što pretpostavljam Vi aludirate, stranačku pripadnost.
Igor Skoko, vijećnik, teško se oteti dojmu da su ovi ljudi smijenjeni jer nisu izabrali g Petrica
za ravnatelja. Mislim da to nije poruka koja bi se trebala slati u javnost i da ljudi, da bi ušli u
upravno vijeće, moraju glasati po točno određenim napucima.
Blaženko Boban, župan, poštovani vijećniče, već na prethodno pitanje, po ovoj temi, sam
bio jasan i rekao prvu rečenicu da znam da moje konstatacije će teško doprijeti do javnosti jer
je populizam posebna kategorija, puno lakše dopire do javnosti. Ponovit ću Vam, a i rekao
sam Vam da pitate ovu trojicu članova upravnog vijeća, koji su smijenjeni, da li su ijednom
od mene dobili naputak za koga će na upravnom vijeću glasati. Ne mogu vam biti direktniji i
jasniji. Pitajte ljude koji su smijenjeni jesam li ja od njih tražio za koga će glasati.
Jadranka Brečić, vijećnica, pitanje je za ravnatelja RERE g Jozu Sarača. Kako još uvijek
nema nikakvih službenih saznanja o programu „Zaželi“ („Zaželi – program zapošljavanja
žena“), a puno nas je iz Splitsko-dalmatinske županije apliciralo u drugom mjesecu, interesira
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me imate li ikakvih saznanja jer je RERA bila uključena u te projekte? Interesira me gdje
smo, konkretno Imotski i sve druge općine i gradovi, kompletno Splitsko-dalmatinska
županija?
Jozo Sarač, ravnatelj RERE, program „Zaželi“ je izazvao veliku pozornost hrvatske
javnosti, s obzirom da se rješava problem žena iznad 50 godina i još nekih drugih ranjivijih
skupina. Mogu ovdje izraziti zadovoljstvo pristupom općina i gradova. I ja imam samo
neslužbene informacije po kojima smo mi u samom vrhu po broju prijavljenih projekata.
Tridesetak je općina i gradova koji će dobiti ova sredstva. Znamo da je to iznos od neka 104
milijuna kuna i očekujemo, negdje do prvog srpnja, da će se podijeliti svi ugovori, a među
njima je i Imotski.
Natalija Rajčić, vijećnica, imam dva pitanja. Prvo, tema je izgradnja skloništa za napuštene
životinje. Naime, 19. prvog formirana je koordinacijska radna skupina po tom pitanju.
Konkretno me zanima, obzirom da se špekulira da Grad Vrgorac i Općina Primorski Dolac će
sudjelovati u izgradnji skloništa, a svako sklonište mora imati 50 smještajnih jedinica, da li se
upravo radi o tome i koje su aktivnosti potegnute po tom pitanju? Drugo pitanje također je
vezano uz gospodarstvo. Zanima me da li postoje neke aktivnosti koje su koordinirane na
način da se, kad se radi o recikliranju otpada, aktivno traži tržište na koje će se otpad plasirati?
Opće je poznato da kad se radi o plastici i ambalažnom otpadu ima velikih problema. Obišla
sam i Omiš koji se može pohvaliti da je dosta napravio po tom pitanju, međutim, problem
ostaje i tuže se da ne znaju sa plastičnim otpadom što dalje. Mislim da bi o tom pitanju trebalo
što prije povesti računa, a zanima me da li se eventualno već sad radi na aktivnostima za
iznalaženje tržišta? Ako da, tko je za to zadužen?
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, sukladno Zakonu o zaštiti životinja mi smo odradili jedan zajednički sastanak
sa svim zainteresiranim skupinama vezano za zaštitu životinja. Sukladno tom Zakonu
županija je dužna osnovati koordinacijsku radnu skupinu. Mi smo u završnoj fazi, uputili smo
pozive svim udrugama, svim zainteresiranim stranama i jedinicama lokalne samouprave. U
prijedlogu današnjeg rebalansa je i prijedlog o posebnoj stavci za izgradnju skloništa za
zaštitu životinja. Nakon što koordinacijska radna skupina utvrdi potencijalne lokacije mi
ćemo odrediti koje su to, sa takvim standardima. Nakon toga ćemo donijeti odluku koje ćemo
sufinancirati. Do kraja godine mi moramo donijeti i program, skloništa i tako dalje. Mi radimo
po ovom projektu sukladno Zakonu.
