
 
Z A P I S N I K 

 
 

sa 16. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 12. studenoga   
2010. u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2. 
 

Početak u  9  sati. 
 

Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici: 
 

1.   Vesna Alač   
2.    Nikola  Andačić 
3. Sanja Baraba  
4. Danica Baričević  
5. Inga  Čavrlj   
6. mr.sc. Boris Ćurković 
7. Neven Ćurković 
8. Srđan  Gjurković 
9. Silvana Glavina 
10. Tomislav  Gruica  
11. Nada Grubišić-Čabo 
12. Milivoj  Juričić 
13. Mirko  Klarić 
14. Luka  Kolovrat 
15. Stjepan  Kolovrat 
16. Matko  Kuzmanić 
17. Milan  Lažeta  
18. Ante  Mihanović  
19. Zvonimir  Matković 
20. Zdravko  Mulić 
21. Ante Nosić 
22. dr.sc. Ante Obad 
23. Kruno  Peronja 
 

24. Mate Tomislav Peroš 
25. Ivan  Protrka  
26.    Veljan  Radojković    
27. Filip Radoš   
28. Tomislav  Režić  
29. mr.sc. Siniša  Rudelj 
30. Petroslav  Sapunar 
31. Ivan  Serdarević 
32. Ante  Sesardić  
33. mr.lu. Silvia Siminiati 
34. Jakša  Sokol  
35. Duje  Sučić  
36. dr.sc. Goran  Sučić  
37. Pero  Škarica   
38. Branko  Škokić 
39. dr.sc. Željko Šundov 
40. Ranko  Topić  
41. Jozo  Vidić  
42. Vice  Visković 
43.    Andrea  Vrgoč 
44.    Fabijan  Vučetić 
45.    Branko  Žarković 
46.    Stipe  Župić  

Izočni sjednici su vijećnici: Igor Borozan, Jelica Linčir, Dijana Livaja, prof. Dujomir 
Marasović i Živko Nenadić.  
 
Uz vijećnike sjednici su nazočni župan Ante Sanader i zamjenici župana Luka  Brčić i Visko 
Haladić, pomoćnica tajnika Županije Ana Grgić, pročelnici upravnih odjela i službi i 
izvjestitelji. 
 
Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja. 
 
Sjednici predsjedava i njenim tijekom rukovodi Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske 
skupštine.  
 
Materijali s pozivom za sjednicu upućeni su 16. studenog 2010., a na klupe su podijeljeni 
materijali za točke 25 – 30. kako je bilo i navedeno u pozivu za sjednicu.  



Nakon što je utvrdio da kvorum (nazočno 38 vijećnika) za pravovaljano odlučivanje 
predsjednik Skupštine je na raspravu dao prijedlog dnevnog reda kako je dat u pozivu za 
sjednicu.  
 
Ante Nosić predložio je dopunu dnevnog reda s točkom Prijedlog zaključka o davanju 
preporuke Upravnom vijeću Stomatološke poliklinike Split za pokretanje postupka  za dodjelu 
naziva Poliklinika. Prijedlog ovog Zaključka još je ranije proslijeđen predsjedniku Županijske 
skupštine ali do danas nije uvršten na razmatranje. Ukoliko se ovaj prijedlog ne može 
prihvatiti za današnju sjednicu (potreba umnožavanja materijala i sl.) predložio je da se ista 
uvrsti na slijedeću Županijsku skupštinu.  
 
Dr.sc. Željko Šundov predložio je da se ta točka odgodi za slijedeću sjednicu jer su vođeni 
razgovori s dekanom Medicinskog fakulteta na kojem je došlo do određenog dogovora o 
čemu bi trebalo raspraviti i na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb kako bi se imao 
kompletan materijal. Kompletan materijal će se eventualno pripremiti za slijedeću sjednicu.  
 
Predsjednik Skupštine i vijećnik Nosić su prihvatili obrazloženje i prijedlog vijećnika 
Šundova.   
 
Župan Ante Sanader prihvatio je prijedlog predsjednika Sapunara da se Izvješće o poslovanju 
Županijskih cesta za 2009. godinu uvrsti na slijedeću sjednicu Županijske skupštine koja će se 
radi razmatranja proračuna održati u najskorije vrijeme.  
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog kakav je dan uz poziv 
te su za sjednicu utvrdili slijedeći 
 

Dnevni red 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Županijske skupštine, 
2. Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske 

županije za  2010. godinu, 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 
4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 
5. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 
6. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 

i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 
7. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja 

vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Financijskog plana i utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna Plana 
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na 
području Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 

9. Izvještaj o stanju provedbe  Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, 
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za 

starije i nemoćne osobe Vis, 
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za 

starije i nemoćne osobe Makarska, 

 2



12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za 
starije i nemoćne osobe Lovret, 

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne 
osobe Split, 

14. Prijedlog odluke o davanju koncesije n pomorskom dobru u svrhu građenja 
(postavljanja) i korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Komiža, 
predio ispred jastožere, 

15. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja 
luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac, 

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog u 
svrhu rekonstrukcije-unutarnjeg uređenja spilje Osejava za obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti na dijelu k.o. Kotišina u Makarskoj, 

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korišenja 
luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio 
Plišćevac, 

18. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i 
korištenja tobogana na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Donja Luka, 

19. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na 
dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio uvala Vela Luka, 

20. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na 
dijelu k.o. Supetar, predio Groblje – uvala Vela Luka, 

21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud, 

22. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja montažnog 
drvenog šanka s nadstrešnicom, štanda za prodaju rukotvorina i obavljanje 
turističke djelatnosti na plaži na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni 
dio), 

23. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja 
luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o,. Stobreč, predio uvala Stobreč, 

24. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina 
u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Elzbieta Maria Ela Kozlowski i 
Tomasz Pawel Kozlowski, 

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja 
Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s 
invaliditetom „DES“ Split, 

26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 
škole Komiža, Komiža, 

27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Pučišća, Pučišća, 

28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Ekonomsko-
birotehničke škole, Split, 

29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 
škole Josipa Hatzea, Split, 

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Ženskog 
đačkog doma Split, Split. 
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AKTUALNI SAT – VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
Neven Ćurković – podsjetio je na svoj prijedlog dan prije tri sjednice da Župan pozove 
zastupnike s ovog područja i da ih usmjeri u traženju sredstava iz Državnog proračuna a za 
potrebe ove Županije, jer se 90 posto projekata financira državnim sredstvima. Zatražio je 
informaciju od Župana što je poduzeo po tom njegovom prijedlogu.  
S obzirom na medijsku informaciju da će se sanacije ceste Makarska – Vrgorac riješiti 
izgradnjom tunela, pitao je da li se Župan konzultirao o opravdanosti takvog rješenja.  
Župan Ante Sanader je odgovorio da je konzultacije obavio sa svim zastupnicima i oni će 
dati apsolutnu potporu svim prioritetima na koje je Županija ukazala.  
U stalnom je kontaktu sa Hrvatskim cestama, struka je dala rješenje za izgradnju kraćeg 
tunela kako bi se što prije uspostavila prometna povezanost.  
Vijećnik Ćurković je izrazio nezadovoljstvo s dobivenim odgovorom. Želio je da se održi 
zajednički sastanak a ne razgovori s pojedinim zastupnicima. Smatra da je izgradnja dužeg 
tunela bolja.  
Župan je dopunjujući odgovor naglasio da je razgovore obavio na najbolji način jer je dobro  
upoznat s funkcioniranjem sustava. Ne želeći se miješati u stručnost vijećnika Ćurkovića, 
naglasio je kako je prijedlog izgradnje kraćeg tunela  prijedlog struke koji je prikazan kao 
najracionalniji,  najučinkovitiji i kao najbrže rješenje.  
 
Srđan Gjurković pitao je o sudbini 70 hektara zemljišta u borovoj šumi uz more - Dječje 
selo, turističko-zdravstveni sadržaj kapaciteta 700 kreveta, prostorno-planski riješeno s 
uređenom infrastrukturom, bez dugovanja i zaposlenika. Stanje je isto kako je bilo i  2008. 
godine. Prostor je 2001. procijenjen na 18 mil.€, a danas je to višestruko više. Šta se po 
pitanju Dječjeg sela radi i  što se namjerava napraviti? 
 Obrtničko-tehnička škola u Spinutu otvorit će se slijedeće godine ali bez školske dvorane na 
mjestu koje je danas iskopana rupa. Kada će se izgraditi dvorana?  
Helena Bandalović, viša savjetnica za pravna pitanja, dala je odgovor za prostor Dječjeg 
sela. Nažalost vlasništvo zemljišta trenutno nije 1/1 jer je oduvijek postojao problem tzv. 
dvojne uknjižbe. Pravni zastupnik Županije je želio to pitanje riješiti mirnim putem ali 
Državno odvjetništvo to nije prihvatilo pa je pokrenuta tužba za utvrđivanje vlasništva.. 
Tužba je podignuta u srpnju. Vjeruje je da će se postupak brzo okončati i to u korist Županije. 
Dok se pitanje vlasništva ne riješi ne mogu se poduzimati nikakve druge radnje, a nižim 
prostornim planovima će se definirati namjena tog prostora. Paralelno ovom razmatra se i 
projekt javno privatnog partnerstva i druge mogućnosti ulaganja u Dječje selo. 
Zdravko Omrčen, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport odgovorio je kako 
školska dvorana nije bila predmet natječaja kojeg je raspisalo Ministarstvo. To je zadnja 
investicija prije decentralizacije koju je država vodila. Škola je završena a na posljednjim 
razgovorima vođenim u Ministarstvu rečeno je daće uskoro biti raspisan natječaj za izgradnju 
dvorane za koju su temelji već izgrađeni.  
 
