
 
Z A P I S N I K 

 
 

sa 17. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 21. prosinca    
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. Igor  Borozan 
6. Inga  Čavrlj   
7. mr.sc. Boris Ćurković 
8. Neven Ćurković 
9. Srđan  Gjurković 
10. Silvana Glavina 
11. Tomislav  Gruica  
12. Nada Grubišić-Čabo 
13. Milivoj  Juričić 
14. Mirko  Klarić 
15. Luka  Kolovrat 
16. Stjepan  Kolovrat 
17. Matko  Kuzmanić 
18. Milan  Lažeta 
19. Jelica  Linčir 
20. Dijana Livaja  
21. Ante  Mihanović  
22. Zvonimir  Matković 
23. Zdravko  Mulić 
24. Živko Nenadić 
25. Ante Nosić 

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

Izočni sjednici su vijećnici:  prof. Dujomir Marasović i Branko Žarković.   
 
Uz vijećnike sjednici su nazočni župan Ante Sanader, 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.  
Nakon što je utvrdio  kvorum (nazočno 44 vijećnika) za pravovaljano odlučivanje predsjednik 
Skupštine je otvorio sjednicu i uvodno dao podatke vezane za održavanje sjednice.  
 



Poziv  za sjednicu s materijalima upućen je 14. prosinca 2010., a na klupe su podijeljeni 
materijali za točke  30.-34. kako je bilo i navedeno u pozivu za sjednicu. Na klupe je, radi 
uvrštavanja u dnevni red podijeljen i u međuvremenu zaprimljeni Prijedlog rješenja o opozivu 
i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Splitsko-dalmatinske. 
 
Na prošloj sjednici odgođen je prijedlog potpredsjednika Skupštine gospodina Ante Nosića da 
se u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o davanju preporuke Upravnom vijeću Stomatološke 
poliklinike Split za pokretanje postupka za dodjelu naziva „klinika“. Taj prijedlog nije uvršten 
u prijedlog dnevnog reda ove sjednice jer je postignuta suglasnost upravnih tijela  
Stomatološke poliklinika i dekana Medicinskog fakulteta što je vidljivo iz zapisnika sa 
sastanka održanog 28. listopada 2010.  
 
Ante Nosić je rekao kako se iz spomenutog zapisnika ne vidi da je dekana Medicinskog 
fakulteta gospo. Marušić suglasan da ne dođe do statusa klinike već želi da dođe do tog 
statusa ali je priznao da je vođenje Poliklinike u rukama vlasnika tj. Županije. Na Odboru za 
zdravstvo je dogovoreno da se zatraži pisano izvješće od dekana i prodekanice za 
stomatološki studij o prijedlogu za preoblikovanje poliklinike u kliniku. 
 
Nakon ovog uvodnog dijela predsjednik Skupštine je na raspravu dao predloženi dnevni red.  
 
Veljan Radojković dao je, već i do sada iznošenu,  primjedbu na slijed i zatražio da se po 
pitanju Proračuna najprije rasprave prijedlozi programa a potom Proračun koji i proizlazi iz 
programa. 
Nanica Dijan, je odgovorila kako je zatražila da se najprije raspravlja o Proračunu kroz koju 
raspravu se mogu obuhvatiti i programi. 
Predsjednik Sapunar je mišljenja kako će se objedinjenom raspravom udovoljiti i prijedlogu 
vijećnika Radojkovića. 
 
Nakon zaključene rasprave prišlo se glasovanju. 
Prijedlog za dopunu dnevnog reda (točka 35.) prihvaćen je većinom glasova (33 glasa „za“ i 
12 glasova „protiv“). 
Prijedlog vijećnika Radojkovića za izmjenom redoslijeda točaka nije prihvaćen („za 
prijedlog“ je glasovalo 13 vijećnika). 
Predloženi dnevni red (s dopunom točke 35.) prihvaćen je većinom glasova ( 33 glasa „za“ i 
13 glasova „protiv“) te je za sjednicu utvrđen slijedeći  
 

Dnevni red 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Županijske skupštine, 
2. Proračun Splitsko-dalmatinske županije za  2011. godinu, 
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. 

godinu, 
4. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske 

županije za 2011. godinu, 
5. Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske 

županije za 2011. godinu, 
6. Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske 

županije za 2011. godinu, 
7. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 

2011. godinu, 
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8. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske 
županije za 2011. godinu, 

9. Prijedlog programa javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 
2011. godinu, 

10. Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-
dalmatinskoj županiji za 2011. godinu, 

11. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-
dalmatinske županije za 2011. godinu, 

12. Prijedlog programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne 
poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša 2011. godinu, 

13. Prijedlog  Programa razvoja turizma i pomorstva za 2011. godinu, 
14. Prijedlog programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, 

lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske 
županije za 2011. godinu, 

15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog financijskog 
plana i utvrđivanje Prijedloga plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih 
cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na kratkoročno kreditno zaduženje 
Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini, 

17. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Agencije za razvoj Splitsko-
dalmatinske županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, 

18. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog 
okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, 

19. Prijedlog plana o izmjenama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu 
Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 

20. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-
dalmatinske županije, 

21. Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Park 
šume Marjan, 

22. Izvješće o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o. za 2009. godinu s dopunama, 
23. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom 

odgovornošću za gospodarenje otpadom u 2009. godini, 
24. Izvješće  o realizaciji  Regionalnog operativnog programa Splitsko-dalmatinske 

županije, 
25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ 
Makarska, 

26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne 
Splitsko-dalmatinske županije o izdvajanju jedinice rada „Depo lijekova 
Lastovo, 

27. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 
čestica zgrade 38 Z.K.U. 656 K.O. Kaštel Stari, anagrafske oznake,  Obala kralja 
Tomislava 42, koja se sastoji od prizemlja, prvog, drugog i trećeg kata s krovom, 
ukupne površine 332m2, 

28. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog 
dobra,čestice zgrade 126/3 Z.K.U. 1358 K.O. Kaštel Gomilica, u naravi kuća koja 
se sastoji od ukupno 105m2 površine i to: konobe, prvog i drugog kata i 
pripadajuće terase, 
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29. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 
čestica zgrade 146/2 Z.K.U. 694, čestica zgrade 143/4 Z.K.U. 506, čestica zgrade 
146/1 Z.K.U. 870 sve K.O. Kaštel Novi, anagrafske oznake Kaštel Novi, 
Bratimska 2, koja se sastoji od prizemlja, prvog kata i potkrovlja, ukupne 
površine 108m2 po etaži, 

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Zdravstvene škole Split, 

31. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtne 
tehničke škole, Split, 

32. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije 
Dinka Šimunovića u Sinju, Sinj, 

33. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima na području Splitsko-
dalmatinske županije.  

