ZAPISNIK
sa 9. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 28. ožujka
2018., u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2.
Početak u 9,30 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. Čikotić Ante
17. Čizmić Jadran
18. Grubišić Edita
19. Horvat Saša
20. Kovačić Ivan
21. Krstinić Damir
22. Krželj Ivan
23. Kukoč Danijel
24. Kurtović Ferdo
25. Kusić Ivica
26. Kuzmanić Matko
27. Lendić Vedran
28. Lešina Josip
29. Maroević Vinko
30. Martinić Mate
31. Mazić Marin
32. Mitrović Nikšić Sandra
33. Nenadić Živko
34. Peronja Kruno
35. Pranić Ante
36. Rajčić Natalija
37. Rebić Mate
38. Renić Ante
39. Sanader Ante
40. Sapunar Petroslav
41. Skoko Igor
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42. Svaguša Darko
43. Tokić Nikola
44. Vidić Jozo
45. Vidulin Filip
46. Vukasović Marko
47. Zelić Maja
48. Ževrnja Zlatko
49. Župić Božo
Sjednici nisu bili nazočni vijećnici Ante Obad i Lucija Puljak.
Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan Blaženko Boban, zamjenik župana 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 9,30 sati
nazočna su 44 vijećnika), predsjednik Skupštine je otvorio sjednicu.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen je 21. ožujka 2018.
Prije prelaska na radni dio sjednice predsjednik Županijske skupštine Petroslav Sapunar
poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast Josipu Joviću, hrvatskom redarstveniku,
prvoj žrtvi Domovinskog rata i svima koji su položili svoje živote na oltar Domovine.
Nakon toga vijećnicima se obratio župan Blaženko Boban koji je nazočne pobliže upoznao s
problemima s kojima se susreću osobe s autizmom, a povodom Svjetskog dana svjesnosti o
autizmu, koji se po odluci Glavne skupštine UN-a, obilježava 2. travnja. Pozvao je sve
nazočne i društvo u cjelini da pomognu podizanju svjesnosti o autizmu, pojavnost kojeg
poremećaja se, po posljednjim istraživanjima, povećala 15 puta. Procjenjuje se da u Hrvatskoj
živi oko 8 tisuća osoba s autizmom.
Vijećnicima su podijeljene majice s crtežima autistične djece s područja Splitsko-dalmatinske
županije djece.
Prelazi se na radni dio sjednice.
Kako je pristigao prijedlog za dopunom dnevnog reda sjednice točkom 23., koja glasi:
„Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije“,
predsjedavajući je pozvao g. Krunu Peronju koji je, u ime predlagatelja, obrazložio prijedlog
za dopunu dnevnog reda.
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Prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 23., prihvaćen je jednoglasno.
Kako se za raspravu o dnevnom redu nitko nije prijavio predsjedavajući je stavio na
glasovanje predloženi dnevni red sa prihvaćenom dopunom.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Dnevni

red

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine
2. Analiza turističke sezone 2017. godine na području Splitsko-dalmatinske županije
i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2018., s Prijedlogom zaključka
o prihvaćanju
3. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za
izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda
za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
5. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za osobe sa invaliditetom
Splitsko-dalmatinske županije
6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2018. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., s Prijedlogom
zaključka o prihvaćanju
7. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac
2017., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u
Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini
9. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju dijela viška prihoda
Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Stomatološke
poliklinike Split
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Split
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Split o utvrđivanju cijena usluga u dislociranom objektu u
Starom Gradu
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje
kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018.
godini
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14. Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske
županije u 2017. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Primorski Dolac, Primorski Dolac
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna
Statuta Osnovne škole Zmijavci, Zmijavci
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Klesarske škole Pučišća
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana, Brela
21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Vis, Vis
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Milna, Milna
Aktualni sat - vijećnička pitanja
Filip Vidulin, vijećnik, imam dva pitanja za župana. Prvo pitanje, s obzirom da smo, negdje
prošle godine, bili u Ministarstvu državne imovine i razgovarali s ministrom Marićem, te
dobili obećanja po pitanju rješavanja pitanja Dječjeg sela, oko kojega se vodi spor između
Županije i države, u kojoj fazi je to rješavanje i da li možemo očekivati da bi taj problem,
nakon 19 godina devastacije, napokon mogao biti riješen? Drugo pitanje, na prostoru Općine
Baška Voda također imamo bivše vojne objekte, jedan od njih je već skoro 17 godina
devastiran, to je objekt u Krvavici. Novo što se dešava, hotel Hrvatska u Baškoj Vodi koji je
prošlu godinu normalno funkcionirao i radio, ove godine ima zatvorena vrata i po
informacijama koje sam dobio neće biti ni otvoren. Pa Vas molim da Vi pokušate doći do tih
informacija.
Blaženko Boban, župan, za ovo prvo pitanje, da bili smo na sastanku, bio je i načelnik Vaše
Općine i Vi i ja, kod ministra Gorana Marića i razgovarali smo o Dječjem selu. Mislim da
vam je svima poznato da će sjednica Vlade biti početkom svibnja mjeseca u Splitu, gdje će
jedna od tema biti i imovinska pitanja, odnosno razrješavanje državne imovine na području
Splitsko-dalmatinske županije. Svakako će to biti jedna od točaka dnevnog reda. Nadamo se
uspješnom rješenju temeljem dogovora s ministrom, ali morat ćemo počekati tu sjednicu
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Vlade u Splitu gdje će biti i to na dnevnom redu. Što se tiče drugog pitanja, ovog časa Vam
mogu samo odgovoriti da ću doći do informacija i pisanim putem Vam na njega odgovoriti.
Natalija Rajčić, vijećnica, prvo pitanje vezano je za eko-projekt znači Agenciju Eko
Kaštelanski zaljev. Predviđeno je projektom da do 2023-će godine bi trebali svi građani
Kaštela biti priključeni na kanalizacijsku mrežu. Međutim, imamo problem koji se javlja po
pitanju septičkih jama i izljeva fekalija, posebice na području Kaštel Gomilice u ljetnim
sezonama kad se radi o plažama Kamp i Torac. S obzirom da je do 2023-će godine još pet
godina, koje se sve radnje i mjere misle poduzimati da se stanje popravi do 2023-će godine,
jer mislim da nije dovoljno utvrditi samo onečišćenje i staviti na plažama tabele:“Zabranjeno
kupanje“. Drugo pitanje je u vezi Centra za gospodarenje otpadom Lećevica. S obzirom da
ima dosta spekulacija, a znamo da studija izvodljivosti projekta izgradnje Regionalnog centra
za gospodarenje otpadom Lećevica je dokument koji bi dao jednu financijsku strukturu, uvid
u financijsku održivost samog projekta, a uvid u sam dokument nije moguć, isti je na
odobrenju u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, te prema pisanom odgovoru od g.