Drugo pitanje je prilično kompleksno pa ćemo, na jedan način, složiti priču sa svim
zainteresiranim stranama i dostaviti pisani odgovor kojim ćete biti potpuno informirani.
Petar Maretić, vijećnik, prvo pitanje odnosi se na osnovno školstvo. Nadam se da ste svjesni
sve teže situacije mladih obitelji, roditelja, da mladi odlaze. Zanima me možete li izaći
roditeljima ususret i u osnovnim školama osigurati, znači svim osnovnim školama, tople
obroke u što kraćem roku? Drugo pitanje. Dolazim iz male sredine, Dicma, zgrada ambulante
je u derutnom stanju, zidovi su vlažni, pacijenti koji čekaju red za pregled mogu se dodatno
razboljeti. Zanima me u kojem roku se može izvršiti sanacija te ambulante i poboljšati
zdravstvena usluga na razini općine Dicmo?
Blaženko Boban, župan, taj program toplih obroka u školi je već bio pokušan od strane
Splitsko-dalmatinske županije. Nismo imali baš nekog velikog odjeka od ravnatelja.
Međutim, sada ponovo pokrećemo priču. Pročelnik je tu pa će konkretniji odgovor dati.

11

Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, u prošloj smo godini za 1852 učenika u našim školama osigurali prehranu za
sve nastavne dane, na način da smo se prijavili na projekt zaklade „Hrvatska za djecu“. Dakle,
za svu djecu iz obitelji čiji imovinski cenzus po članu kućanstva ne prelazi 2 000 kuna škola
je mogla prijaviti dijete, a Županija je izvršila prijavu za sve škole i preko tog projekta se
dobivala učenička marenda. Bio je i projekt „Voće u školama“ gdje su se škole mogle
prijavljivati. Nažalost nije bilo nekog velikog interesa. Ove godine je situacija drugačija sa
samim natječajem. Očekujemo da će se nešto drugačije i uvjeti natječaja posložiti, te će, kako
je najavljeno na sastanku, prijavitelj biti osnivač tj. Županija, odnosno gradovi i općine
osnivači. Sigurno ćemo iskoristiti tu mogućnost za naše učenike.
Petar Maretić, vijećnik, u tim osnovnim školama ima više od 2000 učenika. Tražim da, u što
kraćem roku, sastavite sve ravnatelje na jednom sastanku i da se dogovorite kako što
kvalitetnije to riješiti.
Ante Šošić, zamjenik župana, na stranici 533 Proračuna imate prehranu u osnovnim
školama, za 16 škola. Dakle, to je nešto što možemo u ovim okvirima učiniti, a dalje je
evolucija.
Drago Petric, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, mogu samo
odgovoriti kako Dom zdravlja ima 96 objekata. Bilo je katastrofalnih, a u zadnjih osam
godina toliko je toga obnovljeno. Radimo sukcesivno koliko možemo. Na popisu je, znamo da
nije u redu, ali vjerujte mi krećemo od onih najgorih i moram kazati oni tamo, gdje su veći
objekti, da se bar nešto dovede svugdje u red. Vjerujem da sljedeće godine u popisu je i
Dicmo.
Petar Maretić, vijećnik, sami ste rekli da krećete od najgorih. Onda krenite od ambulante
Dicmo zato što je to stvarno najgori objekt zbog gljivica po zidu, zbog mirisa vlage, zbog
dotrajale fasade, krova, svega. Mogao bih čitav dan nabrajati sve probleme.
Marin Mazić, vijećnik, pitanje postavljam ravnatelju ŽUC-a g Petru Škoriću. Kao što vidimo
u proračunu najveća sredstva su namijenjena za rekonstrukciju ceste Strožanac - Žrnovnica.
Zanima me u kojoj fazi je ta rekonstrukcija? Hoće li doći do prekida radova za vrijeme
turističke sezone i kada možemo očekivati kraj radova?