34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stručnog tijela za ocjenu 
ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske 
županije. 

35. Prijedlog rješenja o opozivu i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 
Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. 

 
 
Vijećnička  pitanja 
Srđan Gjurković – zbog čega se „kažnjavaju“ gospodarstvo i turizam  smanjenjem stavki u 
proračunu kad smo u situacije krize i recesije? Logično je da samo zapošljavanje i razvoj 
gospodarstva mogu ne samo punit proračun nego nas vratiti i na pravi put razvoja.  
Ponovio je na prošloj sjednici već postavljeno pitanje o izgradnji školske dvorane za 
Obrtničku školu. Koji su rokovi? Izgradnja dvorane je važna za sve srednje škole koje 
gravitiraju Spinutu. 
S obzirom da se prvo pitanje odnosilo na Proračun Župan je predložio da se isto obradi kroz 
raspravu o Proračunu koja je u dnevnom redu ove sjednice.  
Zdravko Omrčen, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport na pitanje o 
školskoj dvorani dao je odgovor kao i na prethodnoj sjednici. Radi se o projektu zadržanom u 
državnom proračunu a Županija zajedno s Ministarstvom pokušava naći što brži način 
izgradnje jer izgradnja dvorane nije bila vezana uz natječaj za izgradnju škole.Ministarstvo 
intenzivno radi na raspisivanju natječaja za uređenje okoliša i izgradnju II. faze dvorane što će 
sigurno  uslijediti početkom iduće godine. 
 
Vice Vicković zatražio je pisani odgovor na slijedeće pitanje: „Ministarstvo mora, prometa i 
infrastrukture  22. studenoga 2010. je uputilo svim županijskim lučkim upravama dopis kojim 
je tražilo da se prijave novi projekti za 2011. godinu koji bi se financirali iz sredstava 
Državnog proračuna a odnose se na razvoj priobalja i otoka. Zanima ga koje je projekte 
prijavila naša Županijska lučka uprava  te koliko je projekata iz tog programa realizirano u 
2010. godini?“ 
 
Veljan Radojković Župana je upitao na koji način iskazuje svoj aktivan stav za spas i 
restrukturiranje   splitskog i trogirskog škvera u trenutku kad u splitskom škveru već sada 
1.500 radnika nema posla niti ga, s obzirom na neugovorene poslove, može imati u narednih 8 
mjeseci. Županova deklaratorna podrška nije dovoljna i traži da sve strukture Županije 
poduzmu aktivne mjere kako bi Vlada RH shvatila značaj brodogradnje u ovoj Županiji.  
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S obzirom na zaključak Županijske skupštine sa prošle sjednice vezan za zabranu izgradnje 
alternativnih centrala solarne energije na otocima zanima ga na koji način Župan prezentira taj 
stav Županije. Ako se zaključak samo prosljeđuje Ministarstvu onda je promašeno i neće se 
postići efekt zaključka. Zanima ga što se poduzima kako bi Ministarstvo shvatilo srž 
problema.  
Župan Ante Sanader je odgovorio kako se provodi stalna „borba“ za spas brodogradilišta. 
Provode se stalni kontakti sa nadležnim Ministarstvom i Vladom RH a posebno sa upravom u 
škveru što potvrđuju i njihove izjave. Pozvao je vijećnika Radojkovića da mu, kao stariji 
kolega i s više iskustva, u tome pomogne, uđe u tim i savjetuje ga što bi još trebalo napraviti.  
O stavu ove Skupštine glede alternativnih izvora energije Ministarstvo su u cijelosti izvijestili 
o taj stav će se posebno iskazati  kroz izradu prostornog plana.  
 
Stjepan Kolovrat po treći put je pitao župana da li sprema smjernice za članove upravnih 
vijeća i nadzornih odbora kako bi se ujednačila plaća, korištenje službenih automobila, 
struktura rukovođenja, troškovi amortizacije, reprezentacije, donacije.  
Dao je primjedbu da se ne reagira na vijećnička pitanja ne u smislu davanja odgovora već u 
primjeni dobronamjernih prijedloga.  
Župan je odgovorio da je snimljeno stanje u trgovačkim društvima, riješeno je stanje u 
Županiji i isti postupak će se provesti i u trgovačkim društvima u vlasništvu Županije. Što se 
tiče ustanova tu može dati samo preporuku jer upravna vijeća ustanova bira Županijska 
skupština.  
Sva vijećnička pitanja se analiziraju i u velikoj mjeri se prihvaćaju i provode.  
 
Vesna Alač upitala je o statusu i provedbi zakona u odnosu na rodilišta (Sinj, Imotski, 
Makarska i Brač) i realizaciji obveze osnivanja otočkih rodilišta.  
Što je s izgradnjom pristupanih cesta tunelu Sv. Ilija?  
Župan je odgovorio da su u Ministarstvu razgovarali o problemima rodilišta već nekoliko puta 
i stav Ministarstva se još nije promijenio. Prostori se određuju, a prevladava mišljenje da 
rodilišta budu u sastavu rodilišta KBC-a Split.  
Županija u razgovorima sa Hrvatskim autocestama a u želji da se izgradi tunel preuzela je 
obavezu tj. ŽUC da napravi projektnu dokumentaciju i ishodi građevinsku dozvolu za južni 
izlaz tunela. Projekti će biti izrađeni u zadanom roku.  
 
Dr.sc. Goran Sučić ponovio je pitanja sa prošle sjednice o izgradnji školske dvorane u 
Primorskom Docu i nezakonitom radu škole u Imotskom. Traži da se o istom očituju Odbor 
za proračun i financije  i Odbor za prosvjetu, kulturu i šport.  
Župan je ostao pri istom odgovoru kako je dao i na prošloj sjednici, a pročelnik Zdravko 
Omrčen je odgovorio kako osnovna škola u Imotskom radi zakonito.  U ovom trenutku nije 
potrebno osnivati dvije škole što bi izazvalo zapošljavanje novih ravnatelja, tajnika i drugog 
osoblja. Ukoliko vijećnik tvrdi suprotno pozvao ga je da isto prijavi nadležnoj inspekciji koja 
će utvrdila eventualne protuzakonite radnje, a on je obaviješten da ih nema. Ako škola u 
Imotskom radi protuzakonito u odnosu na broj učenika onda se to isto može reći za škole u 
Splitu koje imaju preko 1000 učenika. Može se govoriti o otežanim uvjetima rada, ali ne i o 
protuzakonitom radu.  
 