Stjepan Kolovrat  -  da li se pripremaju zajedničke smjernice za rad trgovačkih društava u 
vlasništvu Županije, tj. da li se kane donijeti ujednačena pravila igre posebno oko visine plaća 
uprave, korištenja određenih beneficija, osobito automobila, reprezentacije i donacija? Ovo je 
pitao iz razloga što su sada velike razlika u postupanjima trgovačkih društava. Neki imaju na 
korištenje vozila, neki nemaju, razlike u plaćama su ogromne. Nema zajedničkih kriterija, a 
svi su oni u vlasništvu Županije. Svjestan je da se u potpunosti to ne može izjednačiti jer se 
radi o poduzetništvu, ali se može postići približna ujednačenost poslovanja trgovačkih 
društava, odnosno rada uprava i uvjeta koje imaju te uprave.  
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Zanimalo ga je da li se namjerava raspisati zajednička nabava za korisnike Proračuna. Ima 
općina koje nemaju kadra koji bi mogao obavljati poslove sofisticirane i  pravno komplicirane 
javne nabave, pa bi se već sada mogao raspisati zajednički natječaj za uredski materijal, 
potrošni materijal  i ostalu uredsku opremu (računalna oprema, telekomunikacijske usluge, 
benzinsko i dizelsko gorivo, usluge osiguranja itd.) čime bi se postigle velike uštede.  
Župan Ante Sanader je odgovorio kako smjernice nisu izrađene ali su prikupljeni svi podaci 
o visini plaća i o pravima članova uprave što će biti okosnica za izradu smjernica. Sve će biti 
rađeno transparentno. 
Ideja o javnoj nabavi je dobra, ali su jedinice lokalne samouprave u svom poslovanju 
samostalne i imaju svoje proračune, te će trebati ispitati da li je to moguće provesti. Do kraja 
godine ispitat će sve mogućnosti vezane za zajednički natječaj, a sve će ovisiti o volji samih 
jedinica , trgovačkih društava i ustanova.  
 
Veljan Radojković – pitao je o uređenju ceste Slivno-Runovići, dužine 8 km, koja se 
parcijalno uređuje, a važna je i za prijevoz učenika. Mještani mole bar minimalno saniranje sa 
mjestimičnim proširenjima kako bi se bar donekle mogao odvijati promet. 
Dobio je nekoliko pisama vezanih za raspisani natječaj za izbor županijskih pročelnika. Pitao 
je zbog čega do sada taj natječaj nije proveden. Naime, proveden je nakon što su u županijsku 
upravu dovedeni ljudi iz raznih sredina i po raznim osnovama, postavljani na v.d. funkcije, a 
sada će biti imenovani za pročelnike. Uvjeti natječaja su prilagođeni tim osobama, a mnogi su 
dovedeni iz Grada Kaštela.  
Zlatko Čaljkušić, ravnatelj Županijske uprave za ceste odgovorio je da sanacija ceste Slivno-
Runovići  se radi od prije tri godine na način da se godišnje  sanira-izgradi oko 1,5 km ceste, a 
isto se tako planira za slijedeću godinu. Ta izgradnja je prespora, a razlog tome je nedostatak 
novca. Mjerama sanacije nastojat će bar donekle urediti i omogućiti bolji promet.  
Župan Ante Sanader je odgovorio kako je raspisani natječaj za pročelnike sukladan 
propisima, ukoliko je suprotno volio bi da se to javno kaže.  Jedini v.d. pročelnik koji je došao 
iz Kaštela je Ivan Udovičić, a došao je nakon odlaska prethodnog v.d. pročelnika Bože 
Sinčića. 
 
Dr.sc. Goran Sučić je, vezano za u tisku objavljenu informaciju o izgradnju dvorane u 
Primorskom Docu, pitao o opravdanosti izgradnje tako skupe dvorane (cijena 15 mil.kn) 
Informacija je kako je i sam ravnatelj škole nezadovoljan takvom izgradnjom.  Zanima ga 
koja je opravdanost izgradnje, po kojem županijskom projektu se to radi, za koga se to gradi 
kad škola ima 80 djece, a 20 ih je iz mjesta gdje se dvorana gradi.  Pripomenuo je kako je 
Ministarstvo čak donijelo i odluku o gašenju škola s tako malim kapacitetom djece. Zatražio 
je da se o ovome raspravi na Odboru za prosvjetu, kulturu i šport, Odboru za proračun i 
financije. 
Župan je odgovorio kako cijeli prostor Zagore kojem pripada i Primorski Dolac nema 
nikakvu dvoranu, misli da nije ništa faliveno sa planom izgradnje, potporu je dalo i nadležno 
Ministarstvo koje je dodijelilo i dio sredstva. Najveći dio sredstava daje Općina a Županija je 
dala onoliko koliko inače daje  svim rubnim područjima Županije. Primorski Dolac je od 
Splita udaljen oko 30 km, povezan je željezničkom prugom (20 min. vožnje) ima tisuću 
stanovnika i misli da ta općina ima mogućnost naseljavanja i povratka u to područje, a 
izgradnja tog objekta je u sklopu ravnomjernog razvoja Županije. Ne može se govoriti o 
povratku stanovnika, a  istovremeno napadati izgradnju svih infrastrukturnih objekata na tom 
području. Podržava da se pitanje izgradnje razmotri na radnim tijelima. .  
Vijećnik Sučić je pripomenuo kako on nije protiv izgradnje, ali postavlja pitanje prioriteta. 
Smatra da za povratak ljudi su potrebna i radna mjesta. Cijenom od 15 mil. kuna mogu se 
izraditi tri sportske dvorane.  
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Župan je naglasio kako se u Primorskom Docu gradi velika gospodarska zona za koju su već 
osigurani partneri i radi se o perspektivnoj općini koja ima budućnost. Ovo prigovaranje je 
usporedio sa sličnim prigovaranjima koja su se iznosila 1997. godine oko izgradnje 
Dugopolja.  
 
Andrea Vrgoč pitala je o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća kojemu je zadaća da prati, 
izučava, predlaže mjere porezne, socijalne i gospodarske politike, prati gospodarsku i 
socijalnu stabilnost. Kako smo svjedoci turbulentne situacije u Hrvatskoj, a posebno u našoj 
Županiji, upitala je koja je svrha i smisao postojanja tog vijeća u Županiji jer se ne sastaje i ne 
provodi svoju ulogu.  
Zamjenik župana Visko Haladić je odgovorio da je prije predstavnik Županije predsjedao 
Gospodarsko socijalnim vijećem, a od prije nekoliko mjeseci sindikati su preuzeli tu ulogu. 
Zaključak sa zadnje sjednice je bio da se prikupe podaci o neiskorištenim nekretninama 
namjenjenim poduzetništvu. Nakon što se obavi taj opsežan posao sazvat će se nova sjednica 
kako bi se i pored ostalih problema raspravilo i o tom problemu.  
 
Branko Škokić podsjetio je na svoje vijećničko pitanje postavljeno na 13. sjednici  kojim je 
tražio da se vijećnicima dostave podaci o radu upravnih vijeća ustanova članove kojih  
imenuje Županija a za razdoblje od 2009. – 31.06.2010. Tražio je podatke o broju sjednica, 
nazočnosti članova  sjednicama vijeća, dnevnim redovima sjednica.  Do danas nije dobio 
odgovor. 
Župan Ante Sanader odgovorio je kako upravna vijeća podnose izvješća jedanput godišnje. 
Ne vidi razloga da se ta izvješća ne daju redovnim putem kroz izvješća predviđena 
programom rada Županijske skupštine.  
Vijećnik Škokić je pojasnio da ovo traži iz razloga što kroz redovita izvješća o radu ustanova 
se ne dobivaju  podaci o radu upravnih vijeća.  
 