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, cesta Strožanac – Žrnovnica je
jedan od naših najvažnijih prioriteta, riječ je o prometnici koja se nalazi na području Općine
Podstrana. Mi rekonstruiramo 1,5 km te prometnice. Riječ je o izuzetno značajnoj, opasnoj
prometnici koju je i MUP označio kao takvu i pomogao nam je sufinancirati. Riječ je o
prometnici koja ima gotovo isti promet kao i Jadranska magistrala, dakle prosječno 12 000
vozila dnevno, a ljeti se zna popeti i na 14 000. Radovi su počeli prvog ožujka. Nismo mogli
ranije zbog visokih podzemnih voda, zbog močvarnog terena. Pa i kad smo krenuli s
radovima imali smo kiše i morali smo gotovo mjesec dana zastati. Sada se rade zidovi, donji
stroj, već se vide i konture buduće ceste, postavljaju se instalacije, počet će uskoro i vodovod.
Uz ŽUC investitori su i Općina Podstrana, Vodovod i kanalizacija, HEP i MUP. Riječ je o
vrlo velikoj investiciji od gotovo 19 milijuna kuna, a kad spomenete 1,5 km onda ljudi misle
da je toliko skupa cesta, ali nije riječ samo o izgradnji ceste, 5 milijuna kuna ide u imovinskopravne poslove, 2 milijuna u vodovod, 1 milijun HEP, 1,5 milijun u DTK instalacije, 1,5
milijun u rasvjetu, oko 2 milijuna zidovi. U svakom slučaju dobit ćemo jednu modernu
prometnicu sa nogostupom širokim 2 metra, bankinom metar, dakle ukupno 10 metara širine.
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Nastojat ćemo da se radovi ne prekidaju upravo zbog ovih problema što je zimi nemoguće
raditi. Reguliramo i sada, pa i ručno ako treba i vidjet ćemo, u samoj špici sezone, ako se
budu stvarale gužve da li prekinuti jedno mjesec dana. U svakom slučaju planiramo ovo
dovršiti do konca godine, dakle već najesen krenuti sa postavljanjem asfalta. Ovo nam je vrlo
značajno i radi povezivanja Splita, ali i daljnjeg spoja zaobaljem, rasterećenja Jadranske
magistrale prema Omišu, a prvi spoj TTTS-Mravince, čime će Žrnovnica se dodatno
prometno otvoriti.
Nakon zaključenja aktualnog sata prelazi se na točke dnevnog reda 12. sjednice.
Kako je i prihvaćeno odrađena je najprije dopunska točka dnevnog reda:
Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju i početku mandata vijećnika Županijske
skupštine.
Ferdo Kurtović, predsjednik Mandatnog povjerenstva, podnio je Izvješće.
Nakon što su vijećnici primili na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva g Ljubomir Erceg
položio je i potpisao svečanu prisegu.
Ad. 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2018. i projekcije za 2019. i 2020.
Sanja Viculin, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, uvodno obrazlaže
Prijedlog.
Odbor za financije, Odbor za gospodarstvo, Odbor za suradnju sa hrvatskim
iseljenicima i Odbor za ratne veterane, prihvatili su Prijedlog.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su u ime klubova: Ante Renić, Mate Martinić,
Mate Rebić, Miro Bulj i Ivica Kusić, vijećnici: Nikola Tokić, Milija Baldić Lukšić, Petar
Maretić, Ivan Andabak i Danijel Kukoč.
Osvrt na tijek rasprave dao je župan Blaženko Boban.
Petroslav Sapunar, predsjednik županijske skupštine, daje stanku od 10 minuta radi
konzultacija o amandmanima.
Nakon stanke Ante Šošić, zamjenik župana, očitovao se o amandmanima.
Vijećnik Danijel Kukoč predložio je 4 amandmana, a MOST NL 34 amandmana na
Prijedlog odluke.
Kako predlagatelj akta nije prihvatio 4 amandmana vijećnika Danijela Kukoča glasovalo se
pojedinačno o svakom amandmanu i isti nisu usvojeni.
Od 34 amandmana MOST-a NL predlagatelj nije prihvatio 30 amandmana te su stavljeni na
glasovanje i nisu usvojeni, a 4 amandmana i to: amandman 10. - zaštita prava pacijenata,
12.- Tinovo kulturno ljeto, 27. - potpora osnivanju energetske agencije i amandman 32.nagrade učenicima srednjih tehničkih škola, su prihvaćeni od strane predlagatelja.