Branko Škokić pitao je o plaćama u Zavodu za javno zdravstvo koje se prema njegovim 
saznanjima povećavaju, pa ga zanima kako je moguće da ustanova koja kreditima sanira svoje 
dugove istovremeno podiže plaće svojim zaposlenicima. Ta situacija ukazuje na potrebu da 
upravna vijeća podnose izvještaje o svom radu što je on već odavno zatražio kroz svoje 
vijećničko pitanje.  

 5



Josip Matković, privr. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb je odgovorio 
da Upravno vijeće Zavoda upravo radi korekciju plaća usklađujući ih sa Zakonom, a kredit se 
pokazao kao izuzetno dobar potez kojeg je ova Županijska skupština odobrila jer je 
podmirivanjem svojih obveza Zavod u ovom trenutku „najzdravija“ županijska ustanova koja 
s izlaskom na tržište uprihođuje ogromna financijska sredstva.  
Župan je naglasio kako Županijska skupština imenuje upravna vijeća ustanova, a ova dalje 
biraju njihove ravnatelje i pri tome župan nema nikakvog utjecaja. Zahtjev vijećnika Škokića 
proslijedio je svim upravnim vijećima i sada se čekaju njihovi odgovori. Pozvao je vijećnika 
Škokića na korektnu suradnju za sve ono u čemu je bolje obaviješten.  
 
Ante Sesardić je iznio problem nedovoljnog broja djelatnika u Hitnoj pomoći u Sinju. 
Pročelnik Matković je odgovorio da će taj problem razmotriti sa ravnateljem Hitne pomoći.  
 
Silvana Glavina ukazala je na sporo rješavanje pitanja Doma zdravlja u Makarskoj o čemu je 
vođen samo jedan sastanak, pa je zanima zašto se to toliko oteže, a radi se o jednoglasnom 
zaključku gradskog vijeća o zadržavanju Doma zdravlja u Makarskoj.  
Vezano za pitanje vijećnice Inge Čavrlj postavljeno na prošloj sjednici, a koje se odnosilo  na 
pojačanu potrebu za psihološku pomoć djeci. Pitala je postoje li pokazatelji koliko stručnog 
kadra (pedagoga, psihologa, defektologa, logopeda) fali u postojećim predškolskim 
ustanovama, osnovnim i srednjim školama u odnosu na upisani broj djece, a sve u odnosu na 
zakonske normative. Kompletirane službe ublažile bi taj problem. Naglasila je kako su 
poslijeratna vremena donijela mnogo problema obiteljima što se sve odrazilo na djecu, pa je 
neophodno popunjavanje stručnih službi a to sve skupa  zahtijeva  sistemsko praćenje stanja. 
Pročelnik Matković je odgovorio da Županija obavlja razgovore ne samo s  gradom 
makarskom već sa svim ostalim institucijama u Republici Hrvatskoj nadležnim za pitanje 
domova zdravlja kako se ne bi došlo u situaciju da sve možebitne gubitke ponovno pokriva 
Županija. Da bi se izbjegla takva situacija razgovori se kreću u cilju da se osnivačka prava sa 
Županije prebace na jedinice lokalne samouprave. Kad se stvore svi zakonski preduvjeti 
pristupit će se i osnivanju Doma zdravlja u Makarskoj.  
Luka Brčić, zamjenik župana je vezano za psihološku pomoć djeci ponovio odgovor dan na 
prethodnoj sjednici  i naglasio kako bi razina pomoći  trebala biti veća a pogotovo u 
područnim školama.  
Pročelnik Zdravko Omrčen je preuzeo obvezu da županijske službe iskoordiniraju 
predškolske, osnovne i srednje škole, te vijećnicima dostave tražene podatke uz napomenu da 
Županija nema nikakve ingerencije na predškolskim ustanovama kao ni zapošljavanjem u 
školama.  
 
Milivoj Juričić zatražio je pisani odgovor na pitanje zbog čega do sada nije izdana 
građevinska dozvola za srednju školu u Omišu. Isto tako zatražio je pisani odgovor da li se 
razmišlja o ukidanju rendgena u Omišu. 
 
Danica Baričević – koji su programi u gospodarstvu povećani u matičnom dijelu Proračuna i 
koji su novi razvojni projekti koji županijskim poticajima daju novu snagu i razvoj u 
gospodarstvu Županije.  
Odgovor je dao Ivan Udovičić, privr. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i 
europske integracije. Sredstva za gospodarstvo su nešto manja u financijskom smislu nego u 
prošloj godini, ali je bitno što je veliki dio subvencija za stare kredite otplaćen u prošloj i 
prethodnim godinama. Novi krediti se redovito prate i poziva sve zainteresirane da se obrate 
za kredite. U Upravnom odjelu je osnovan novi Odsjek za ribarstvo i ruralni razvoj za što je 
planirano 2 mil. kuna, a kroz predpristupne fondove je osigurano 3,6 mil. kn.  
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Mirko Klarić – prije godinu dana je došlo do određenih promjena u Lučkoj upravi SDŽ. 
Koliko mu je poznato dosta se učinilo na konsolidiranju same ustanove i na poboljšanju 
financijskih pokazatelja u prošloj godini. Zanimalo ga je što se radi na poboljšanju 
infrastrukture u priobalju i otocima  kako na izgradnji luka tako i  poduzimaju  dodatnih mjera 
i hoće li  korisnici naših luka kako  domicilno stanovništvo tako i  turisti imati dodatne koristi 
od dobrog rada županijske lučke uprave.  
Zamjenik župana Visko Haladić je odgovorio kako je 2011. godina  investicijskog ciklusa za 
Lučku upravu SDŽ. Novo mlado rukovodstvo je napravilo plan ulaganja u 2011. godini za 
sva tri najveća otoka Brač, Hvar i Vis. Na Hvaru u Starom Gradu je već ugovoreno 5,5 mil. 
kn za spajanje dviju obala, potpisan je ugovor s izvođačem i početkom godine započet će 
radovi. U luci Sumartin na Braču će se uložiti oko 4,5 mil. kuna za iskrcaj ribe, a u Postirima 
se namjerava uložiti 7 mil. kuna za dogradnju lučke infrastrukture (izrada lukobrana za 
prihvat ribarskih brodova). U Milni se planira uložiti 2,5 mil. kn za izgradnju operativne obale 
čime bi se rasteretio ulaz u luku. U luci Makarska planira se izgradnja lukobrana sa 110 novih 
nautičkih vezova. Luke Hvar, Komiža i Vira bit će investirane od strane Lučke uprave sa oko 
3,5 mil. kuna u pogledu sanacije luka.  
 