Nada Grubišić Čabo zatražila je od pročelnice Marije Vuković pisani odgovor na pitanje: 
„Poznato je da se u mjestu Otišić deponira otpad pa Vas molim za odgovor kako se to 
dogodilo i tko je nadležan da isto zabrani?“   
 
Danica Baričević – s obzirom da se pripremamo za ulazak Hrvatske u EU pitala je koju 
potporu obrtnici i poduzetnici mogu očekivati od Županije. S obzirom da su ove godine 
dodijeljene oznake Hrvatski otočni proizvod mnogim proizvođačima s područja ove Županije 
upitala je da li će se za njih organizirati prijem ili promocija.  
Ivan Udovičić, privr. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske 
integracije uvjeren je da će se naši gospodarstvenici snaći na slobodnom europskom tržištu, a 
u razgovorima oko svih 35 poglavlja uključeni su svi relevantni čimbenici Županije, od 
Gospodarske komore do Županijske agencije za razvoj koja je u zadnju godinu dana dobro 
ekipirana. Godišnje se održava po nekoliko seminara koji su na raspolaganju poduzetnicima. 
Po njegovoj ocjeni naš najveći problem je nedovršena privatizacija, a smjernice iz EU nas 
potiču i prisiljavaju da se taj proces što prije dovede do kraja.  
Zamjenik župana  Visko Haladić je ponosan na veliki broj priznanja Hrvatski otočni proizvod 
a koja su dobila mala obiteljska gospodarstva. Za pobjednike  će se održati svečani prijem, a 
dogovaraju se i o organizaciji promocije tih proizvoda.  
 
Fabijan Vučetić podsjetio je da je od 1. listopada otok Hvar ostao na tri trajektne linije 
dnevno što je obrazloženo potrebom za štednjom. Gradonačelnica Starog Grada obratila se 
nadležnom ministarstvu i Županiji da se linije preraspodjele na način da se vikendom smanji 
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na dvije linije, a preko tjedna u tri radna dana vrati na četiri linije dnevno. Radi usporedbe 
naveo je da Brač – Supetar ima devet linija dnevno i ponoćnu liniju što Hvar  nema.  
Župan je odgovorio da će podržati prijedlog vijećnika Vučetića i skupa s gradonačelnicima i 
načelnicima ponovno krenuti u akciju prema Jadroliniji u cilju uspostave linija na njihovo 
zadovoljstvo. Podsjetio je da Županija linije sufinancira sa 4 mil.kn upravo iz želje da bi ih 
bilo što više.   
 
Na pitanje mr. sc. Siniše Rudelja za koliko godina će biti moguće nastaviti trasu plina prema 
Makarskoj i Vrgorcu, odgovor je dao pročelnik Udovičić. Koncesionaru je interes da se to što 
prije realizira, ali se u ovom slučaju radi o velikim udaljenosti, a manjem broju potrošača. To 
je u ovom vremenu gospodarske krize jedna od kočnica u realizaciji toga. Očekuje da će se 
nastavkom izgradnje autoceste naći interes da se nastavi i dovođenje plina u te krajeve.  
 
Zvonimir Matković – poduzima li se što po pitanju zbrinjavanja beskućnika na području 
Županije. U zadnje vrijeme bilo je dosta članaka u kojima su udruge za beskućnike tražile 
pomoć za adekvatni prostor (200 m2).  Zanima ga da li Županija može pomoći i ako može 
moli da se to napravi što prije s obzirom da se bliže hladniji dani.  
Zamjenik župana Luka Brčić je odgovorio kako je Županija uvijek imala i imat će sluha za 
socijalne programe. Udruzi Most koja se bavi problemom beskućnika Županija svake godine 
dodijeli financijsku pomoć, a isto to radi i prema drugim udrugama u okviru financijskih 
mogućnosti.  
 
Inga Čavrlj – s obzirom na podatak da 14.000 djece treba psihološku-psihijatrijsku pomoć 
pitala je što je s osnivanjem Poliklinike za zaštitu djece, odnosno posebnim odjelom dječje 
psihijatrije.  
Zamjenik župana Luka Brčić odgovorio je kako navedeni broj nema uporišta što je potvrdila 
i pravobraniteljica za djecu u našoj Županiji gospođa Ana Pezo. Bez obzira na broj to je veliki 
problem a Županija je u prošloj godini po toj tematici imala razgovore sa Gradom Splitom i 
prihvatili su županijsku ponudu da se na Mejama otvori jedno odjeljenje, a da se ne osniva 
posebna ustanova što bi u sadašnjim okolnosti stvorilo velike financijske troškove. Za 
Školsku polikliniku do sada je Županija dala oko 1,1 mil. kuna i izgradnjom kata će se 
osloboditi prostor na Mejama. Tom problematikom se bavi i Županijski crveni križ čiji rad 
Županija također financira. Unutar Zavoda za javno zdravstvo djeluje Savjetovalište za mlade. 
U KBC-u je u planu otvaranje Odjeljenja psihijatrije za djecu. Nije pobornik stvaranja panike.  
Misli da se Županiji ne može predbaciti da zanemaruje ovo pitanje. Istaknuo je što se sve 
mladima preko filmova i medija servira pa nije ni čudo kako se to na njih odrazi. Zato je 
odgovor završio poslovicom: „Tko sije u vjetar žanje oluju.“ 
Josip Matković, privr. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dopunio je 
odgovor navodom kako nije iskorišten novac predviđen za tim za krizna stanja čija liječnica 
plasira neistinite informacije da Županija ne radi svoj dio posla. Brojka od 14.000 djece je 
izmišljena, a novac koji je za to namijenjen nije iskorišten pa ga sada rebalansom treba 
dodijeliti za druge namjene.   
Vijećnik Željko Šundov kao predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju je 
odgovorio kako su brojevi malo preuveličani da bi se javnost senzibilizirala. Po ovom pitanju 
postoji suradnja Grada i Županije. Sagledali su dio problema i za idući proračun kako gradski 
tako i županijski predvidjet  će se sredstva za tu namjenu. Županija će pomoći u oslobađanju 
prostora na Mejama  a Grad Split će pomoći u financiranju cijelog tima čime bi se poduplale 
mogućnosti rješavanja djece s ovim problemima. U KBC-u Split su raspisane dvije 
specijalizacije kako bi se osposobio hospitalni di i misli da se krenulo u rješavanje problema   
koji se „preko noći“ ne može riješiti. 
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Nakon zaključenog aktualnog sata prišlo se razmatranju točaka dnevnog reda.  
 
Ad. 1. Zapisnik sa 15. sjednice Županijske skupštine prihvaćen je jednoglasno bez 
primjedbi.  
 
Za točke 2 – 7 provedena je objedinjena rasprava. Nakon uvodnog izlaganja pročelnice 
Upravnog odjela za proračun i financije Nanice Dijan  otvorena je rasprava.  
 
Zdravko Mulić, predsjednik Odbora za proračun i financije upoznao je vijećnike sa stavom 
Odbora. S obzirom na lošiju naplatu poreza na motorna vozila predloženo je da se to pitanje 
riješi s Poreznom upravom. Da se obavezno zatraži izvješće o naplati i obrazloženje pada 
naplate. Za prilično visoku proviziju od 5% Porezna uprava je dužna tome udovoljiti.  
Na Odboru se povelo i pitanje poslovne banke koja prati županijske financije, te je zaključeno 
i preporučuje se da se traži ponuda od različitih banaka i da se pokuša iznaći mogućnost da 
županijska sredstva vodi nacionalna banka (HPB). Zanemarujući pitanje zbog čega je došlo 
do drastičnog pada rashoda od istovremenog pada prihoda, a imajući u vidu način podmirenja 
obveza prema problematici Doma zdravlja Odbor je jednoglasno prihvatio Odluku o izmjeni 
proračuna za 2010. godinu uz po peti put opetovanu primjedbu potrebe objedinjavanja javne 
nabave za sve korisnike proračuna. Malim općinama je u poslovima javne nabave potrebno  
pružiti pravnu i ekonomsku pomoć. Posebno se osvrnuo na sredstva za Vatrogasni dom u 
Hvaru za koji je bio uvjeren  da su rebalansom osigurana sredstva jer je tako bilo obećano.  
Naknadno je vidio da obećano nije izvršeno i ta činjenica ga je razočarala.  
  
Na ovu posljednju primjedbu Župan je odgovorio kako je obećao financijsku pomoć 
Vatrogasnom domu u Hvaru što rebalansom nije bilo u mogućnosti jer je prioritet dan 
rješavanju Doma zdravlja. Ukoliko bude mogućnosti DVD Hvar će se riješiti proračunom za 
2011. godinu.  
 