Tomislava Šute uvid u isti se stoga ne može postići. S obzirom da se o navedenom dokumentu
malo zna i malo se govori, čeka se odobrenje od Ministarstva zaštite okoliša i energetike duže
vrijeme, zanima me zbog čega se toliko dugo čeka na dotični dokument? Odnosno, mislim da
Regionalni centar čistog okoliša može dobiti uvid u bilo kakve informacije, zbog čega mi ne
dobivamo konkretne informacije o kakvoj se financijskoj strukturi radi?
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, radi cjelovitosti odgovora ja bi Vas molila da
dopustite da na ovo pitanje odgovorimo u pisanom obliku.
Tomislav Šuta, što se tiče studije izvodljivosti to je dokument koji je dovršen, to je prikaz
svih dokumenata koji su do sada ishođeni i u međuvremenu, kako su određeni dokumenti
ishođeni, oni su trebali biti uneseni u taj dokument. Također, protekom određenog vremena
nastupili su određeni novi podaci u HAOP-u i to je uneseno. Sad se nalazi u Ministarstvu
zaštite okoliša. Naravno da će dokument biti objavljen, nadam se do kraja ovog mjeseca.
Jadran Čizmić, vijećnik, prvo pitanje je za g župana i ravnatelja Lučke uprave g Domagoja
Maroevića. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ishodila je građevinsku dozvolu za
izgradnju i uređenje luke Omiš. Kao član Skupštine, s područja na kojem bi se luka trebala
graditi, zanima me kad bi trebao biti raspisan javni natječaj i kad se može očekivati početak
radova na prvoj fazi izgradnje luke? Drugo pitanje za ravnatelja Lučke uprave g Domagoja
Maroevića, u prostornom planu Općine Dugi Rat predviđena je luka otvorena za javni promet
Krilo Jesenice, kapaciteta 200 vezova, površine cca 90 000 m2 i to bi, po meni, trebala biti
najljepša razglednica Općine Dugi Rat i naše Županije, što trenutno nije. Zanima me trenutno
stanje s lukom i Vaša realna predviđanja oko termina uređenja?
Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, prvo ćemo
krenuti od Krila, tu je idejni projekt završen, studija utjecaja na okoliš je u tijeku, nadamo se
do ljeta da će biti dovršena i da bi do ljeta trebali podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu. Kao
što znate izrada urbanističkog plana uređenja je trajala osam godina u Krilu što je možda
najdulje razdoblje koliko je trajala izrada urbanističkog plana uređenja u jednom mjestu. I to
je razlog zašto ranije nismo počeli sa gradnjom luke. Što se tiče Omiša, dobili smo
građevinsku dozvolu, u roku od deset dana planiramo započeti sa pripremom i provođenjem
postupka javnog nadmetanja. Taj postupak će trajati oko dva mjeseca, predviđena vrijednost
radova bez PDV-a je 60 milijuna kuna. To je najveća investicija u povijesti Lučke uprave,
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trebali bi dobiti preko 450 metara novog obalnog pojasa, oko 12 000 kvadrata novouređene
površine i mislim da će doista građani Omiša dobiti jednu novu kvalitetnu šetnicu, nakon
završetka radova. Radovi bi trebali započeti na jesen i trajati dvije godine, a Krilo bi trebalo
započeti u ljeto ili u jesen 2019., ako studija utjecaja na okoliš prođe onako kako se nadamo,
odnosno da neće biti primjedbi na nju.
Vinko Maroević, vijećnik, pitanje je za župana. Svi smo osjetljivi kada je u pitanju zdravlje
naše djece i zato me, kao dugogodišnjeg djelatnika HZZO - a, iznimno pozitivno dirnula
činjenica da ste, nakon vapaja roditelja djece oboljele od spinalne mišićne atrofije, a koja
trebaju vrlo skup lijek spinrazu, koji nije na listi HZZO-a, uplatili u ime Županije pola
milijuna kuna u Fond za posebno skupe lijekove. Tada ste pozvali sve hrvatske općine,
gradove i županije da se priključe toj hvalevrijednoj inicijativi. Zanima me, jesu li i u kojoj
mjeri do sada se odazvale lokalne i regionalne jedinice i namjeravate li nastaviti s tom
inicijativom?
Blaženko Boban, župan, jedna od točaka dnevnog reda je danas i točka o plaćanju iz tekuće
pričuve župana gdje je jedina stavka bila 500 tisuća kuna za tu namjenu, a što vidite u
materijalima. Dobar dio lokalnih zajednica s područja naše Županije uključio se u akciju,
posebno moram zahvaliti gradovima Splitu, Omišu, Imotskoj krajini, Vrlici, Šolti, ima ih
zaista dosta. Mi nastavljamo s akcijom i uputili smo i našim javnim ustanovama poziv da se
uključe, a isto tako i javnim tvrtkama s područja cijele Republike Hrvatske. Neke županije su
se već odazvale, neki gradovi i općine još nisu sa obrazloženjem da moraju čekati rebalans
proračuna. A mi smo odlučili s tekuće pričuve župana. Čuli ste, u međuvremenu, da Vlada
ima nekakav drugi model i lijek za 23 osobe koje će, kroz 10-15 dana, biti pozvane u Zagreb.
No, ima još djece koja neće moći biti na testiranjima novih lijekova, pa ćemo mi nastaviti s
ovom akcijom.
Nikola Tokić, vijećnik, samo jedno pitanje, solinska Turistička zajednica slavi ove godine 20
godina svog postojanja. Njihov rad svodi se na promidžbu i poticanje arheoloških nalazišta u
gradu Solinu. Turistička zajednica Solina ne upravlja kulturno povijesnim spomenicima i
njihovim uključivanjem u turističku ponudu, što po meni baš i nije u redu, ali trude se koliko
mogu. U analizi materijalne kulturno povijesne baštine županijske turističke zajednice Salona
je svrstana u značajnu turističku privlačnost. Uz navedeno, Solin je bogat starorimskim i
ranokršćanskim nalazištima koji nisu na pravi način valorizirani i prezentirani široj javnosti,
počevši od Salone, Manastirina, Šuplje crkve i tako dalje. Moje pitanje je za direktora
Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Jesu li navedena solinska arheološka
nalazišta uključena u turističku ponudu i što Turistička zajednica poduzima da se ova
jedinstvena arheološka nalazišta prezentiraju na domaćoj i međunarodnoj razini i kakva je
suradnja sa solinskom Turističkom zajednicom po ovom pitanju?
Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, jedina smo
županija u Republici Hrvatskoj koja je napravila Strategiju razvoja kulturnog turizma u kojoj
su popisani svi kulturno povijesni lokaliteti na području Splitsko-dalmatinske županije,
uključujući i ove koje ste Vi nabrojili. U toj Strategiji je Salona posebno istaknuta i u skladu s
time, a u suradnji s Gradom Solinom i Turističkom zajednicom Grada Solina, radimo zajedno
na promociji tog lokaliteta i ulažemo sredstva u promociju. Konkretno, radili smo na uređenju
samog ulaza u Salonu. Isto tako, važna manifestacija povijesnih gradova, koja se upravo
dogodila, a Salona je inače centar županijskog projekta Turističke zajednice „Rimskih cesta“.
Salona je ishodište svih rimskih cesta Splitsko-dalmatinske županije, od kojih smo obradili
pet, a prezentacija cijelog tog rada će biti 6. travnja u 19 sati u Arheološkom muzeju u
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Zagrebu i sufinancirano je i od Ministarstva turizma, Turističke zajednice Grada Zagreba,
Županije i drugih relevantnih institucija, a sve kako bi ukazali na važnost kulturno povijesnih
lokaliteta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I dalje surađujemo, kao što smo surađivali od
prvog dana, sa Turističkom zajednicom Grada Solina na promociji svih lokaliteta. Međutim,
Salona nije pod upravljanjem turističkih zajednica Solina i Županije, nego pod upravljanjem
Arheološkog muzeja. Mi surađujemo sa svim institucijama.
Božo Župić, vijećnik, moje je pitanje za ŽUC. Poduzima li se išta po pitanju rekonstrukcije
ceste kroz Radošić (Sinj)? O toj rekonstrukciji se priča još od 2012. Selo Radošić ima preko
700 stanovnika i svakim danom se taj broj povećava, te je hitno potrebna obnova ili
rekonstrukcija postojeće ceste. Grad Sinj je u proračunu za 2018., izdvojio novac za
rekonstrukciju prilazne ceste Radošić. Što će Županijske ceste poduzeti po pitanju ove ceste
kroz Radošić (Sinj)?
Petar Škorić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, Županijska uprava za ceste je prije 6-7
godina pripremila projektnu dokumentaciju i trebali smo krenuti u realizaciju tog projekta.
Međutim, nastala je pobuna lokalnog stanovništva koje se podijelilo po pitanju te ceste, jer sa
kvalitetnom rekonstrukcijom te ceste bi značajno porastao i promet. Upravo zbog te
podijeljenosti tada smo stali sa tim projektom. Prije petnaestak dana smo, na inicijativu
župana, imali sastanak župana sa svim načelnicima i gradonačelnicima Sinjske krajine, gdje
smo otvorili i tu temu. Gradonačelnica Sinja je bila na sastanku i Grad Sinj je došao na ideju
da se napravi jedan zaobilazni pravac, praktički zaobilaznica Sinja koja bi obuhvatila i
rješavanje ovog pitanja. To bi dakle bio jedan kompletno novi pravac gdje su Hrvatske ceste
napravile tri inačice tog rješenja. Dogovara se sastanak sa Hrvatskim cestama kako bi se
definiralo koje će se rješenje prihvatiti i išlo u realizaciju. Ne bi se rekonstruirala postojeća
prometnica ali bi se stanovništvo koje gravitira tom području vezalo na tu buduću
zaobilaznicu. A time bi i grad Sinj trajno riješio pitanje prometnih gužvi kroz sam grad.
Očekujemo idućih 10-15 dana da će se održati taj sastanak i da će u planove Hrvatskih cesta
ući u njihovu kategorizaciju ta zaobilaznica i na taj način se riješiti ovo pitanje.
Ante Baran, vijećnik, zanima me u kojoj je fazi tunel Kozjak. Svi znamo njegovu važnost,
da je to alternativni izlaz i spoj sa autocestom kako Kaštela, Solina i Splita, tako i za razvoj
Dalmatinske zagore, zaobalja. Svjedoci smo sad razvoja Imotske krajine i zaleđa Makarskog
primorja. Mi očekujemo skoru realizaciju, a u konačnici to će i značajno skratiti put za odvoz
otpada do budućeg Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.
Blaženko Boban, župan, slažem se s tim da je to kapitalni infrastrukturni projekt, uz niz
drugih, ali on je primaran i zbog Lećevice i zbog blizine aerodroma i budućeg nekog drugog,
novog ulaza u grad Split. U proračunu Hrvatskih cesta je vidljivo već ove godine, sa dvije
stavke, tri milijuna kuna za tunel Kozjak, vezano za revidiranje projektne dokumentacije i
kompletnu pripremu. Na već rečenoj sjednici Vlade U Splitu to će biti jedna od prvih točaka.
Očekujem da kroz sljedeća 2-3 mjeseca to postane i strateški projekt, kao što je to postao i
projekt Lećevica. Naravno, kada postane strateški projekt onda je sve lakše. Iskreno se nadam
da ćemo zacrtanom dinamikom nastaviti dalje što se tiče te prometne povezanosti sa
zapuštenim dijelom Dalmatinske zagore.
Ante Čikotić, vijećnik, imam dva kratka pitanja. Naime, potaknut situacijom sa g Paladinom
u Zagrebu, a svjesni nedostatka kvalitetnih liječnika i same situacije u Županiji da liječnici
odlaze, kao i toga da Županija nije vlasnik ni osnivač KBC-a, ali da značajna sredstva daje
KBC-u, imamo prijedlog za župana i Županiju, da se ponudi takvom vrsnom liječniku, budući
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njegove usluge iz političkih razloga više ne žele koristiti u Zagrebu, da mu se osiguraju svi
potrebni uvjeti u gradu Splitu, kako bi njegovo golemo iskustvo koristilo mladim liječnicima.