Zbog proteka vremena vijećnici Ante Mihanović i Ranko Topić imat će prednost u 
postavljanju pitanja na slijedećoj sjednici.  
 
Prelazi se na razmatranje točaka dnevnog reda.  
 
Ad. 1. Zapisnik sa 16. sjednice prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi.  
 
Za točke 2. – 11. - provedena je objedinjena rasprava.  
Uvodno obrazloženje za Prijedlog Proračuna dala je pročelnica Nanica Dijan, a za prijedloge 
programa javnih potreba dali su pročelnici Zdravko Omrčen i Josip Matković.  
 
Zdravko Mulić, predsjednik Odbora za proračun i financije iznio je stav Odbora koji je 
prihvatio prijedlog Proračuna uz primjedbu da su prihodi u Proračunu planirani 
preoptimistično, a neporezni prihodi neambiciozni jer  ima više primjera nekvalitetnog 
prikupljanja sredstava (a ne samo onog za brodice). Prihvatili su mišljenje pročelnice da ima 
mnogo neizvjesnosti oko prihoda u 2011., zato se i nije htio osvrtati na projekcije za 2012. i 
2013. godinu jer će biti vremena za njihovo ispravljanje. Neizvjesnosti se odnose na 
kompliciranu situaciju oko Brodogradilišta gdje su očekivani otkazi, a čega će biti i u drugim 
tvrtkama. Zato Odbor smatra da su prihodi od poreza na dohodak preoptimistični. Zbog svih 
očekivanih neizvjesnosti Odbor smatra da treba provoditi stalno praćenje prihoda kako bi se 
pravovremeno interveniralo rebalansom da  se ne bi doveli u situaciju da se potroši ono čega 
nema. Iako je Odbor prihvatio predloženi raspored  točaka dnevnog reda, osobno smatra da 
najprije treba raspraviti programe, a onda Proračun kao njihov slijed.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj, predsjednik Odbora za gospodarstvo iznio je stav Odbora koji je 
materijale razmatrao s aspekta njihovog djelokruga. S obzirom na recesiju Odbor je prihvatio 
situaciju da su sredstva smanjena za sve pa tako i gospodarstvo, ali je bitan način njihove 
raspodjele. Ukupno smanjenje je oko 15 % u odnosu na prethodnu godinu i sredstva su  
raspoređeni  prema programima koji su smanjeni, ali su aktivnosti ostale nepromijenjene i 
usmjerene su na poduzetništvo i razvitak. Razlog smanjenja je i nedovoljna zainteresiranost za 
projekte. Razlog nezainteresiranosti mogu biti i kriteriji koje postavljaju ministarstva. Odbor 
je predložio da se neki od programa modificiraju  kako bi interes i odaziv bio povoljniji. 
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Predlaže se modificiranje programa Fonda poljoprivrede i razmišljanje o novom proizvodu 
koji bi bio poseban za ovu Županiju a odnosio bi se na pomorstvo.  
 
Neven Ćurković, predsjednik Odbora za prosvjetu, kulturu i šport iznio je stav Odbora. 
Žalosti ih situacija što se smanjuju decentralizirana sredstva a pogotovo u odnosu na kapitalnu 
izgradnju. Nije ohrabrujuće ni što se smanjuju subvencije predškolskom odgoju. S obzirom na 
situaciju Odbor je podržao predloženi proračun ali uz prijedlog da se razmotre investicije koje 
su u tijeku, a koje se prema predviđenim sredstvima neće moći realizirati ovu godinu (škola u 
Kaštelima i Okrugu), pa da se razmotri mogućnost njihovog kreditiranja te iskoristi pad cijena 
u građevinarstvu. Ovo tim više što se radi o cjelokupnim investicijama za koje treba ishoditi 
uporabnu dozvolu, a bez ishođenja iste slijedit će troškovi čuvanja objekta. Odbor je također 
predložio da se napravi popis starih školskih objekata koji se trenutno ne koriste za tu 
namjenu, da se napravi njihova procjena i predlože načini njihovog korištenja (davanje u 
zakup, koncesiju, prodaju i sl.).  
 
Predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb dr. Željko Šundov uputio je zahvalu 
županu, Upravnom odjelu za proračun i financije i ostalim službama za prevladavanje  
problema u zdravstvu. Planiranjem sredstava kroz trogodišnje razdoblje sanirat će se stanje i 
osigurati zdravstvena zaštita svim žiteljima Županije.  
 
Odbor za lokalnu samoupravu,  izvijestio je predsjednik Odbora mr. sc. Boris Ćurković, 
prihvatio je predloženi Proračun koji je po svom karakteru izrazito recesijski – smanjivanje 
rashoda i izdataka uslijed pada ukupnih prihoda i izdataka a sve u svrhu uranoteženja istoga.. 
Odbor je predložio predlagatelju da razmotri slijedeće mogućnosti:  

- U programu razvoja malog i srednjeg poduzetništva otvori stavku: ŽENE i odvoji 
namjenska sredstva za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta za ovu 
najugroženiju kategoriju radnika, a sve u sklopu opće politike hrvatske države spram 
žena koje kao radnice najviše trpe posljedice recesije.  

- S obzirom na smanjenje ulaganja proračunskih sredstava u protupožarnu zaštitu, 
elementarne nepogode, zaštitu prirode i okoliša da se poveća proračunska pričuva na 
način da se od svih korisnika odnosno svih rashoda/izdataka linearno uzme do 1% 
sredstava. Ovo stoga što je bilo koja prirodna ili društvena  nepogoda  u izravnoj 
opreci sa pojmom „rebalansa proračuna“.  