U replici vijećnik Mulić je rekao kako je Odbor duboko respektirao probleme Doma zdravlja 
i zato je dao suglasnost na rebalans. Da nije bilo toga imao bi potpuno drugi pristup i 
primjedbe kako ga je trebalo napraviti ranije i na drugačiji način.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj , predsjednik Odbora za gospodarstvo izvijestio je o stavu Odbora. Po 
rebalansu je za gospodarstvo predviđeno 9,3 mil. kuna manje ili u ukupnom iznosu 22%. Ta 
sredstva dolaze sa nerealiziranih programa koji se prvenstveno odnose na poljoprivredu (2/3).  
Sredstva su usmjerena na Dom zdravlja. Pozvao je poljoprivrednike i druge gospodarstvenike 
da se javljaju na županijske natječaje i da se sredstva koriste za planiranu namjenu. 
Shvaćajući problem Doma zdravlja Odbor je prihvatio predloženi rebalans.  
 
Veljan Radojković raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. Unatoč 
činjenici što znamo u kojem se recesijskom vremenu nalazimo i kakva nam je gospodarska 
slika naše Županije dolazimo u poziciju da 10 mil. kuna ostavljamo za određene poboljšice u 
gospodarstvu. Kroz cijelu godinu od strane župana i nadležnih tijela nije bilo zahtjeva da se 
gospodarski program revidira i da se neutrošena sredstva preraspodjele u druge gospodarske 
programe interesantnima gospodarstvu. Na području Županije u prvih devet mjeseci ugašeno 
je 870 obrta, a time i najmanje 1.000 radnih mjesta. O tome se na Skupštini nije raspravljalo. 
Ugašeni su ili su na izdisaju mnogi gospodarski subjekti, a Županija o tome nije raspravljala 
niti nudila konkretna rješenja. Pohvalno je da se sredstva usmjeravaju u Dom zdravlja koji je 
na žalost došao u bezizlaznu situaciju i ovo je pokušaj da ga se dovede na stabilniju granu. Pri 
tome se ne smije zaboraviti na vijećnike koji su u kontinuitetu već 7 godina postavljali pitanja 
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o funkcioniranju Doma zdravlja koji je već jednom bio saniran. Odobrena su kreditna sredstva 
koja su nestala. Nikad se nije govorilo o lošem upravljanju Domom zdravlja već je godinama 
izvještaj o Domu zdravlja na ovoj Skupštini izglasavan, a sada se ponovno konstatira obaveza 
saniranja i sredstva koja su se mogla iskoristiti za oporavak gospodarstva usmjeravaju se 
Domu zdravlja. Vijećnicima Kluba je shvatljivo da se sredstva usmjeravaju ka Domu zdravlja 
ali zbog cjelokupne politike kojom je stanje gospodarstva u ovoj Županiji dovedeno u tešku 
situaciju oni ne mogu prihvatiti predloženi  rebalans.  
 
Duje Sučić  raspravljao je u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a  i HSLS-a koji je u 
potpunosti podržao predloženi rebalans. Unatoč situaciji što je došlo do  smanjenja matičnih 
prihoda, odnosno poreza na dohodak kao najveće stavke matičnih prihoda, proračun je ipak 
napravljen tako da ima povećanje i prihoda i rashoda (rezultat neporeznih prihoda i izravnanja 
iz prethodnih godina)  čime je održana financijska stabilnost županije i proračuna. Bitno je što 
smanjenje poreznih prihoda ne utječe na programe već znači samo odgađanje manje 
prioritetnih programa u narednom trogodišnjem razdoblju. Osnovno je da rebalansom nitko 
nije uskraćen i svi gospodarski programi će se ostvariti u slijedećem trogodišnjem programu. 
Što se tiče strukture rashoda povećanje je u zdravstvu, prosvjeti i gospodarstvu. Rashodi 
poslovanja čine 10% proračuna što je 3% manje nego u prethodnom razdoblju. U programima 
obuhvaćenim decentraliziranim sredstvima je povećanje. Pitanje Doma zdravlja se rješava na 
elegantan način i za očekivati je da će se u cijelosti riješiti u naredne tri godine. Za 
gospodarstvo je predviđeno 30% više sredstava u odnosu na plan i 70% u odnosu na 2009. 
Županija je sve napravila da gospodarstvo i u ovoj teškoj godini ostane zaštićeno. Raspisivani 
su natječaji za kredite poduzetnicima i svaki poduzetnik koji ima plan i program može dobiti 
novce. Bilo je i prihoda od projekata EU 1,7 mil. kuna što je za početak dobro a  postoje 
značajni prostori da se u budućnosti dobije  i više.  
 
Stjepan Kolovrat raspravljao je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste. Smatra da nije 
nedostajalo sredstava niti za gospodarstvo niti za poljoprivredu. Ocijenio je da nema ulagačke 
klime i poduzetničkog duha. Sve zemlje koje izlaze iz recesije moraju sve snage usmjeriti u 
tehničko obrazovanje a manje u humanističko. U Županiji je situacija obrnuta. Predložio je da 
se u 2011. godini više stipendija daje tehničkim zvanjima i obrtnim školama. Zakon o 
poljoprivredi nije saživio, nije došlo do okrupnjavanja zemljišta, tako da nije ni bilo zahtjeva 
za kreditiranjem poljoprivrede.  
 
Neven Ćurković - već petu godinu zaredom se događa da se u proračunu pojavljuje višak 
sredstava što ukazuje da se planirano ne izvršava. Pri tome je stalan trend da kapitalne pomoći 
od države stalno padaju čime se dovodimo u sve gori položaj. U matičnim programima 
četvrtina rashoda nije realizirana. Fond poljoprivrede nije realiziran, isto tako ni komunala, 
infrastruktura i graditeljstvo. Što se tiče zbrinjavanja otpada / Lećevica  još smo  na početku. 
Odlaskom bivšeg pročelnika dovedeni smo u još goru situaciju. Sva ta neutrošena sredstva 
nazivaju se uštedom pa zaključuje da je Dom zdravlja „spas“ jer bez njegovih gubitaka ne bi 
se znalo što učiniti s novcima. Ova Županija uz sve potencijale  koje ima u broju nezaposlenih 
dijeli 11 mjesto sa Ličko-senjskom županijom.  Nisu potrošena sredstva za etno-eko sela, 
malo i srednje poduzetništvo a da pri tome nisu donesene izmjene načina kreditiranja. Prema 
njegovim saznanjima više od 1000 obrtnika je zatvorilo svoje obrte. Smatra da treba više 
povesti računa o situaciji u gospodarstvu, snimiti stanje i uložiti dodatne napore u izmjene 
programa kako bi se plasirala i oplemenila županijska sredstva. Ponovo je dao primjedbu što 
 na županijskim web stranicama nema zapisnika sa sjednica Skupštine iz čega bi se vidio rad 
ove sjednice već se uglavnom sve svodi na informacije o županovim službenim primanjima. 
Ista stvar je i sa Županijskom kronikom. Podržava da se pomogne Domu zdravlja, ali ne 
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podržava što se do danas nije napravila nezavisna revizija da se vidi stanje i utvrdi 
odgovornost pojedinaca.  
U replici Mihovila Franetović, tajnica Županije je rekla kako su na web stranicama 
objavljene sve točke dnevnog reda ove sjednice i zapisnik te da će se s takvim objavljivanjem 
nastaviti  i ubuduće. U Županijskoj kronici se redovito objavljuju pojedina pitanja i odgovori 
iz aktualnog sata, a Kronika nije list u kojem bi se objavljivao zapisnik.  
 
Mr.sc. Boris Ćurković – rebalans je obveza zbog situacije u kojoj se nalazimo, ali je pitanje 
da li je napravljen na pravi način. Rješavanje Doma zdravlja je napravljeno na mukotrpan ali 
nažalost jedino mogući način. Ostaje pitanje kako su se ta sredstva mogla upotrijebiti a da se 
nisu prebacila Domu zdravlja. Konstatirano je da dolazi do privremene odgode i zastoja 
razvojnih programa, a oni s ekonomskog aspekta to ne trpe. Pitanje je da li je županijska 
uprava poduzela mjere da u situaciji kada mora ići na rebalans i smanjivati sredstva (jednome 
uzeti da bi se drugome dalo)  iskoristi sve mogućnosti da nadomjesti nedostajući dio novca. 
Dao je slijedeće prijedloge za budući proračun: prisiliti jedinice lokalne samouprave i 
županijsku upravu da se iskoristi javnoprivatno partnerstvo koje je zakonski provedeno i da se 
više angažira na prikupljanju novca iz predpristupnih fondova; općinama i gradovima 
financirati samo projektnu dokumentaciju i pomoći im da za kapitalna ulaganja osiguraju 
sredstva. Na taj način bi se veliki dio županijskih sredstava ostavio za matične programe; 
Iskoristi mogućnost HBOR-a, IBRD, EBRD i pronaći sredstva jer obje banke rado financiraju 
komunalne projekte (čistoća, zaštita okoliša, vodoopskrbu). U narednom periodu Županija 
treba novu dimenziju – polako napuštati distributivni karakter raspodjele novca i težište staviti 
na osiguranje manevarskog prostora na ekonomskom, političkom i na pravnom planu. 
Poduzetnicima pripremiti gotova poduzetnička rješenja. Potruditi se da  prostorni i razvojni 
planovi budu kvalitetni i da se poklapaju sa razvojem a pri tome se angažirati oko izvora 
financiranja, osigurati bolju suradnju s jedinicama lokalne samouprave i nastojati dovesti u 
izravnu vezu strateške ulagače.   
U replici vijećnik Duje Sučić je naglasio kako zbog dodjele sredstava Domu zdravlja u 
gospodarstvu nitko nije bio uskraćen za  sredstva.  
 