Naši građani zaslužuju kvalitetniju zdravstvenu uslugu i skrb. To bi bio put da se promijene
trendovi odlaska mladih iz Splita prema Europi. Drugo je pitanje za župana vezano za EKO
Kaštelanski zaljev. Potaknut najavama župana i kroz medije, pisanja pisma zajedno s ostalim
gradonačelnicima, htio bih iskoristiti ovo vijećničko pitanje kao upozorenje. Naime, prema
zajedničkim nacionalnim pravilima, po kojima se projekti financiraju iz EU fondova, jasno je
kako, kod izravnih dodjela sredstava, korisnik treba i može biti samo Vodovod i kanalizacija.
Tako je u cijeloj Republici Hrvatskoj. Pitamo se čemu izuzetak. Aktivnosti koje se odnose na
provedbu projekta su samo jedna od aktivnosti u sklopu projekta, te je neprihvatljivo dodijeliti
ugovor o provođenju EKO Kaštelanskom zaljevu, da isti izvršava u ime i za račun Vodovoda
i kanalizacija, bez postupka provođenja javne nabave. Zašto je to tako? Ako ne znaju kolege
na čelu EKO Kaštelanskog zaljeva u Upravnom vijeću su dva člana Hrvatskih voda. Ukoliko
bi oni bez natječaja postali nositelji tog projekta korekcija na dodjelu sredstava iz EU bila bi
100%. Znači to je sukob interesa i upozoravam Vas župane da se tu radi o ozbiljnim
sredstvima i da je tu velika odgovornost i na Vama i da, kad Vas informiraju kolege iz
ustanova, firmi ili kolege gradonačelnici, budete pažljivi jer ne razumijemo čemu podjele oko
projekta koji donosi toliko dobra za naše građane, a na kraju i stručnjaci iz EKO Kaštelanskog
zaljeva mogu sudjelovati u sklopu projektnog tima Vodovoda i kanalizacije. Tu ne bi trebalo
biti problema osim ako se ne radi o želji da se dobije cijeli ugovor i da se kontroliraju procesi.
Zašto se kasni? Da li je to zbog nekakvih interesa i podjele plijena? Tražimo da se u
najkraćem roku definira i krene sa realizacijom tog projekta koji je vitalan za Split i širu
regiju i za čitavu Županiju.
Blaženko Boban, župan, u svezi prvog pitanja mogli ste već po portalima vidjeti moj stav
oko toga. Što se mene osobno tiče dr. Paladino dobro je došao i tijekom dana ću obaviti
razgovor s ravnateljem KBC-a vezano za tu temu. Kao što je poznato, u našem Domu zdravlja
mi i nakon 65-te godine nudimo stručnjacima, u pojedinim segmentima zdravstva, da
produžimo ugovor u slučaju da nemamo na Zavodu za zapošljavanje ili je deficitaran stručni
kadar u tom segmentu. Znate da je KBC državna institucija. Što se tiče drugog pitanja,
apsolutno se s Vama u svemu slažem samo mi se čini da niste pročitali pismo koje smo, četiri
gradonačelnika ove aglomeracije i ja, uputili jer to je sukus odgovora. Mi ne impliciramo kroz
to pitanje odgovor da li će biti EKO agencija ili ne, da li će to raditi Vodovod i kanalizacija.
Nego impliciramo problem zatezanja sa strane, reći ću otvoreno, Hrvatskih voda, za
realizaciju tog projekta kako nam ne bi izmakle 2,2 milijarde cjelovitog ovog projekta. Mi,
kao izvršni dio vlasti, ne želimo uopće sudjelovati u tome tko će to odraditi, ali želimo
požuriti državnu administraciju, pri čemu mislim na Hrvatske vode, da nam ne promaknu 2,2
milijarde kuna. Možda je to malo neobično, ali neke nove garniture i vjetrovi jesu i u ova sva
četiri grada i u Županiji i ne libimo se postaviti takve uvjete ma tko bio u Hrvatskim vodama
ili u hrvatskoj Vladi. Stručnjaka unutar EKO agencije ima, svjedok sam jer sam s njima dugih
11 godina surađivao. To je jedan od najvažnijih projekata u ovom bazenu koji se događao u
proteklih 15-ak godina. Ne bi željeli da te aktivnosti ne nastavimo raditi, samo neka nitko s
nacionalne razine i to od srednje razine u Hrvatskim vodama, ne koči taj krucijalni projekt.
Do sada se europski projekt provodio iz kredita Svjetske banke. Zamislite kad vas netko
kreditira i ne uvjetuje to, a ovdje vam netko iz EU to uvjetuje. No, ako je takav zakonski okvir
nemam ništa protiv, meni je jedino bitno da ne stane projekt. Uz ova četiri gradonačelnika tu
je još i načelnik Dugopolja, Okruga, sada i Podstrane, nadam se vrlo brzo i Klisa itd.,
gledajući populacijski gotovo dvije trećine naše Županije.
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Ante Čikotić, vijećnik, zahvaljujem županu na odgovoru na prvo pitanje i na inicijativi. Što
se tiče drugog pitanja, stvarno simpatiziram našeg župana i ne bih htio da ostane župan
zapamćen po promašajima EU projekata, kako za Lećevicu tako i za ovaj projekt, a bojim se
da ide sve u tom smjeru. Samo ću pojasniti: Vodovod i kanalizacija je zakonski određen kao
korisnik tog projekta i pozivanje da EKO Kaštelanski zaljev obavlja, u ime i za račun
Vodovoda i kanalizacija, poslove u ovakvoj dodjeli je bespredmetno jer bi isto značilo da
Vodovod i kanalizacija nema kapaciteta za provedbu. Slažem se da stručnjaci iz Kaštelanskog
zaljeva mogu doprinijeti kao dio projektnog tima, ali ne može, ja Vas upozoravam, ne može
EKO Kaštelanski zaljev po zakonu biti nositelj tog projekta bez javnog natječaja. Mišljenja
smo da treba napraviti temeljitu reviziju jer 23 tisuće je tamo bruto plaća.
Tomislav Šuta, nadovezao bih se na taj odnos Vodovoda i kanalizacije i EKO, sudjelovao
sam u pregovorima vezano za zaključenje sporazuma između njih. Bitno je naglasiti da će
Vodovod i kanalizacija biti krajnji korisnik i da je to nesporno, a EKO će biti partner na
projektu. To je dozvoljeno prema zajedničkim nacionalnim pravilima i podrazumijeva da će
im plaće biti sufinancirane od strane EU. Sama njihova relacija i tržišna konkurentnost baš i
nije tema jer Zakon o javnoj nabavi kaže, mislim u članku 33., da se može angažirati netko
također iz javnog sektora. EKO je osnovan od strane VIK-a i tu nije problem, ali sve je
postavljeno tako da će VIK biti krajnji korisnik, a EKO krajnji partner.