Apelirao je na župana da u svojstvu radnog nalogodavca osigura 100%-nu naplatu svih 
županijskih poreza i poreza na plovne objekte.   
U programu razvoja infrastrukture i razvoja lokalne samouprave evidentno je  smanjenje 
ulaganja u programe razvoja vodoopskrbe, odvodnje i prometnica. Pita se da li je takav 
pristup u koliziji sa zaključkom o preusmjeravanju sredstava u gospodarstvo i zdravstvo? 
Teško je zamisliti hotel i tvornicu na septičkoj jami ili hotel na makadamskom pristupu.  
 
Odbor za ratne veterane, izvijestio je predsjednik Jozo Vidić, prihvatio je Prijedlog proračuna 
i iskazao zadovoljstvo njihovih udruga sa radom Županije i župana.  
 
Stjepan Kolovrat raspravljao je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste. Klub prihvaća 
predloženi proračun uz ocjenu da je isti tehnički korektan, ali ne predstavlja rezultat napora 
jer imaju velike primjedbe na prihodovnu stranu. Prihodi se trebaju namaći ne iz rasporeda 
poreza na dohodak i drugih kategorija već iz dijelova na koje Županija utječe izravno a koji bi 
bili rezultat rada upravnih odjela (infrastruktura, prostorno uređenje, koncesije, sredstva EU).   
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Zdravko Mulić raspravljao je u ime Kluba SDP-a, HNS-a i HSU-a. Podržao je raspravu 
vijećnika Kolovrata. Kako nisu sudjelovali u izradi proračuna nisu mogli ni iskazati ono što će 
reći kroz primjedbe. Proračun je uvjetovan recesijom i rješavanjem situacije Doma zdravlja, a 
te činjenice zamagljuju sve one nedostatke koje se odnose na subjektivne okolnosti. Istaknuo 
je razumijevanje svih u pogledu pitanja Doma zdravlja, ali je istaknuo i okolnost odgovornosti 
za nastalu situaciju , a odnosi se na rad bivšeg  ravnatelja Doma zdravlja, Upravnog vijeća,   
pročelnika Upravnog odjela pa i župana) jer ta situacija nije od jučer. Kako se situacija ne bi 
ponovila upozorio je na obavezu redovitog podmirivanja računa i potrebe da se Županijska 
skupština redovito izvješćuje o svim aktivnostima i stanju Doma zdravlja. Treba stalno imati 
na pameti da se situacija rješava zaduživanjem koje mora biti pod stalnom  kontrolom. Uz ovo 
je povezao i pitanje rodilišta i županijskih obaveza prema njima a posebno u odnosu na 
osnivačka prava i troškove vezane za njih.  
 
Duje Sučić raspravljao je u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a. Podržao je raspravu 
vijećnika Kolovrata i Mulića. Ipak iz predloženih stavki vidljiva je briga o boljem 
uprihođenju sredstava od poreza i koncesija. Imenovanjem novog Povjerenstva za ocjenu 
koncesija iskazuje se ambicija za kvalitetnijim radom i uključivanjem u to županijskih 
vijećnika. U projekciji za 2012. – 2014. vidi se planirana sredstva iz EU koja će se dobiti kroz 
razne fondove što nam daje prostor za optimizam.  Usprkos recesiji i smanjenju  sredstava za 
gospodarstvo, na području malog poduzetništva napravljeno je maksimalno, svi projekti koji 
su zadovoljili su realizirani, a nastavit će se s traženjem alternativnih izvora putem 
modificiranja programa kako je predložio Odbor za gospodarstvo. Uz ocjenu da se svi 
programi nastavljaju Klub je prihvatio predloženi Proračun i u idućim godinama očekuje 
pozitivne pomake.  
 
Mr. sc. Boris Ćurković svjestan je težine izrade projekcija u današnje doba recesije. 
Pohvalio je rad pročelnice Nanice Dijan i njene službe jer u Proračunu kao aktu nije mogao 
naći niti jednu grešku te je isti u cijelosti udovoljio zakonskim uvjetima. To je sa stručnog 
aspekta što na ovoj Skupštini nije došlo u pitanje, a u pitanje dolazi politika raspodjele 
sredstava i to ne u globalu već u dijelovima. Zanimalo ga je da li je Proračun trebalo 
razmatrati do 15. studenog ili tek sada pred Božić? Da li je s obzirom na svoju obimnost 
učinjen mali ustupak u smislu hiperprodukcije programa? Programi moraju biti cjeloviti i ne i 
ne smije se omogućiti njihovo rasparčavanje jer se u tom slučaju računovodstveno ne može 
pratiti slijed tih sredstava. Pitanje je da li je župan poduzeo sve kako bi lokalne jedinice kod 
izrade svojih proračuna shvatile važnost pravilnika o proračunskim klasifikacijama i  
pristupile izradi vlastitih akata  sukladno zakonskim propisima. Ovo je napomenuo iz razloga 
što su te jedinice do sada mahom davale vlastita tumačenja koja su bitno odskakala od 
propisa. Predložio je skidanje potpore inovatorima (str. 91) u iznosu od 50.000,00 kn. U 
Dalmaciji ima između 3 i 4 tisuće inovatora što bi proizlazilo da po inovatoru pada manje od 
5t kn, stoga stavku  treba  skinuti ili povećati.  
 