Srđan Gjurković – obrazloženje da programi nisu stornirani već prolongirani za tri godine 
ukazuju da su razvoj gospodarstva i zapošljavanje odgođeni za isti period što ne podržava. 
Ulaganje u gospodarske zone SDŽ u 7-8 godina je 60 mil. kuna, a dugovi Doma zdravlja su 
69 mil. kuna. Podržava pomoć Domu zdravlja, ali ne na uštrb gospodarstva, zapošljavanja, 
dok je mnogo stavki iz dijela društvenih djelatnosti koje se realno mogu smanjiti ili ukinuti.  
Bez gospodarskog razvoja ne vidi poruku rebalansa i daljnjeg razvitka.  
 
Pročelnik Ivan Udovičić dao je dodatno obrazloženje o stanju sredstava njegovog odjela.  U 
ovoj godini su uprihodili 7.000 mil. kuna od povratka sredstava plasiranih u zadnjih deset 
godina, a kroz Fond za poljoprivredu. U poljoprivredi nema zastoja jer svaki zainteresirani s 
dobrim programom će dobiti sredstva. Što se tiče poduzetničkih kredita u ovoj godini će biti 
iskorišteno 70 mil. kuna što redovito servisiraju, a na ukupno stanje gospodarstva u Županiji 
reflektiraju se problemi Imote, Milsa i drugih.  
  
Zdravko Mulić je u replici demagogijom nazvao opravdanja da se sredstva namijenjena 
Domu zdravlja ne bi iskoristila u ovoj godini, jer se radi o godini u kojoj nestaje poduzetničke 
aktivnosti, a te aktivnosti nestaje zbog povećanja kamata i dr. Da se u 6. mjesecu raspravljalo 
o sredstvima proračuna sli bez opterećenja s Domom zdravlja i te kako bi se našao način 
njihovog utroška.  
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Marija Vuković, privr. pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, 
infrastrukturu i zaštitu okoliša, vezano za raspravu vijećnika B.Ćurkovića rekla je kako je njen 
odjel formiran u prosincu prošle godine kada  je već bio donesen i proračun. Naslijedili su sve 
programe i projekte iz bivšeg odjela a pred rebalans su proanalizirali sve projekte i programe 
kako bi vidjeli gdje se može uštedjeti. Pripomenula je da su neki projekti kandidirani od 
općina i gradova i javnih poduzeća, a u stvari su bili više ideje nego projekti koji su se mogli  
realizirati u ovoj godini. U općinama i gradovima postoji velika nestručnost i kočnica su 
realizacije mnogih odluka njihovog odjela. Smatra da je bolje da se ne ide u realizaciju 
projekata koji stručno nisu dobro obrađeni (nema građevinske dozvole, nisu riješeni 
imovinsko pravni odnosi)  što je kočnica i nemogućnost realizacije tih projekata prema EU. 
Novci se moraju trošiti ekonomično, programi moraju biti kvalitetni, a za to je potrebna 
stručnost.  
Zamjenik župana Visko Haladić istaknuo je značaj plinofikacije koja se odvija planiranim 
tokom i  biti će zamašnjak razvitka i  drugih grana gospodarstva. 
 
U osvrtu na raspravu  župan Ante Sanader je rekao kako smatra da rebalansom nije oštećen 
gospodarski razvoj. Problem u gospodarstvu je što nema novih investicija, kako se to želi, isto 
je i s fondom poljoprivrede. Vijećniku Radojkoviću je uputio primjedbu da ukoliko ima bilo 
kakvo saznanje o kriminalnoj radnji ili slično koju je poduzeo bivši ravnatelj Doma zdravlja 
da to prijavi nadležnim tijelima što mu je i dužnost kao i svim građanima RH. Činjenica je da 
ministarstvo ne pokriva 1 mil. kuna troškova mjesečno. Ako se i ubuduće ne daju sredstva za 
standard koji nam Dom zdravlja pruža troškovi će i dalje rasti. Smatra da su sredstva za  Dom 
zdravlja danas najsvrsishodnije upotrijebljena sredstva.  
 
Neven Ćurković je u replici naveo kako nikad nije rekao da je bivši ravnatelj Doma zdravlja 
nešto ukrao ili napravio neku kriminalnu radnju, ali su rezultati poslovanja bili loši, a na ovoj 
Skupštini je uvijek isticano kako je sve dobro i izvještaji o radu su su svake godine 
prihvaćani.  
 
Nakon zaključene rasprave prišlo se glasovanju o predloženim aktima.   
 
Ad. 2. Većinom glasova (30 glasova „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog  i 
donesena Odluka o  izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za  
2010. godinu. 
 
Ad. 3. Većinom glasova (30 glasova „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog  i 
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-
dalmatinske županije za 2010. godinu. 
 
Ad. 4. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog  i donesen Program o izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu. 
 
Ad. 5. Većinom glasova (30 glasova „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog  i 
donesen Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 
Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu. 
 
Ad. 6. Većinom glasova (30 glasova „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog  i 
donesen Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i 
tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu. 
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Ad. 7. Većinom glasova (30 glasova „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog  i 
donesen Program o izmjenama Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih 
zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu. 
 
Ad. 8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Financijskog plana i utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna Plana građenja i 
održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području 
Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu. 
 
Uvodno izlaganje dao je Zlatko Čaljkušić, ravnatelj Županijske uprave za ceste. 
 
Zdravko Mulić, predsjednik Odbora za proračun i financije pohvalio je predloženi rebalans 
jer se zbog smanjenja cijena istim povećava planirana izgradnja i na taj način nastoji se 
potrošiti sredstva u tekućoj godini jer svako prebacivanje sredstava u slijedeću godinu su 
izgubljeni novci. Odbor je jednoglasno prihvatio predložene akte.  
 
Veljan Radojković je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a prihvatio predložene 
akte i pohvalio rad Uprave ŽUC-a koja prati rad i prihvaća smjernice ove Skupštine. Uputio je 
primjedbu na stavku odvjetničkih usluga koja se povećala i iznosi oko 140.000,00 kn, a radi 
se o uslugama koje pruža odvjetnik/vijećnik ove Skupštine Kruno Peronja. S obzirom da u 
ŽUC-u kao i u županijskoj upravi ima stručnih i kvalitetnih pravnika smatra kako se ne 
trebaju dodatno koristiti i odvjetničke usluge.  
  
Kruno Peronja je dao ispravku netočnog navoda rekavši kako za svoje usluge nema paušal 
već se transparentno sve naplaćuje prema odvjetničko tarifi. S profesionalnim pristupom 
smanjeni su troškovi zastupanja i broj predmeta. Na broj predmeta se ne može utjecati jer je u 
svim predmetima ŽUC tuženik.  
 
Stjepan Kolovrat kao predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a rekao je kako je ovaj drugi 
rebalans izraz pada cijena  usluga izvođača radova. Kao problem je istakao što se na natječaj 
javljaju nereferentni izvoditelji radova. Nažalost Zakon o javnoj nabavi nema kategoriju da se 
može eliminirati tzv. dampinška cijena, pa ima slučajeva da su takvi izvođači dobili radove a 
neće ih izvršiti  što će rezultirati naplatama garancija i loše izvedenih cesta. Usprkos nadzoru 
moraju prekidati neke poslove, ali s druge strane sve su cijene pale za 20%, ali je cijena 
održavanja porasla jer ŽUC zadržava u tom dijelu monopol. U slijedećoj godini to se mora 
mijenjati.  
 
Neven Ćurković istaknuo je pozitivne pomake u radu ŽUC-a, svaki problem nastoje odmah 
riješiti, sredstva se ne drže na računima već ulažu  u poslove i zato podržava predloženi 
rebalans.  
 
U osvrtu na raspravu ravnatelj Čaljkušić je rekao kako su dva pravnika angažirana na 
poslovima javne nabave i imovinsko-pravnim odnosima, a sporova ima dosta. Nijedna 
pojedinačna usluga ne prelazi 500 bodova.  
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili predložene akte.  
 
Ad. 10. Jednoglasno, bez rasprave prihvaćen je Prijedlog i donesen Zaključak o davanju 
suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vis. 
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Ad. 11. Jednoglasno, bez rasprave prihvaćen je Prijedlog i donesen Zaključak o davanju 
suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Makarska. 
 