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Nakon osvrta na tijek rasprave ista je zaključena i glasovalo se o Prijedlogu sa usvojenim
amandmanima.
Ad. 1. Jednoglasno je (28 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donijeta Odluka o izmjenama i
dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
Kako se točke od 2 do 4, odnose na izmjene i dopune programa javnih potreba u
predškolskom odgoju, te osnovnom i srednjem školstvu, prihvaćen je prijedlog
predsjedavajućeg da se objedini uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama
pojedinačno.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, uvodno je obrazložio točke.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, Odbor za financije, Odbor za suradnju sa
hrvatskim iseljenicima i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, većinom glasova prihvatili
su prijedloge.
Kako se za raspravu nije nitko javio nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o
točkama.
Ad. 2. Jednoglasno je (28 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu.
Ad. 3. Jednoglasno je (28 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o izmjenama
i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu.
Ad. 4. Većinom glasova (28 glasova „za“, 2 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu.
Kako su i točke 5 i 6 u nadležnosti su Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu
i sport, a odnose se izmjene i dopune javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i očuvanju
kulturne baštine, prihvaća se prijedlog predsjedavajućeg da se objedine uvodno izlaganje i
rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, uvodno obrazlaže točke.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, Odbor za financije i Odbor za ratne veterane,
prihvatili su prijedloge ovih odluka.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovao je Ante Renić, u ime Kluba stranke Pametno. Za
replike su se javili vijećnici Jozo Vidić i Zlatko Ževrnja.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlozima.
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Ad. 5. Većinom glasova (31 glas „za“, 5 glasova „protiv“ , 6 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Ad. 6. Većinom glasova (34 glasa „za“, 3 glasa „protiv“, 5 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba očuvanja
kulturne baštine - Ustanova u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Ad. 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Splitskodalmatinske županije za 2018. Godinu.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, uvodno je obrazložio Prijedlog ove odluke.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije, prihvatili su Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 7. Većinom glasova (38 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Kako se točke 8 i 9 odnose na izmjene i dopune javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
materiju iz nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb prihvaća se prijedlog da
se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
uvodno je obrazložila točke.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za financije i Odbor za ratne veterane,
prihvatili su ove točke.
U objedinjenoj raspravi koja je uslijedila sudjelovali su: Miro Bulj u ime Kluba MOST NL,
Vinko Maroević u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Miro Bulj, Milija Baldić Lukšić, Ivan
Kovačić i Igor Batošić.
Za replike su se javili: Maja Zelić i Filip Vidulin.
Nakon osvrta Diane Luetić, privremene pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb i župana Blaženka Bobana, zaključena je objedinjena rasprava i glasovalo se
o točkama.
Ad. 8. Većinom glasova (32 glasa „za“, 9 glasova „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Ad. 9. Većinom glasova (32 glasa „za“, 8 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Nakon toga predsjedavajući određuje pauzu u trajanju od 20 minuta.
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Nakon pauze sjednica je nastavljena.
Ad. 10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, uvodno je izložio Prijedlog.
Zlatko Ževrnja, predsjednik Odbora za gospodarstvo, iznio je da Odbor pohvaljuje i
prihvaća Prijedlog. I Odbor za financije, većinom glasova prihvatio je Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Milija Baldić Lukšić i Mate Rebić.
Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i
poljoprivredu, dao je osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 10. Većinom glasova (38 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitskodalmatinske županije za 2018. godinu.
Ad. 11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i
krš“ za 2018.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, uvodno obrazlaže ovu točku dnevnog reda.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za financije prihvatili su Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Mate Rebić i Petar Maretić.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, dala je osvrt na tijek rasprave.
Nakon što je rasprava zaključena glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 11. Većinom glasova (41 glas „za“, 3 glasa „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2018.
Ad. 12. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
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Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, uvodno
obrazlaže Prijedlog odluke.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo i Odbor za financije, prihvatili
su Prijedlog.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su u ime klubova: Miro Bulj, Ante Renić i Maja
Zelić, vijećnici: Milija Baldić Lukšić i Filip Vidulin.
Osvrt na tijek rasprave dao je Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
turizam i pomorstvo i župan Blaženko Boban.
Nakon što je rasprava zaključena glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 12. Većinom glasova (42 glasa „za“, 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i donesena
Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Ad. 13. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i
zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.