Branko Škokić osvrnuo se na sredstva za razvoj gospodarstva koja su planirana u iznosu od 
47 mil. kuna, a koja nisu zaštićena za situaciju iz 2010. godine kada su neiskorištena pa 
upotrijebljena za sanaciju Doma zdravlja što pokazuju da bi u suprotnom bila nepotrošena. 
Nije ispitan razlog neiskorištenih sredstava od strane poduzetnika. Za 2011. godinu trebalo je 
izvršiti analizu razloga njihovog netrošenja. Tako su ta sredstva umjesto za razvoj iskorištena 
za pokriće gubitaka. Boji se da to ne postane praksa i navika i da će sredstva postati „kasice 
prasice“ za nesposobne uprave županijskih ustanova. 
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Andrea Vrgoč - sredstva za pomoć zdravstvu nije stavila u kontekst kolača već gorke tablete 
koju trebamo progutati s nadom da ćemo imati dobar učinak. Proračun ne promatra kroz 
njegov vizualno lijepi izgled već kroz smisao, projekcije, programe i budućnost Županije. To 
u ovom proračunu ne nalazi. Smatra da se proračunom krpaju određene rupe i da se donosi 
proračun radi proračuna. Vezano za financiranje skupštinskih savjeta i povjerenstava uputila 
je primjedbu što se nikada nije dostavio izvještaj o njihovom radu, temeljem čega bi se mogla 
i planirati sredstva za njihov rad (nekima smanjiti/ukinuti, a drugima povećati sredstva). Rad 
Savjeta mladih vidi kao poligon za mlade kadrove dok je Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova jedno od najaktivnijih u državi, pa se pita da li se smanjivanjem sredstava tom 
Povjerenstvu kažnjavaju oni koji rade. Zatražila je i informaciju o radu Savjeta za zdravlje jer 
su u stavci navedeni samo troškovi za rad. Maligne bolesti su u porastu pa se pita zašto se 
smanjuju sredstva za Ligu borbe protiv raka. Zanima je da li se prati način korištenja 
sredstava dodijeljenih udrugama u kulturi. Kroz izvješća o radu socijalnih ustanova vidljiv je 
nedostatak kadra, a kroz stavke proračuna se ne vidi da se u tom smislu išta poduzelo. Vezano 
za subvencije u gospodarstvu zanima je kakva je koordinacija sa Zavodom za zapošljavanje 
kako bi se planirana sredstva i potrošila. Zbog slabo potrošenih sredstava smatra da nema 
inicijative samog Upravnog odjela. Za međužupanijsku gospodarsku suradnju nisu predviđena 
sredstva, da li to znači da se s tim županijama neće surađivati. Smatra da nam je potrebna 
razmjena iskustava a kao ogledni primjer istaknula je Međimursku županiju koja ima viziju i 
projekcije kroz svaki odjel i svaki smjer razvijanja. Zanima je koliko je novca dano privatnoj 
konzultantskoj tvrtci iz Zagreba a za potrebe Županijske agencije za razvoj, te zašto se koriste 
konzultantske tvrtke kad je u Agenciji zaposleno 9 ljudi. 
 
Srđan Gjurković – ne može se govoriti o razvojnom proračunu u situaciji kad se na 38.000 
nezaposlenih od kojih su 22.000 žene, preko 10.000 su mladi,  sredstva za gospodarstvo 
smanjuju za 15 %. Zato je i postavio vijećničko pitanje zašto se kroz Proračun kažnjava 
gospodarstvo. Ukoliko se proračun ne prilagođava gospodarskoj situaciji u vremenu recesije 
pita se kada će onda to raditi. Tekuće stanje je potrebno održavati pogotovo u školstvu. U 
razvojnim programima se ne vidi garancijski fond za razvoj poduzetništva, nema programa za  
samozapošljavanje i edukaciju, nema ni suradnje sa Zavodom za zapošljavanju na 
cijeloživotnom učenju. Nema programa za nadarene učenike u osnovnim i srednjim školama.  
 
Nevena Ćurkovića  zabrinjava stalni trend pada decentraliziranih sredstava koja su za 12,2 % 
manja. Nije dobro smanjivanje sredstava za infrastrukturu,  u stvari smanjuje se sve ono što bi 
trebalo pojačati. Traži da se iz Proračuna vide akcije koje će se kroz godinu poduzimati a 
kako ovaj prijedlog tome ne udovoljava isti ne može ni podržati. Najveći dio sredstava odnosi 
se na saniranje stanja u Domu zdravlja  a  još uvijek se ne vide pomaci u tome.  
 
U osvrtu na raspravu pročelnik Matković je rekao kako je u ovoj godini kupljena oprema za  
Radio sunce pa je za narednu godinu predviđeno samo 100.000 za rad Lige. Zapošljavanje u 
ustanovama socijalne zaštite obavlja se uz suglasnost ministarstva.  
 
Pročelnik Zdravko Omrčen je istaknuo kako se u ovoj Županiji gradi najviše školskih 
objekata te se prema nabrojenim objektima može zaključiti da se gradi na području cijele 
Županije. Raznim stipendijama i nagradama putem raznih natjecanja nastoje se nagraditi 
dobri učenici i studenti. Isto tako se nagrađuju i najnadareniji sportaši. Iako kroz skromna 
sredstva nastoji se pomoći svim udrugama u kulturi uz pretpostavku da im pomažu i gradovi i 
općine čija je to osnovna briga.  
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Pročelnica Nanica Dijan prihvatila je primjedbu Odbora za lokalnu samoupravu za 
osiguranje sredstava za elementarne nepogode. Zakon o fiskalnoj odgovornosti stupa na snagu 
1. siječnja kojim će se uvesti snažni kontrolni sustav korištenja proračunskih sredstava, te će 
se kroz izvješća dobiti detaljna slika utroška sredstava. Stavka međužupanijske suradnje se 
odnosila na sredstva dodijeljena gradu Vukovaru, a u narednoj godini te obaveze nema. 
Županija kontinuirano provodi donesene antirecesijske mjere i one su primijenjene i u izradi 
proračuna.   
 
Župan je izrazio razumijevanje na primjedbe upućene od strane opozicije, ali s obzirom na 
činjenicu što je 30 stavki stavljeno za poticanje gospodarstva to pokazuje da se radi  o 
poticajnom proračunu, a rasporediti se moglo samo onoliko sredstava koliko se ima. Suradnja 
sa drugim županijama se provodi, a upravo je ova županija potakla i osnivanje Jadranske 
euroregije, a članovi smo i vinskih euroregija. Prostornim planom bilo je predviđene 50 
turističkih i  30 gospodarskih zona koje se nude investitorima na raspolaganje i time potiče 
gospodarski razvitak, ali interes za to je veoma mali. Smatra da je predloženi proračun jedini 
mogući u ovim vremenima i da on nudi razvojnu, socijalnu dimenziju i mogućnost održivog 
razvoja.  
 
Nakon zaključenja rasprave pristupilo se glasovanju o predloženim aktima.  
 
Ad. 2. Većinom glasova (32 glasa „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Proračun Splitsko-dalmatinske županije za  2011. godinu. 
 