Ad. 12. Jednoglasno, bez rasprave prihvaćen je Prijedlog i donesen Zaključak o davanju 
suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Lovret. 
 
Ad. 13. Jednoglasno, bez rasprave prihvaćen je Prijedlog i donesen Zaključak o davanju 
suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Split. 
 
Ad. 14. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu građenja 
(postavljanja) i korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio 
ispred jastožere. 
 
Uvodno izlaganje dao je Mate Ivanković, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo i turizam.  
 
Veljan Radojković upitao je da li je u naknadi od 12.000 kuna računat broj dana korištenja 
koncesije i  prosječne cijene po vezu. Korištenje veza u ACI marini Milna iznosi minimalno 
za brod od 8 m dužine 1000 kn dnevno.  
 
Mirko Klarić je dao primjedbu što se kod koncesija primjenjuje uvijek zakonom propisana 
najniža cijena, a pitanje je da li se može postići veća. Imajući u vidu da se koncesije daju na 
zahtjev,  na natječaj se javi samo zainteresirani koncesionar i ponudi najnižu cijenu. Potrebno 
bi bilo svaku koncesiju detaljnije obraditi i procijeniti optimalnu koncesijsku naknadu.  
 
Vesna Alač osnovni problem vidi u kontroli načina korištenja koncesija i koncesijskih 
odobrenja i ubiranja naknada. Zatražila je da se na jednoj od slijedećih sjednica dade detaljan 
pregled  o svakoj koncesiji (uplata naknade i način korištenja).  
 
Stjepan Kolovrat – ako se koncesije ne planiraju, javno ne obznanjuje gdje i kada ističe 
koncesija onda konkurenti nisu spremni ponuditi bolju cijenu. Na način kako se radi u ovoj 
Županiji on „se stidi“ ovih koncesija jer se na natječaj javlja samo onaj koji zna za konkretnu 
koncesiju. Traži da se za slijedeću godinu javno objavi (na internetu i opetovanim 
ponavljanjem u drugim sredstvima javnog priopćavanja) plan koncesija kako bi se 
zainteresirani pripremili. 
 
Pročelnik Ivanković je odgovorio kako je u konkretnom primjeru natječaj bio raspisan na 30 
dana. Obećao je da će Županijskoj skupštini pripremiti plan koncesija koje ističu u narednoj 
godini i da će se isti objaviti u sredstvima javnog priopćavanja.  
 
Mirko Klarić je predložio da se  Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije dopuni sa još 
2-3 člana koji bi se imenovali iz reda vijećnika. Veliki nedostatak vidi u tome što se ne 
provodi nadzor nad načinom korištenja koncesija i u tom smislu bi Upravni odjel trebao 
formirati posebno povjerenstvo. U konkretnom predmetu predložio je izmjenu naziva umjesto 
„luka posebne namjene“ da se stavi termin „sidrušte“. 
 
Veljan Radojković je istaknuo značaj koncesija u gospodarskom smislu i uputio primjedbu 
što se nedovoljno radi na tim poslovima pa bi u tome aktivniji trebali biti  upravni odjeli 
nadležni za gospodarstvo i pomorstvo kako koncesija ne bi bila slučajni odabir nekog 
potencijalnog investitora već da to bude politika Županije, da to bude resurs iz kojeg se crpe 
novci.   
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Mr.sc. Siniša Rudelj je rekao kako su na Odboru za gospodarstvo razmatrali gospodarski 
efekt koncesija i zaključili da bi Županija trebala u dogovoru sa jedinicama lokalne 
samouprave predložiti makro i mirko lokacije za nove koncesije jer su one značajan izvor 
zapošljavanja, prihoda, ali se pri tome mora provoditi politika jednakih šansi. Uvjeren je da je 
dosadašnja praksa u poslovima koncesija provođena zakonito, ali se treba potruditi da 
koncesija bude što više. Smatra da bi suradnja sa jedinicama lokalne samouprave trebala biti 
bolja i dati im mogućnost da i one same sudjeluju u kreiranju koncesija.  
 
Pročelnik Ivanković je odgovorio kako usko surađuju s jedinicama lokalne samouprave, a 
Povjerenstvo za odabir je skupštinsko tijelo i nema problema da se proširi s novim članovima.  
 
Nakon zaključene rasprave predložena koncesija je prihvaćena jednoglasno.  
 
Ad. 15. Uz primjedbu vijećnika Klarića o potrebi formiranja povjerenstva za kontrolu 
koncesija jednoglasno je prihvaćen prijedlog i donesena Odluka o davanju koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. 
Split, predio uvala Zvončac. 
 
Ad. 16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog u 
svrhu rekonstrukcije-unutarnjeg uređenja spilje Osejava za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti na dijelu k.o. Kotišina u Makarskoj. 
 
Stjepan Kolovrat predložio je povećanje fiksnog dijela naknade na 80.000 kuna.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj je naveo zaključak Odbora za gospodarstvo da se u postupku dodjele 
koncesija konzultiraju i susjedni veći ugostiteljski objekti. U ovom predmetu to bi bio Hotel 
Osejava.  
 
U nastavku rasprava se provela o budućem pristupu problemu koncesija te je zaključeno da će 
se za postojeće koncesionare trebati prikazati bonitet koncesionara, da li je podmirio obveze 
(BON 1, BON 2) kolika je razdjelnica na fiksni i varijabilni dio. 
 
Nakon zaključene rasprave prijedlog odluke jednoglasno je prihvaćen.  
 
U nastavku  sjednici su pristupili gradonačelnici i načelnici s područja Županije radi 
razmatranja i rasprave točke 9.  
(Pozivu su se odazvali načelnici/gradonačelnici ili predstavnici općina/gradova: Supetar, 
Sutivan, Selca, Vrlika, Hrvace, Marina, Dugi Rat, Baška Voda, Vis, Kaštela, Omiš, Hvar, 
Primorski Dolac, Brela, Pučišća, Zadvarje, Podgora, Okrug, Solin, Split, Šolta, Bol, Milna, 
Runovići, Cista Provo, Sućuraj, Nerežišća i Dugopolje) 
 
Ad. 9. Izvještaj o stanju provedbe  Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Nakon uvodnog pozdrava predsjednika Skupštine i uvodnog izlaganje Nike Mrčića, ravnatelja 
JU Zavod za prostorno planiranje, otvorena je rasprava.  
 
Pjerino Bebić gradonačelnik Grada Hvara istaknuo je problem legalizacije postojećih 
objekata u turističkim zonama. Zalaže se za maksimalnu zaštitu obalnog pojasa, ali na 
otocima za to treba donijeti i određene parametre. On kao gradonačelnik i svi žitelji otoka 
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Hvara žele unaprijediti život na otoku a sada 56% objekata ne mogu dobiti građevinsku 
dozvolu – kategorizaciju. Zamolio  je da se na slijedeću sjednicu stavi točka prostorno 
planiranje Paklenih otoka koji zahtjev prosljeđuje već 6 godina. Prije donošenja izmjena i 
dopuna prostornog plana volio bi da se održi još jedan ovakav sastanak kako bi zajedno mogli 
raspraviti pitanja plana a zamolio je da to ne bude politički dokument. Predložio je da se 
poduzmu se mjere kako bi se Zakon o prostornom uređenju i gradnji  prilagodio prostornom 
planiranju otoka.  
 
Lovro Kuščević, načelnik Općine Nerežišća zahvalio je što se organizirala ova rasprava. 
Turizam je osnovni pokretač razvoja Nerežišća i cijelog otoka Brača i u Nerežišću imaju 
projekte vrijedne oko 7 mil. eura, imaju investitore i idejna rješenja i samo se čekaju izmjene i 
dopune županijskog prostornog plana. Zadovoljan je sa sistemom bodovanja i predložio je 
svim načelnicima i gradonačelnicima da naprave analizu turističkih zona, neka boduju 
investitore, zemljište i moli da se to uzme u obzir pri izradi prostornog plana. 
 
Ante Mamut, načelnik Općine Marina – s obzirom na iskustvo iz turističke zone Vela 
Borovica smatra da bi se aktiviranjem druge zone Lisičine postigao pomak u napretku Općine 
Marina razvojem koje bi se i infrastrukturno povezala mjesta Vinišće i Sevid. Moli da se to 
realizira tim više što je 90% zemlje otkupljeno, poznat je i investitor. 
 
Joško Roščić, načelnik Općine Baška Voda naglasio je kako prema bodovanju u prvih šest 
zona Baška Voda ih ima četiri, a prva zona je Dječje Selo koje je županijsko vlasništvo. 
Zamolio je svih da poduzmu mjere kako bi se katastrofalno stanje u Dječjem Selu pokrenulo s 
mrtve točke. Radi se o izuzetno atraktivnoj zoni koja bi se mogla putem javno-privatnog 
partnerstva urediti. Postoje zainteresirani investitori. Zamolio je da se izrade korekcije 
pristupnog puta tunelu Sv. Ilija tj. naselju Bast što je podržala i ministrica Dropulić.  
 