Blaženko Boban, župan, konstruktivno bi bilo da interpretirate ono što sam rekao. Dakle, ne
interesira me je li to Eko agencija ili Vodovod i kanalizacija ili ne znam tko. Interesira me da
projekti idu i da nas netko, sa bilo koje administrativne razine, ne opstruira i da možemo
krenuti naprijed sa projektom. To su moje riječi.
Ante Renić, vijećnik, imam dva pitanja. Prvo je za g Bobana. Izgleda da ne vidite nikakvu
potrebu racionaliziranja rada Županije jer ste, prema planu prijema u službu za 2018., naveli
da ćete, pored postojećih 222 djelatnika, zaposliti još dodatnih 17 djelatnika. Kako je to
povećanje broja zaposlenih od skoro 10% u samo prvoj godini Vašeg mandata, postavlja se
pitanje u kojim to upravnim odjelima se pokazala potreba za novim zaposlenima i za što, te
namjeravate li svake godine mandata tako povećavati ionako preveliki broj službenika u
Županiji? Drugo pitanje za g Čogelju. Slijedom Vašeg odgovora, da se iznos planiranog
investicijskog ulaganja na koncesijama ne nalazi u stanju dugovanja koncesionara, postavlja
se pitanje hoće li Županija utužiti dužnike za taj dug, te kako će pratiti izvršenje investicijskog
ulaganja za ove nove koncesionare? To pitam iz razloga što temeljem Vladine uredbe od 2.2.
2017., ponuđeni iznos investicijskog ulaganja za koncesije nosi najviše bodova, s 40% se
boduje za dobivanje koncesije na pomorskom dobru. Mislim da je onda izuzetno važno da se
to investicijsko ulaganje prati i eventualno sankcionira ako nije izvršeno.
Blaženko Boban, župan, očekujući ovakvo pitanje odgovorit ću brojkama, a mislim da je to
najmjerodavnije. 18.6.2017., datum mog stupanja na mjesto župana, u Splitsko-dalmatinskoj
županiji ukupno zaposleno 259, na neodređeno 223, na određeno 36. Na dan 13.3. 2018.,
dakle prije petnaest dana, ukupno zaposleno 252 osobe s tim da, kroz par mjeseci, po sili
zakona u mirovinu ide još sedam osoba. To je odgovor u konkretnim brojkama, a Vi
analizirajte.
Ante Renić, vijećnik, ja imam ispred sebe Vaš plan prijema u službu, koji je izašao u
glasniku Županije, gdje se točno navodi broj zaposlenih sadašnjih i budućih. Moje pitanje je
išlo više u smjeru da se ne vidi potreba za racionaliziranjem poslovanja, a uvjeren sam da je
potrebno.
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Blaženko Boban, župan, Vašem nepoznavanju zakona i rada županijskih tijela, kao i tijela
gradova i općina, stvarno ne mogu pomoći. Ponovit ću Vam još jednom: 18.6.2017., 259,
13.3. 2018., 252 sa još 7 koji idu, po sili zakona, kroz dva ili tri mjeseca, u mirovinu. Ne znam
kako drugačije Vam mogu odgovoriti nego kroz ove brojke.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, što se tiče
drugog pitanja, to je zapravo jedan od razloga zbog kojih se i rade ove izmjene i dopune
odluka o davanju koncesije. Nažalost, taj iznos ulaganja prije nije bio točno naveden u svim
ugovorima iako se pratio. Sada imamo i tablicu temeljem koje moraju svi koncesionari
dostaviti izvješće o daljnjim ulaganjima. Problem onih prijašnjih ugovora, nije bila zakonska
obveza i nije bilo propisano natječajnom dokumentacijom, oni nisu bili sistematizirani po
godinama. Ne možete, ako je netko dobio koncesiju na 10 - 20 godina reći kada treba uložiti.
Novi ugovori imaju tablicu i po godinama ulaganja i nadzire se koliko je uloženo, sa računima
koji moraju biti dostavljeni kao dokaz da je to ulaganje izvršeno. Onaj koji ne izvrši ulaganje
na taj način mora biti utužen i dužan je nadoknaditi štetu Županiji. To se intenzivno prati i
kroz sve posljednje nadzore vidljivo je kako je većina koncesionara, u 90% slučajeva, izvršila
svoje obveze, pogotovo velika ulaganja, to su marine.
Denis Bobeta, vijećnik, moje prvo pitanje se odnosi na izgradnju osnovne škole Fra Pavla
Vučkovića. Gotova je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola, znamo da je
Grad Sinj sudjelovao sa 13,5 tisuća kvadrata vlastitog zemljišta, a Županija i država su se
obvezale da će, sa po 50% vlastitih sredstava, sudjelovati u izgradnji. Pošto projekt po
procjeni košta 118 milijuna kuna bilo je govora da će se ići u reviziju i aplicirati prema EU
fondovima. Govorili ste tada da će se oformiti zajednička stručna grupa ministarstva i
Županije koja će donijeti odluku o daljnjem statusu škole odnosno o početku izgradnje.
Sljedeće je bilo da će se ići na faznu izgradnju jer se praktično radi o dvije škole i dvorani. To
je škola Fra Pavla Vučkovića i glazbena škola Jakova Gotovca. Koliko se sjećam ta škola je
2016-te bila uvrštena i u proračun, a i Miro Bulj je, kao saborski zastupnik, organizirao
sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na tu temu gdje je zaključeno da će
ministarstvo dogovoriti, sa osnivačem i drugim resornim ministarstvima, da se konačno
otpočne gradnja tog kapitalnog objekta. Da li se od tada nešto poduzelo sa ministarstvom i da
li se nešto pokrenulo u izgradnji škole? Drugo pitanje je za ravnatelja Hitne pomoći g Lea
Luetića: „Kad se otvara Hitna pomoć u Trogiru? Koliko je uloženo sredstava za izgradnju ili
rekonstrukciju i tko su izvođači radova?“
Luka Brčić, zamjenik župana, više sam puta izlagao na ovu temu. Istina je da je ovo tema
koja datira i prije samog postanka Splitsko-dalmatinske županije. To je zapravo tematika
vezana uz povrat crkvene imovine i dogovor između Grada Sinja i države. Splitskodalmatinska županija podupire ovaj projekt. U proračunu svake godine za kapitalna ulaganja
imamo i za srednje i za osnovne škole negdje oko 15 milijuna kuna. Ovaj projekt se odnosi na
osnovnu školu Fra Pavla Vučkovića, školsku sportsku dvoranu i glazbenu školu, investicija
negdje između 116 i 120 milijuna kuna. Imajući na umu cifru koju sam maloprije spomenuo
jasno je da Županija to, uz najbolju volju, ne može. Inicirali smo jedan sastanak sa bivšim
ministrom Barišićem, a na tom je sastanku bio i saborski zastupnik g Bulj i dogovoreno je
kako je jedino racionalno da se ide u faznu gradnju, jer građevinska dozvola to omogućuje.