Ad. 3. Većinom glasova (32 glasa „za“, 12 glasova „protiv“ i 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je 
Prijedlog i donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 
2011. godinu, 
 
Ad. 4. Većinom glasova (32 glasa „za“, 13 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2011. 
godinu. 
 
Ad. 5. Većinom glasova (32 glasa „za“, 12 glasova „protiv“ i 1 glas „suzdržan“) prihvaćen je 
Prijedlog i donesen Program javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske 
županije za 2011. godinu, 
 
Ad. 6. Većinom glasova (32 glasa „za“, 13 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Program javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. 
godinu. 
 
Ad. 7. Većinom glasova (33 glasa „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Program javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu. 
 
Ad. 8. Većinom glasova (32 glasa „za“, 12 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. 
godinu. 
 
Ad. 9. Većinom glasova (32 glasa „za“, 13 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Program javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu. 
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Ad. 10. Većinom glasova (32 glasa „za“, 13 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i 
donesen Program javnih potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji za 2011. godinu. 
 
Ad. 11. Većinom glasova (32 glasa „za“, 13 glasova „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i 
donesen Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske 
županije za 2011. godinu, 
 
Ad. 12. Nakon uvodnog izlaganja pročelnice Marije Vuković u primjedbe vijećnika Veljana 
Radojkovića o bespredmetnosti rasprave o programima, a nakon već usvojenog proračuna, 
većinom glasova (26 glasova „za“, 9 glasova „protiv“ i 2 „suzdržana“) prihvaćen je Prijedlog 
i donesen Program ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, 
infrastrukturu i zaštitu okoliša za 2011. godinu. 
 
Ad. 13.Prijedlog programa razvoja turizma i pomorstva za 2011. godinu 
 Uvodno izlaganje dali su zamjenik pročelnika mr.sc. Željko Mišić i Joško Stella. 
 
Mr. sc. Siniša Rudelj u ime Odbora za gospodarstvo i razvitak prihvatio je Prijedlog 
programa s tim da se u tekstu  treba ugraditi i stavka „ekologija mora“ 1,57 mil. kn čime se 
upotpunjuje iznos od 10,6 mil. kn.  
 
Danica Baričević raspravljala je u ime Kluba vijećnika HDZ i HSS-a koji je prihvatio 
predloženi Program koji je rezultat ulaganja Županije u pomorstvo i turizmu. Slijedeća 
turistička sezona bit će novi test za turističke djelatnike u konkurenciji velikih svjetskih 
turističkih tržišta. Posebnu potporu treba pružiti razvoju novih turističkih sadržaja, a posebno 
turističkim manifestacijama i udrugama. Programom je dobro osmišljen program 
manifestacija uz oslanjanje na domaće kulturne snage u konceptu cjelovite baštine koji će 
posebno pridonijeti razvoju otočne kulturne promidžbe i razvoju turističkog proizvoda. 
Turizam posebni zahvat dobiva na otoku Braču koji je proglašen otokom najboljeg življenja. 
Istaknula je razvoj eko-etno sela kojeg treba podupirati u cilju stvaranja boljih uvjeta za 
ostanak lokalnog stanovništva.  
 
Neven Ćurković priključio se prethodnoj primjedbi vijećnika Radojkovića o bespredmetnosti 
rasprave o programima nakon donošenja Proračuna.  
 
Mirko Klarić istaknuo je važnost povezanosti turizma i sporta i krilatice da su naši sportaši 
najbolji ambasadori turizma, što se kroz rad Turističke zajednice ne provodi. Taj aspekt 
provode i  koriste turističke zajednice Grada Zagreba, HTZ, TZ Primorsko-goranske županije 
i Zadarske županije. Ovoj temi treba pristupiti ozbiljno jer smatra da je nemjerljivo veća 
korist jedna tiskovna konferencija npr. NK Hajduka sa prikazom Dalmacije nego plaćeni 
članak u nekom stranom listu.  
 
Veljan Radojković  je dao primjedbu što se u ovom Programu zanemaruje lovni turizam od 
kojeg bi se  moglo uprihoditi velika sredstva.  
 
Nakon zaključene rasprave većinom glasova (29 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 2 
„suzdržana“) prihvaćen je Prijedlog i donesen Program razvoja turizma i pomorstva za 
2011. godinu. 
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Ad. 14. Nakon uvodnog izlaganja pročelnika Ivana Udovičića vijećnici su bez rasprave 
većinom glasova (27 glasova „za“, 8 glasova „protiv“) prihvatili Prijedlog i donijeli Program 
razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog 
gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu. 
 
Ad. 15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog financijskog 
plana i utvrđivanje Prijedloga plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta 
Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Uvodno izlaganje dao je Zlatko Čaljkušić, ravnatelj ŽUC-a. 
 
Zdravko Mulić iznio je stav Odbora za proračun i financije koji je prihvatio predložene akte 
s tim da su uputili primjedbu na način utvrđivanja kriterija i mjerila za investicijsko i 
„normalno“ održavanje. Podržao je prijedlog za novo zaduženje kako bi se iskoristio trenutak 
pada cijena u građevinarstvu.  
 
Mr.sc. Boris Ćurković iznio je stav Odbora za lokalnu samoupravu koji je prihvatio 
predložene akte jer su isti usklađeni sa mogućnostima, izbalansiran je na način da se određena 
prednost daje otocima, Zagori i najneuralgičnijim točkama širom Županije. Zamolio je da se 
poduzmu mjere kako bi se ubrzalo dovršenje  ceste Jelsa-Sućuraj.  
 
Milan Lažeta raspravljao je u ime Kluba vijećnika HSP-a i HČSP-a.  Pohvalio je rad ŽUC-a 
koji je krenuo ispravnim putem, tako da više nema radova na crno. Podržao je prijedloge 
radnih tijela i dao potporu ravnatelju da nastavi s dosadašnjim radom. Posebno se osvrnuo na 
cestu Studenci-Celar-Ričice i zamolio da se investicija u cijelosti odradi što je predložio i za 
sve ostale ceste gdje su sređeni papiri jer se ceste nikad neće jeftinije graditi kao što je 
situacija sada.  
 
Andrea Vrgoč priključila se upućenim pohvalama na rad ŽUC-a, a posebno je u tom smislu 
istaknula planiranu izgradnju na području Zagvozda, Krstatica i Slivna. Priključila se zamolbi 
za ubrzanje izgradnje državne ceste Jelsa-Sućuraj. 
 