Nenad Glučina, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Podgora – Općina Podgora je 
uputila sedam prijedloga za izmjenu plana koje je obrazložio i zatražio da se u Zavodu za 
prostorno planiranje s predstavnicima Podgore održi sastanak radi dogovora o njihovim 
prijedlozima.  
 
Viktor Puljak, zamjenik načelnika Općine Brela osvrnuo se na infrastrukturne sustave i luke 
na njihovom području o čemu su Zavod izvijestili u veljači. Želja im je da se izmjenom plana 
predviđene luke na njihovom području prenamjene u luke nautičkog turizma.  
 
Ivan Radovančić, Općina Sućuraj – zanimalo ga je pitanje energetike – obnovljivi izvori 
energije (solane i vjetroelektrane), posebno ga interesira toplane na bio-masu – da li će biti 
dopuštena njihova izgradnja i korištenje? Zanimalo ga je u čijoj nadležnosti će ostati prostor 
nakon ukidanja turističkih zona, te koji su kriteriji supstitucije?  
 
U osvrtu na raspravu ravnatelj Mrčić je dao slijedeće odgovore. Prijedlog Zavoda je sukladan 
prijedlogu Grada Hvara i njihovim željama, zona Jagodna  nije vrijedna prostornim planom 
predviđenog sadržaja pa će je brisati, a Grad Hvar na istom prostoru može predložiti drugu 
namjenu prostora koji može biti veći ili manji. Primjedbe za Živogošće kao i sve druge 
primjedbe jedinica lokalnih samouprava treba dostaviti Zavodu na razmatranje. Dao je 
primjedbu da su često zahtjevi za planiranje nautičkih luka/marina ishitreni, ne u smisli 
važnosti značaja već iz razloga što se ne radi prostorna analiza i valorizacija područja koje se 
predlaže za takvu namjenu. Vezano za alternativne izvore energije stav ministarstva je da na 
otocima neće biti ni solarnih ni vjetro elektrana. Ocjenjuje da primjena supstitucije nije ni 
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stručni ni politički opravdana. Primjenom supstitucije ne može se npr. izbrisati dvije zone od 
5 ha i planirati jednu od deset. Podržao je primjedbu Lovre Kuščevića da u prostornom 
planiranju i u opravdanim slučajevima treba zanemariti lokalne granice, a sve u interesu 
napretka i razvoja. Treba se zalagati za najbolje projekte bez obzira gdje će se realizirati.  
 
Dalibor Lukić, zamjenik načelnika Općine Primorski Dolac pitao je za njihov zahtjev da se u 
krugu gospodarske zone predvidi lokacija za odlaganje opasnog i neopasnog otpada. 
 
Frane Lozić, načelnik Općina Milna pohvalio je održavanje ove rasprave, a zanimala ga je 
dinamika izrade izmjena i dopuna županijskog prostornog plana, a pogotovo imajući u vidu 
da će nastupiti izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji.  Pitanje dinamike je važno i u 
odnosu na investicije i njihove investitore. Podržao je model izmjena koje je ponudio Zavod 
jer će se na ponuđeni model izbjeći situacije da će pojedini prostori koji su devastirani, prestat 
biti taoci nekim drugim prostorima na kojima se može realizirati investicija. Zanima ga 
sudbina objekata zatečenih u krugu 100 m, koji su bespravni i neće se moći legalizirati, a sada 
se nalaze u nekim turističkim zonama. Što je s izgradnjom unutar 100 m? To je upitao iz 
razloga što se na to daju oprečna mišljenja i od strane samog ministarstva. Podržava brisanje 
zone Miholj Dolac.    
 
Ravnatelj Mrčić je dao slijedeće odgovore. Pojam opasnog otpada se ne smije spominjati u 
prostornom planu Županije jer je opasni otpad u nadležnosti države. Za ostali otpad pitanje je 
riješeno županijskim programom gospodarenja otpadom. Primjedbe i prijedlozi općina i 
gradova vezane za izmjenu i dopunu plana razmatrat će se nakon donošenja odluke o izradi 
istog. Izrada izmjena trajat će najmanje godinu dana. Unutar 70 m mogu se graditi  prateći 
sadržaji. 
 
Nikola Cecić Karuzić, načelnik Općine Šolta pohvalio je rad Zavoda a uputio je samo 
primjedbu što je zona Šešula na 47. mjestu bodovne liste. Smatra da je s obzirom na njenu 
konfiguraciju i ljepotu, kontaktnu zonu trebala  zauzimati puno bolje mjesto. Žao mu je što se 
sporo odvijaju poslovi na izmjeni prostornog plana jer za prostor Šolte postoje ozbiljni 
investitori.  
 
Kako se predstavnici jedinica lokalne samouprave više nisu javili za riječ, rasprava je 
nastavljena među vijećnicima Županijske skupštine.  
 
Veljan Radojković raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. Predložio je 
donošenje zaključka da se za narednu sjednicu Županijske skupštine pripremi odluka o izradi 
izmjena i dopuna prostornog plana. Vezano za pitanje alternativne energije predložio je da se 
Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva uputi zahtjev za preispitivanje odluke o 
zabrani korištenja alternativnih izvora na otocima. S obzirom da na otoku Braču ima 8 
jedinica lokalne samouprave koje donose svoje prostorne planove predložio je da Zavod 
donese objedinjeni plan tog prostora, a slično se može primijeniti i na druge otoke.  
 
Kruno Peronja raspravljao je u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSLS-a. Klub je dao 
potporu izvješću jer je osjetio poticaje sa terena, a ova zajednička rasprava je održana kako bi 
se postigao sinergijski učinak. Uvjeren je da će postupak izrade izmjena i dopuna Prostornog 
plana biti obavljen u maksimalno kratkom roku.  
 
Ivan Protrka u ime Kluba vijećnika HSP-a i HČSP-a podržao je prijedlog izrade izmjena i 
dopuna Prostornog plana što je on kroz svoja vijećnička pitanja često potencirao. Pohvalio je 
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Izvješće ocjenjujući da je zbog situacije na terenu ono trebalo biti i prije predočeno. Želio bi 
da se na Skupštini raspravi i pitanje Paklenih otoka kako je to predložio načelnik Pjerino 
Bebić, a sa načelnicima i gradonačelnicima bi trebalo i češće održavati ovakve sastanke kako 
bi se raspravili svi problemi na terenu.  
 
Vice Visković raspravljao je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste. Podržao je prijedlog za 
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana, a zanima ga zašto u tablici bodovanja nisu 
prikazani i kriteriji bodovanja. Uz pojašnjenje kriterija tablica bi bila  transparentnija.  
 
mr.sc. Boris Ćurković istaknuo je poteškoće u izradi nižih planova. Strategiju prostornog 
uređenja RH puno je lakše raditi jer se planer neće zamjeriti nikome,a  spuštajući se na razinu 
grada i općine dnevno ste izloženi gomili pritisaka. Uputio je primjedbu što je u Izvješću mala 
pažnja upućena vlasničkoj strukturi, a ona je složena i mnoge naše želje „torpedira“. Takva 
situacija neće se izmijeniti u dogledno vrijeme. Problem bespravne izgradnje teško je riješiti.  
 
Stjepana Kolovrata je zanimalo da li su planirane izmjene usklađene s županijskim ROP-om 
izmjena kojih se također sprema. Ne može se oteti dojmu da je izmjena planova jednaka 
potvrđivanju okrupljenog zemljišta koje već ima vlasničkog titulara. Zanima ga da li je već 
potvrđeno okrupnjavanje zemljišta u pojedinim uvalama i područjima i zatečeno stanje i zašto 
je manji ponder bio za usitnjeno zemljište. Dok se ne riješi zemljišna renta svaki će plan biti 
špekulativan, netko će zaraditi a netko izgubiti. Što se planovi češće mijenjaju špekulacije se 
množe.   
 
Mr.sc. Siniša Rudelj  - stanje u prostornom planiranju i stanje s provedbom prostornih 
planova na dulji rok je odraz stanja u gospodarstvu. U raspravi se značaj dao turističkim 
zonama a zanemarene su ostale (gospodarske i sl). zone. Zanima ga što je s postojećim 
zonama.  
 
Srđan Gjurković misli da se kroz prostorno planiranje treba dati odgovor na pitanje 
bespravne izgradnje jer se ono ne smije stavljati „pod tapet“. Ne može se riješiti sve ali nam je 
dužnost građanima dati određene odgovore i stavove jer se radi o vrijednostima u kojima su 
građani uložili sredstva i trud te po mogućnosti predložiti određena rješenja. Apelirao je da se 
kroz usuglašenost želja i argumentaciju planiranog  napravi nešto što je najbolje a da se  kreće   
u realnim okvirima.  
 