Međutim, dogodile su se promjene i sve se usporilo. Kada je riječ o EU fondovima imajmo na
umu da Vlada, koja je radila operativne programe i pregovore sa EU, nije ukalkulirala
građenje škola i školskih sportskih dvorana. To je velika šteta jer općine i gradovi imaju
građevinske dozvole upravo za tu namjenu. Nastojat ćemo, kod izrade novog operativnog
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programa, a tu su svi gradovi i općine suglasni, takve programe staviti u mogućnost
apliciranja za EU fondove. Ukratko, Splitsko-dalmatinska županija ne odustaje od ovog
projekta i zasigurno, nakon što dovršimo osnovnu školu u Ninčevićima, školu Fra Pavla
Vučkovića ćemo staviti u jedan od prioritete. Pri kraju je ishođenje građevinske dozvole za
osnovnu školu u Omišu, u Tučepima, a imamo i nekoliko gotovih projekata kada je riječ o
sportskim školskim dvoranama. Zasigurno će ovo biti naš prioritet da se, već dogodine, malo
kapitalnije uključimo u ovaj projekt. Ali bez pomoći države, nećemo se zavaravati, ovaj
projekt se ne može tako lako ostvariti.
Denis Bobeta, vijećnik, zahvaljujem g Brčiću na odgovori i apelirao bih, s ove govornice, na
vas kao i ostale institucije, te na državu i g župana, da se konačno pokrene taj projekt.
Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko dalmatinske županije, timovi
hitne medicine iz Ispostave hitne medicine Trogir na Veliki petak će preseliti u svoj prostor
koji je renoviran, a svečano otvaranje će biti u tjednu iza Uskrsa. Ukupno je utrošeno oko
milijun kuna, uključujući i PDV, za rekonstrukciju i još oko 200 tisuća za opremu i
namještaj.Izvođač građevinski radova je bila tvrtka IGT.
Miro Bulj, vijećnik, Vlada je na prošloj sjednici dala negativno mišljenje o isključivom
gospodarskom pojasu. Hrvatska ima 24 tisuće km2 teritorijalnog mora, naša Županija cca 5
tisuća km2 mora i to je jedan značajan resurs. Moramo znati da je i riblji fond i fond naš
kulturni i podmorje, da je sve ugroženo. Talijani u našim vodama love ribu, prodaju je nama
na tržištu i imaju ogromnu dobit, jer naši ribari i naše flote nisu dovoljno opremljeni. Žao mi
je, jer suvereno imamo na to pravo od 1982 godine, po konvenciji UN-a, a i EU i Komisija
nam nalažu da zaštitimo svoje more. Uz to što imamo balastnih voda koje nitko ne kontrolira,
mrlje veličine grada Splita. Sreća je samo što je strujanje ovakvo kakvo je da nam se ne
ugroze obale i plaže. Moje pitanje za župana:“Kakav je Vaš stav po pitanju isključivog
gospodarskog pojasa?“ To će doći na saborsku sjednicu pa bi bilo dobro čuti i Vaš stav.
Drugo moje pitanje, maloprije je postavljeno pitanje o tunelu Kozjak, a ja ću postaviti pitanje
o onom što se obećavalo godinama, a to je spoj na autoput Sinja tj. Kukuzovac, zaobilaznica
Dicma, gdje je studija izvedivosti napravljena i bila prezentirana u hotelu Alkar. Rekli su da
će biti sva dokumentacija gotova do 2018-te. Dao sam i amandman da se povećaju sredstva,
ali nije prihvaćen. Isti je slučaj i sa imotskim spojem, te vrlo bitan projekt koji je 2009-te
otvorio, čini mi se da je tada bio predsjednik Sabora, g Bebić i sadašnji saborski zastupnik g
Bačić, su bili na otvaranju pred izbore, to je Ravča-Drvenik koji bi spojio ovaj dio priobalja sa
vrgoračkim područjem i Hercegovinom. Moje pitanje je o ovim spojevima, vertikalama na
autoput.
Blaženko Boban, župan, dobro ste rekli, to je stvar Sabora i Vlade Republike Hrvatske,
ovdje mogu izraziti samo svoj stav i mišljenje, a Vi i ostali saborski zastupnici o tome ćete
raspravljati u Saboru. U svakom slučaju treba štititi naš Jadran, treba štititi i gospodarski fond
odnosno riblji, a iznad svega Jadran od onečišćenja. I na tome treba maksimalno raditi. Svim
saborskim zastupnicima sa ovog područja koji će takve stavove gore zastupati ja dajem
podršku. Što se tiče drugog pitanja, ako se ne varam na jednoj od sjednica ove Županijske
skupštine vijećnica Sandra Mitrović Nikšić je tražila tematsku sjednicu. Mislio sam
dogovoriti s predsjednikom da tu sjednicu organiziramo, ali mislim da bi bilo pametno da tu
sjednicu, vezano za prometnu infrastrukturu u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji,
uključujući i ove četiri vertikale, organiziramo iza sjednice Vlade koja će biti u Splitu i gdje je
primarna tema prometna infrastruktura Splitsko-dalmatinske županije. Na taj način, sa
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konkretnim podacima i sa rokovima koje ćemo vjerojatno dobiti na samoj sjednici Vlade,
ćemo organizirati tematsku sjednicu Županijske skupštine po svim spomenutim pitanjima.
Miro Bulj, vijećnik, Dalmatinska zagora izumire, u zadnje četiri godine je otišlo 26 tisuća
ljudi i ne vidim razlog da i ona ne bude strateški projekt, o čemu bi trebalo prije sjednice
Vlade donijeti zaključak. Što se tiče isključivog gospodarskog pojasa, Vi ste župane poduzeli
odgovarajuće korake u zaštiti naših dobara na moru, pomorskog dobra, zajedno s nama
skupštinarima. Doduše, na zadnjoj sjednici ste omogućili sinu predsjednika Skupštine da
dobije dio splitske obale, a da li je isplatio sve Županiji ne znam, ali ovdje šaljem poruku da
ćemo mi, kao Klub vijećnika, pokrenuti tematsku sjednicu o isključivom gospodarskom
pojasu, u skladu sa procedurom i propisima, te da donesemo zaključak da li smo za zaštitu
naših suverenih voda.