civilnoj

Točku je uvodno obrazložio Mate Franetović, savjetnik u Upravnom odjelu zajedničkih
poslova.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za financije, prihvatili su prijedlog
ove odluke.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Filip Vidulin.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 13. Jednoglasno je (43 glasa „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o izmjeni
Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu.
Ad. 14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split za 2018. godinu.
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split, uvodno je obrazložio ovaj
Prijedlog.
Odbor za financije, Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
U ime klubova u raspravi su sudjelovali Milija Baldić Lukšić i Živko Nenadić, te vijećnici:
Denis Bobeta, Mate Rebić i Petar Maretić.
Nakon osvrta Petra Škorića, ravnatelja Županijske uprave za ceste Split, glasovalo se o
Prijedlogu.
Ad. 14. Većinom glasova (38 glasova „za“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
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Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske
uprave za ceste Split za 2018. godinu.
Ad. 15.Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za
2018. godinu.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, uvodno obrazlaže točku.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije, prihvatili su ovu točku.
U raspravi je u ime kluba sudjelovala Milija Baldić Lukšić, te vijećnici: Mate Rebić, Ivan
Andabak i Petar Maretić.
Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu i sport, u osvrtu daje odgovore na pitanja vijećnika postavljena u tijeku rasprave.
Po zaključenju rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 15. Jednoglasno je (43 glasa „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Plan rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i
srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.
Ad. 16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o
pomoći između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Lećevica.
Marija Vuković privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, obrazlaže Prijedlog.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za financije, prihvatili su Prijedlog.
U raspravi su u ime klubova sudjelovali: Ante Renić, Danijel Kukoč i Kruno Peronja. Za
repliku se javili Danijel Kukoč i Mate Rebić.
Marija Vuković privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, daje osvrt na tijek rasprave.
Po zaključenju rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 16. Većinom glasova (31 glas „za“, 4 glasa „protiv“, 6 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o
pomoći između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Lećevica.
Ad. 17. Prijedlog odluke o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja
kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.
godinu.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, uvodno je
obrazložio Prijedlog ove odluke.
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Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, Odbor za financije i Odbor za
međunarodnu i međužupanijsku suradnju, prihvatili su Prijedlog.
U raspravi je u ime kluba sudjelovao Ante Renić.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, daje osvrt
na tijek rasprave.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o prijedlogu.
Ad. 17. Većinom glasova (34 glasa „za“, 2 glasa „protiv“, 3 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa
sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2018. godinu.
Točke od 18 do 20 dnevnog reda odnose se na izmjene i dopune odluka o davanju koncesija
pa se prihvaća prijedlog predsjedavajućeg da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a
glasuje o točkama pojedinačno.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, uvodno je
obrazložio točke.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo prihvatio je sve točke.
U objedinjenoj raspravi sudjelovali su u ime klubova Ante Renić i Miro Bulj.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, dao je
osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o točkama.
Ad. 18. Većinom glasova (34 glasa „za“, 6 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela
Park.
Ad. 19. Većinom glasova (31 glas „za“, 9 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i
terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador, Grad Split.
Ad. 20. Većinom glasova (36 glasova „za“, 1 glas „protiv“, 5 glasova „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledanja i čuvanja
Zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis.
Ad. 21. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Vis za 2017.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
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Dalibor Damjanović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Vis, dao je uvodno
obrazloženje Izvješća.
Odbor za financije i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, prihvatili su Izvješće.
U raspravi su sudjelovali u ime klubova Lucija Puljak i Jadranka Brečić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Dalibor Damjanović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne
osobe Vis.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 21. Jednoglasno je (42 glasa „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Vis za 2017. godinu.
Ad. 22. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Makarska za
2017. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Marija Lelas, ravnateljica Doma, uvodno obrazlaže Izvješće.
Odbor za financije i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, prihvatili su Izvješće.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 22. Većinom glasova (38 glasova „za“, 2 glasa „suzdržan“) donesen je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe
Makarska za 2017. godinu.
Ad. 23. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Lovret za
2017. godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Nediljka Tabak, ravnateljica ustanove, uvodno je obrazložila Izvješće.
Odbor za financije i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, prihvatili su Izvješće.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 23. Jednoglasno je (39 glasova „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u
socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Lovret za 2017. godinu.