Nadovezujući se na raspravu S. Kolovrata vijećnik Zdravko Mulić je mišljenja da određene 
porezne mjere trebaju pratiti buduće planiranje, što je razvidno i iz brojki do sada realiziranih 
turističkih zona. Velika je razlika u cijeni poljoprivrednog zemljišta i njegova pretvaranja u 
građevinsko što nije obuhvaćeno nijednim porezom, a istovremeno se na teret lokalne 
zajednice ili investitora stavljaju veliki infrastrukturni projekti koje ne mogu izdržati 
komunalni doprinosi za te zone. Izvješću nedostaje kriterij vremena kroz koje investitor treba 
dovršiti zone. Uz izradu prostornog plana treba razmišljati i o renti ili pojedinom porezu na 
razliku cijene poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.  
 
U osvrtu na raspravu ravnatelj Mrčić je rekao kako se špekulacije mogu dogoditi ali se ne 
mogu pripisivati planu jer koncept izmjena i dopuna plana još uvijek ne nudi konačan 
prijedlog. Što se tiče gospodarskih i drugih zona one nisu u žiži rasprave jer su se iste 
realizirale, čak misli da danas u njima ima više kapaciteta od onog koliko ga gospodarstvo 
danas treba. Zakon ne dozvoljava da se kroz provedbene odredbe prostornog planiranja daju 
mjere i kriteriji za sanaciju bespravne izgradnje. Planovi nisu sredstvo za legalizaciju već su 
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razvojni dokument. Podržava raspravu vijećnika Mulića, ali porezne mjere nisu planska 
kategorija i ne mogu biti uglavljene u prostornu dokumentaciju.  
 
Zaključivši raspravu predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar predložio je donošenje 
slijedećeg  

Zaključka 
 

1. Prihvaća se Izvješće o stanju provedbe Prostornog plana Splitsko-dalmatinske 
županije. 

2. Zadužuje se Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje da za narednu sjednicu 
Županijske skupštine pripremi Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. 

3. Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva uputit će se prijedlog za 
preispitivanje odluke o zabrani izgradnje alternativnih izvora energije (solarnih 
elektrana) na otocima. 

4. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje da u roku od šest  mjeseci izvijesti 
Županijsku skupštinu o realizaciji točke 3. ovog Zaključka. 

 
Predloženi Zaključak prihvaćen je jednoglasno.  
 
Nakon ove točke pozvani načelnici i gradonačelnici su napustili dvoranu a vijećnici su 
nastavili sa raspravom po točkama dnevnog reda.  
 
Ad. 17. Nakon uvodnog izlaganja pročelnika Mate Ivankovića i podržavanju prijedloga od 
strane vijećnika Rudelja vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog te je donesena Odluka o 
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-
sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac. 
 
 
Ad. 18. Nakon uvodnog izlaganja pročelnika  Ivankovića i podržavanju prijedloga od strane 
vijećnika Rudelja vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog te je donesena Odluka o 
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i korištenja tobogana na dijelu 
k.o. Makarska-Makar, predio Donja Luka. 
 
Ad. 19. Bez rasprave jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o koncesiji na 
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca, predio 
uvala Vela Luka. 
 
Ad. 20. Bez rasprave jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o koncesiji na 
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Supetar, predio Groblje – 
uvala Vela Luka, 
 
Ad. 21. Bez rasprave jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o namjeri 
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-
sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud. 
 
Ad. 22. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja montažnog 
drvenog šanka s nadstrešnicom, štanda za prodaju rukotvorina i obavljanje turističke 
djelatnosti na plaži na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio). 
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Fabijan Vučetić je tražio pojašnjenje činjenice što se radi o staroj koncesiji a novom 
koncesionaru koji je u sudski registar upisan 25. kolovoza dok je  natječaj  objavljen 11. 
kolovoza.  
 
Pročelnik Ivanković je pojasnio da se radi o istom vlasniku koji je podmirio sve dotadašnje 
obveze, a u međuvremenu je izvršio novi upis u sudski registar što je izvršeno u natječajnom 
roku od 30 dana.  
 
Na upit vijećnice Nade Grubišić Čabo zašto se kao hvaranin protivi koncesijama na otoku 
Hvaru vijećnik Vučetić je odgovorio kako nije protiv koncesija već se zalaže da se s obzirom 
na skoru izmjenu Zakona o pomorskom dobru ne izdaju koncesije na rok od 10 godina već da 
se ostavi i mogućnost lokalnoj zajednici izdavanje koncesija prema novom zakonu. Isti ovaj 
stav je iznio i na prethodnoj sjednici. Želio je skrenuti pozornost da bi se objavom natječaja u 
dnevnom tisku javilo više ponuditelja i dala mogućnost boljeg izbora. Smatra da o 
koncesijama moraju biti upoznate jedinice lokalne samouprave.  
 
Nakon zaključene rasprave Prijedlog odluke je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 23. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o davanju 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke 
na dijelu k.o,. Stobreč, predio uvala Stobreč. 
 
Ad. 24. Bez rasprave, većinom glasova (4 glasa „suzdržan“)  prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici 
Hrvatskoj za norveške državljane Elzbieta Maria Ela Kozlowski i Tomasz Pawel 
Kozlowski. 
 
Ad. 25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja 
Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 
„DES“ Split. 
 
Uvodno obrazloženje kako je dano u materijalu podnio je Stjepan Kolovrat, predsjednik 
Odbora za izbor i imenovanje.  
 
Veljan Radojković raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. DES nije 
trgovačko društvo već je izuzetno potrebna ustanova koja skrbi kroz rad o rehabilitaciji onih 
kojima je ta rehabilitacija potrebna. Unatoč činjenici što DES ne može poslovati po tržišnim 
principima on je u zadanje vrijem postao prostor „trgovačkog i političkog prepucavanja nekih 
od stranaka“. Na žalost struka i rezultati niti su bili niti jesu dugi niz godina kategorija o kojoj 
se odlučuje u DES-u. S obzirom na predloženi prijedlog vidi se da je došlo do političkog 
konsenzusa između HGS-a i HDZ-a. Apsolutno su protiv takvog načina rada i s obzirom da 
ne žele sudjelovati u takvoj kadrovskoj igri vijećnici koalicije SDP-a, HNS-a i HSU-a neće 
sudjelovati u radu ove Skupštine po ovoj točki već će za njenog trajanja napustiti dvoranu.  
Nakon ovoga napustili su dvoranu.  
 
Pero Škarica  dao je primjedbu kako po predloženom aktu nije dano odgovarajuće 
obrazloženje niti priložen bilo kakav materijal po kojem bi mogli kvalitetno raspraviti. Zbog 
toga je predložio da se točka skine s dnevnog reda, jer za tako dostavljeni materijal on ne 
može glasovati.  
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Milivoj Juričić  pridružio se primjedbama vijećnika Škarice. 
 
Slijedeći koji se u raspravi javio bio je vijećnik Mirko Klarić međutim njegova rasprava na 
snimci je zabilježena ali sa tonskom smetnjom tako da se ista ne može unijeti u zapisnik.   
 
Nakon izlaganja vijećnika Klarića, vijećnik Kruno Peronja je u ime Kluba vijećnika HDZ-a, 
HSS-a i HSLS-a zatražio stanku od deset minuta.  
 
Nakon stanke vijećnik Peronja je u ime Kluba  izjavio da se Klub, radi interesa da tvrtka 
DES radi bez zastoja, odlučio dati prethodnu suglasnost za imenovanje ravnatelja kako je to 
predložio i Odbor za imenovanja jer vjeruju da je to najbolji put za poslovanje DES-a a sam 
prijedlog akta je  formalnopravno ispravan.   
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su većinom glasova (25 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“) 
prihvatili prijedlog Odbora za izbor i imenovanje te dali prethodnu suglasnost da se za 
ravnatelja Ustanove DES imenuje Maria Meštrovića. 
 
Nakon ove točke vijećnici SDP-a, HNS-a i HSU-a su se vratili u dvoranu.  
 
Ad. 26. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno  Rješenje o razrješenju 
i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Komiža, Komiža. 
 
Ad. 27. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno  Rješenje o razrješenju 
i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Pučišća, Pučišća. 
 
Ad. 28. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno  Rješenje o razrješenju 
i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Split. 
 
Ad. 29. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno  Rješenje o razrješenju 
i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Josipa Hatzea, Split. 
 
Ad. 30. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno  Rješenje o razrješenju 
i imenovanju člana Domskog odbora Ženskog đačkog doma Split, Split. 
 
 
Sjednica je zaključena  u 16 sati. 
 
 
ZAPISNIK IZRADILA              PREDSJEDNIK  
        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
         Ana Grgić                                                                    Petroslav Sapunar, prof.  

 20