Nakon zaključenog aktualnog sata prelazi se na točke dnevnog reda 9. sjednice.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine.
Ad. 1. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno (45 glasova „za“).
Ad. 2. Analiza turističke sezone 2017. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i
osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2018., s Prijedlogom zaključka o
prihvaćanju.
Uvodno izlaganje dao je Joško Stella, direktor Turističke zajednice splitsko-dalmatinske
županije.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, jednoglasno je prihvatio Prijedlog.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su: Ante Renić u ime Kluba Pametno, Sandra
Mitrović Nikšić u ime Kluba SDP-a, Ivan Andabak u ime Kluba MOST NL, Danica
Baričević u ime Kluba HDZ-a i koalicijskih partnera, vijećnici: Ante Pranić, Miro Bulj,
Milija Baldić Lukšić, Mate Rebić, Josip Lešina, Tomislav Buljan i Jadranka Brečić.
Osvrt na tijek rasprave dao je Joško Stella, direktor Turističke zajednice splitskodalmatinske županije.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 2. Većinom glasova (36 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržan) donesen je
Zaključak o prihvaćanju Analize turističke sezone 2017. godine na području Splitskodalmatinske županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2018.
Nakon toga predsjedavajući određuje stanku.
Sjednica se nastavlja u 12,15 sati.
Ad. 3. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanja Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Kruno Peronja, u ime predlagatelja obrazlože točku.
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Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 3. Jednoglasno je (38 glasova „za“) doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru
predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije.
Ad. 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.
Stipe Čogelja, privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, uvodno
obrazlaže točku.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, jednoglasno je prihvatio
Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 4. Jednoglasno je (38 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donijeta Odluka o izmjeni
Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 5. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za osobe sa invaliditetom
Splitsko-dalmatinske županije.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
obrazložila je prijedlog odluke.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, jednoglasno je prihvatio Prijedlog.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Milija Baldić Lukšić.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 5. Jednoglasno je (43 glasa „za“) prihvaćen prijedlog i donijeta Odluka o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za osobe sa invaliditetom Splitsko-dalmatinske županije.
Ad. 6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za veljaču 2018. iz Proračuna
Splitsko-dalmatinske županije za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., s Prijedlogom zaključka
o prihvaćanju.
Marija Marušić, pomoćnica privremene pročelnice Upravnog odjela za financije, daje
kratko obrazloženje Prijedloga.
Odbor za financije jednoglasno je prihvatio Prijedlog.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 6. Jednoglasno je (43 glasa „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe za veljaču 2018. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2018. i projekcije za 2019. i 2020.
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Ad. 7. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac
2017., s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju.
Župan Blaženko Boban, uvodno obrazlaže Izvješće.
Odbor za financije, većinom glasova prihvatio je Izvješće.
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, jednoglasno je prihvatio
Izvješće.
U raspravi su sudjelovali: Miro Bulj u ime Kluba MOST NL, Ante Renić u ime Kluba
Pametno, Mate Martinić u ime Kluba SDP-a, Ante Sanader u ime Kluba HDZ-HGS.
Župan Blaženko Boban, dao je osvrt na izlaganje klubova, a nakon toga u raspravi sudjeluju
i vijećnici: Miro Bulj, Ante Renić, Tonči Božanić, Ante Pranić, Ante Čikotić, Milija
Baldić Lukšić, Ivan Andabak, Mate Rebić, Sandra Mitrović Nikšić i Josip Lešina.
Blaženko Boban, župan, na kraju je dao osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 7. Većinom glasova (34 glasova „za“, 1 glas „protiv“, 5 glasova „suzdržan“) donijet je
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje
srpanj-prosinac 2017.
Ad. 8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitskodalmatinskoj županiji u 2017. godini.
Renato Jerončić i Jela Gogić vršiteljica dužnosti predstojnice Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje – Regionalnog ureda Split, uvodno obrazlažu Izvješće.
Klement Bašić, član Odbora za gospodarstvo, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvješće.
U raspravi su sudjelovali Milija Baldić Lukšić u ime Kluba MOST NL, Mate Martinić u
ime Kluba SDP-a, Maja Zelić u ime Kluba HDZ-HGS, vijećnici: Vedran Lendić, Mate
Rebić, Ferdo Kurtović, Klement Bašić, Milija Baldić Lukšić, Josip Lešina, Jadran
Čizmić, Sandra Mitrović Nikšić.
Jela Gogić vršiteljica dužnosti predstojnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
Regionalnog ureda Split, dala je osvrt na tijek rasprave.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Izvješću.
Ad. 8. Jednoglasno je (35 glasova „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini.
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Ad. 9. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju dijela viška prihoda
Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split.
Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
obrazložila je prijedlog odluke.
Odbor za financije i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb jednoglasno su prihvatili
Prijedlog.
U raspravi je sudjelovao Ferdo Kurtović u ime Kluba HDZ-HGS.
Nakon zaključenja rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 9. Jednoglasno je (32 glasa „za“) donesena Odluka o stavljanju van snage Odluke o
preuzimanju dijela viška prihoda Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju,
Split.
Prihvaćen je prijedlog predsjedavajućeg da se za točke 10. i 11. dnevnog reda objedine uvodno
izlaganje i rasprava, a glasuje o točkama pojedinačno.
U uvodnom izlaganju za točke 10. i 11., Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, govoreći o točki 10., navodi kako se, po preporuci
unutarnje revizije, mijenjaju iznosi sredstava do kojih raspolaže ravnatelj, a do kojih upravno
vijeće bez suglasnosti osnivača. Zahvaljuje vijećniku Anti Reniću koji je, na sjednici Odbora za
financije, uočio da se potkrala jedna omaška, te se u članku 17. u točci 2., mijenjaju ti odnosi,
a u točci 4., su ostali. Tako da za Upravno vijeće poliklinike predlažemo dopunu odluke na
način da se u članku 2. odluke doda stavak 2., koji bi glasio: “ u članku 17. točka 4. iznos od
370 mijenja se u iznos od 500.000,00 kuna“, tako da cijeli članak bude ujednačen.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb prihvatio je prijedloge odluka, a isto tako i Odbor za
financije i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odbor za statut i poslovnik, Vinko Maroević, predsjednik, u članku 2. predzadnja
alineja:“sklapa ugovor o radu ili menadžerski ugovor s ravnateljem poliklinike“, ovo je
prepisano iz statuta iz 2009-te, ali nam se u Odboru činilo neprimjerenim menadžerski ugovor
za jednu zdravstvenu ustanovu, jer su tamo ravnatelji određeni koeficijentima pa predlažemo da
se skine (briše) ovo: „ili menadžerski ugovor“. Drugo je jednoglasno prihvaćeno.