Ad. 24. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Split za 2017.
godinu s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Ivan Škaričić, ravnatelj Doma, uvodno obrazlaže Izvješće.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za financije, prihvatili su Izvješće.
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U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su: Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, vijećnici
Milija Baldić Lukšić i Filip Vidulin, a za repliku su se javili Ivica Kusić i Mate Rebić.
Ivan Škaričić, ravnatelj Doma, dao je kratki osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 24. Većinom glasova (32 glasa „za“, 2 glasa „protiv, 3 glasa „suzdržan“) donesen je
zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne
osobe Split za 2017. godinu.
Za točke dnevnog reda koje se odnose na pokriće manjka domova za starije i nemoćne u
2017., prihvaćen je prijedlog predsjedavajućeg da se objedine uvodno izlaganje i rasprava, a
pojedinačno glasuje o točkama od 25 do 27.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
uvodno obrazlaže točke.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za financije, prihvatili su točke.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovala je vijećnica Milija Baldić Lukšić, a za repliku se
javio Petar Maretić.
Nakon osvrta na tijek rasprave od strane župana g Blaženka Bobana, glasovalo se o
točkama.
Ad. 25. Jednoglasno je (38 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o pokriću
manjka Doma za starije i nemoćne osobe Vis za 2017. godinu.
Ad. 26. Jednoglasno je (38 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o pokriću
manjka Doma za starije i nemoćne osobe Makarska za 2017. godinu.
Ad. 27. Većinom glasova (33 glasa „za“, 5 glasova „suzdržan“) prihvaćen je prijedlog i
donesena Odluka o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Split za 2017. godinu.
Prihvaća se prijedlog predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara da se
objedine uvodna izlaganja i rasprava o točkama od 28. do 31., a koje se odnose na cijene
usluga domova za starije i nemoćne osobe.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
uvodno je obrazložila točke ističući primjedbu da se kod Doma Makarska u članku 2. Odluke
Upravnog vijeća izostavi tablica 3 jer su tu utvrđene cijene koje ministarstvo utvrđuje za
korisnike koje ono smješta te nema potrebe da mi dajemo suglasnost na te cijene.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, nije donio odluku o ovim prijedlozima obzirom da su,
od nazočnih članova, 2 člana Odbora bila za, a 2 člana protiv.
Odbor za financije, prihvatio je prijedloge većinom glasova.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su u ime klubova: Danijel Kukoč, Ante Renić, Miro
Bulj i Jadran Čizmić, vijećnici: Igor Batošić, Mate Martinić i Josip Lešina.
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Za repliku se javila Jadranka Brečić.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o prijedlozima.
Ad. 28. Većinom glasova (27 glasova „za“, 8 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga Doma za starije i
nemoćne osobe Vis za korisnike smještene temeljem ugovora o smještaju (privatni korisnici).
Ad. 29. Većinom glasova (27 glasova „za“, 8 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za starije i
nemoćne osobe – Makarska i podružnici „Sveta obitelj“ Runović.
Ad. 30. Većinom glasova (27 glasova „za“, 8 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu za starije i
nemoćne osobe Split.
Ad. 31. Većinom glasova (27 glasova „za“, 8 glasova „protiv“) prihvaćen je prijedlog i
donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama usluga u Domu Lovret, Split.
Ad. 32. Prijedlog odluke o preuzimanju ljekarničke djelatnosti od strane Ljekarne Splitskodalmatinske županije.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, daje
kratko uvodno obrazloženje.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb jednoglasno je prihvatio Prijedlog.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su u ime klubova: Ante Renić i Ljubomir Erceg,
vijećnici: Josip Lešina i Milija Baldić Lukšić.
Za replike su se javili Ante Renić i Ljubomir Erceg.
Osvrt na tijek rasprave dao je Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske
županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 32. Većinom glasova (28 glasova „za“, 3 glasa „protiv“, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesena Odluka o preuzimanju ljekarničke djelatnosti od strane Ljekarne
Splitsko-dalmatinske županije.
Sjednica je zaključena u 18,00 sati.
Predsjednik Županijske skupštine

Petroslav Sapunar, prof.
Zapisnik izradila
Senka Vajler, dipl. iur.
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