U raspravi su još sudjelovali: Ante Renić u ime Kluba Pametno, Vinko Maroević u ime
Kluba HDZ-HGS, vijećnica Milija Baldić Lukšić.
Za repliku se javio: Ante Renić.
U osvrtu na tijek rasprave Diana Luetić, privremena pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb, prihvaća prijedlog da se iz teksta Statuta Stomatološke
poliklinike izostavi „menadžerski ugovor“.
Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o točkama.
Ad. 10. Većinom glasova ( 28 glasova „za“, 1 glas „protiv“) prihvaćen je prijedlog i donesen
Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Stomatološke poliklinike Split.
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Ad. 11. Jednoglasno je (29 glasova „za“) prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju
suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe
Split.
Ad. 12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije
i nemoćne osobe Split o utvrđivanju cijena usluga u dislociranom objektu u Starom Gradu.
Uvodno izlaganje iznio je Ivan Škaričić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Split.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivan Kovačić, predsjednik, navodi kako je Odbor
dao uvjetno mišljenje iz razloga što traže ujednačavanje cijena u svim objektima Doma.
Odbor za financije, Nevenka Bečić, predsjednica, Odbor je jednoglasno prihvatio
Prijedlog.
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Milija Baldić Lukšić, na čije izlaganje se za repliku
javio vijećnik Ivan Kovačić.
Nakon osvrta ravnatelja glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 12. Većinom glasova (28 glasova „za“, 4 glasa „protiv“, 2 glasa „suzdržan“) prihvaćen je
prijedlog i donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Split o utvrđivanju cijena usluga u dislociranom objektu u Starom
Gradu.
Ad. 13. Prijedlog odluke o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje
kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini.
Uvodno izlaganje iznijela je Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ante Baran, predsjednik, jednoglasno je
prihvaćen Prijedlog.
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, također je jednoglasno prihvatio
ovaj Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali vijećnici koji su iznijeli svoje prijedloge:
Igor Batošić - da se uvrsti plaža ispred hotela Jadran u Tučepima
Sandra Mitrović Nikšić - Plaže Mimice i Marušići
Milija Baldić Lukšić -Kaštel Novi plaža kraj spomenika
Mate Rebić - da li je posebna odluka za jezera?
Jadranka Brečić - sufinancira li Županija ispitivanje kvalitete vode za kupanje
Plavog i ostalih jezera, kao i rijeka?
6. Jadran Čizmić- za područje općine Dugi Rat molim da se plaža pod rednim brojem
7. 19. Duće promijeni naziv u Duće Golubinka. Naselje Dugi Rat da se podijeli na dva
naselja tako da plaža Bajnice, Krilo i Sumpetar, pređu u naselje Jesenice. I molio bih
na aplikaciji, za sva mjesta koja se odnose na područje općine Dugi Rat, mjesto
mjerenja da piše Dugi rat, a ne Omiš.
1.
2.
3.
4.
5.

Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, u osvrtu odgovara kako za Tučepe predlaže da
hotel Jadran sufinancira ispitivanje kakvoće mora na tom dijelu. Ovaj prijedlog u ovom
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trenutku odbijamo. Ostali prijedlozi za uvrštavanje plaža se prihvaćaju. Što se tiče pitanja koje
se odnosi na ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeka i jezera navodi da je novac za
sufinanciranje osiguran u proračunu, a to provode gradovi i općine, ne može Županija. Za
sada će ići Modro jezero jer tu ima velik broj kupača, odnosno ide unazad tri godine, a što se
tiče Ričičkog, to ćemo još vidjeti.
Nakon zaključene rasprave glasovalo se o Prijedlogu.
Ad. 13. Jednoglasno je (31 glas „za“) prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o utvrđivanju
morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području
Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini.
Ad. 14. Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske
županije u 2017. godini s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju.
Marija Vuković, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, uvodno obrazlaže Izvješće.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu, jednoglasno su prihvatili Izvješće.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Milija Baldić Lukšić, Tomislav Buljan, Sandra
Mitrović Nikšić, Danijel Kukoč.
Osvrt na tijek rasprave dala je Tatjana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Splitsko - dalmatinske županije-Službe za zdravstvenu ekologiju.
Ad. 14. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispitivanju
kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini.
Kako se točke od 15. do 22., dnevnog reda odnose na prijedloge izmjena i dopuna statuta
škola prihvaća se 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 obrazlaže ove točke dnevnog reda.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za statut i poslovnik jednoglasno su prihvatili
prijedloge.

Nakon zaključenja objedinjene rasprave glasovalo se o točkama pojedinačno.
Ad. 15. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Primorski Dolac, Primorski Dolac.
Ad. 16. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika.
Ad. 17. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Zmijavci, Zmijavci.
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Ad. 18. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Klesarske škole Pučišća.
Ad. 19. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica.
Ad. 20. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana, Brela.
Ad.21. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vis, Vis.
Ad. 22. Jednoglasno je (34 glasa „za“) donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Milna, Milna.
Ad. 23. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Josip Lešina, član Odbora za izbor i imenovanja, obrazložio je Prijedlog rješenja.
Ad. 23. Većinom glasova (33 glasa „za“, 1 glas „protiv“) donijeto je Rješenje o izmjeni
Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitskodalmatinske županije.
Na kraju sjednice župan Blaženko Boban obratio se vijećnicima i zaželio sretan Uskrs njima i
njihovim obiteljima te svim građanima Splitsko-dalmatinske županije.
Čestitkama se pridružio i predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
Petroslav Sapunar koji je nakon toga zaključio 9. sjednicu Skupštine.
Sjednica je zaključena u 15, 45 sati.
Predsjednik Županijske skupštine

Petroslav Sapunar, prof. v.r.

Zapisnik izradila
Senka Vajler, dipl. iur.
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