Mr. Siniša Rudelj uputio je inicijativu da se u plan ugrade pričuve za eventualne izvanredne 
situacije, a na što ga je ponukala najnovija situacija sa padom stijene na cestu Makarska-
Vrgorac.  
 
Veljan Radojković zatražio je informaciju o izgradnji ceste Slivno-Runovići.  
 
U osvrtu na raspravu ravnatelj Čaljkušić podržao je inicijativu za podizanje kredita. U planu 
im je izgradnja cesta na otoku Hvaru. Cesta Studenci-Ričice u fazi je rješavanja imovinsko-
pravnih pitanja, a Zagvozd – Slivno se rješava po etapama. U planu uvijek postoji stavka za 
izvanredne slučajeve pa je u prošloj godini sa te stavke potrošeno 4 mil. kn. 
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili predložene akte. .  
 
Ad. 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na kratkoročno kreditno zaduženje 
Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini, 
 
Uvodno izlaganje podnijela je Nanica Dijan, pročelnica Upravnog odjela za proračun i 
financije.  
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Odbor za proračun i financije (izvijestio Zdravko Mulić) prihvatio je predloženo kreditno 
zaduženje uz napomenu da ovaj kredit ne služi kao alibi za naplatu vlastitih prihoda. Inzistira 
na naplati vlastitih prihoda a da se kredit koristi u što manjoj mjeri. Kredit  treba realizirati 
putem javne nabave.  
 
Stjepan Kolovrat iskoristio je priliku da ukaže da bi u „cash poll“  upravljanju kredit  bio 
upola jeftiniji, pa je predložio da se s bankama dogovori da se između većih proračunskih 
korisnika dogovori međusobno kreditiranje.  
 
Mirko Klarić je rekao kako se već dvije godine razmatra prijedlog vijećnika Kolovrata, ali se 
uvijek postavilo pitanje tehničke provedbe. Zamolio je da se u rješavanje ovog pitanja uključe 
svi oni koji su upoznati s tom materijom. .  
 
Zdravko Mulić ponovio je prijedlog da Županija i svi korisnici županijskog proračuna 
poslovanje vode preko jedne i to Hrvatske poštanske banke, ili najpovoljnija banka čime bi se 
ostvario sistem i cash polla  i riznice. Zatražio je  da se ovo utvrdi kao zaključak Skupštine. 
 
Vijećnik Klarić je replicirao kako je u predizbornom programu župana Sanadera planirano 
osnivanje županijske banke, te je pozvao nadležna matična tijela da županu upute konkretne 
prijedloge. 
 
Srđan Gjurković je naglasio zakonski uvjet traženja najpovoljnije ponude. Podsjetio je da se 
on  još 2006. godine zalagao za cash polling  kako je tada primijenila Varaždinska županija, 
čija se primjena može kopirati i u našoj Županiji. Takvom primjenom izbjeglo bi se i plaćanje 
provizije od 2 % na obradu kredita za poljoprivredu.  
 
Župan Ante Sanader predložio je da prošireni sastav Odbora za proračun i financije pripremi 
prijedlog rješavanja razmatranih financijskih rješenja.  
 
Nakon zaključene rasprave jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i dana suglasnost na 
kratkoročno kreditno zaduženje.  
 
Ad. 17. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Agencije za razvoj Splitsko-
dalmatinske županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, 
Uvodno izlaganje podnio je Ivan Udovičić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, 
razvitak i europske integracije.  
 
Zdravko Mulić u ime Odbora za proračun i financije prihvatio je predloženu Odluku, s 
primjedbom da  bi Županijsku  skupštinu trebalo izvještavati o dinamici ulaganja u Agenciju 
ili Agenciji oduzeti karakteristiku trgovačkog društva. Bitno je da se zna rok do kojeg će 
Županija financirati Agenciju kako se ne bi ponavljale situacije pretvaranja pozajmica u 
temeljni kapital.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj je u ime Odbora za gospodarstvo prihvatio predloženu Odluku, uz 
mišljenje da se predloženim neće riješiti pitanje bilance uspjeha. Jedno od rješenja za to je 
prijedlog Odbora za proračun u financije za pretvaranje Agencije u ustanovu, a i druga 
rješenja koja je Odbor spreman ponuditi stručnim službama.  
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Stjepan Kolovrat raspravljao je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste. Iznio je stav da se 
kapital ne smije povećavati jer uz takav kapital treba imati desetak puta veći prihod, a rješenje 
je u fakturiranju usluga.  
 
U replici Duje Sučić je istakao potrebu suradnje stručnih službi i matičnih tijela u rješavanju 
navedenih pitanja.  
 
Mr.sc. Boris Ćurković rješenje vidi u okolnosti što će  Trgovački  sud  svoj stav dati pri 
upisu u registar. U materijalu mu nedostaju zadnja financijska izvješća i ocjena revizije tih 
izvješća. To je zakonska obveza pri dokapitalizaciji. Podržao je primjedbe vijećnika 
Kolovrata u odnosu na povećanje temeljnog kapitala iznoseći primjedbu da se u predmetnom 
slučaju radi o ulaganja u nešto što je već potrošeno.  
 
Srđan Gjurković izrazio je pohvale na dosadašnji rad Agencije koja je priskrbila 4 mil €, 
čime su opravdali svoje postojanje. Predloženo ulaganje ocjenjuje legalnim i jasnim, a 
reviziju će odrediti Trgovački sud. Bitno je da se gubitak pokriva iz temeljnog kapitala, a 
Agencija mora ostati trgovačko društvo.  
 
Mr. sc. Siniša Rudelj u replici je naglasio važnost bilance uspjeha, što znači da Agencija 
mora imati svoje prihode. 
 
U osvrtu na raspravu pročelnik Udovičić je rekao kako su obavljeni razgovori s Trgovačkim 
sudom i da sve iznesene primjedbe su zajedničke za sve agencije ovog tipa u RH. Očekuje da 
će se u narednoj godini donijeti jedinstveno rješenje.  
 
Nakon zaključene rasprave Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova (3 glasa 
„suzdržana“). 
 
Ad. 18. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog 
okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom 
Uvodno izlaganje dale su pročelnice Marija Vuković i Nanica Dijan.  
 
Zdravko Mulić u ime Odbora za proračun i financije dao je primjedbu što se Prijedlog 
odluke ne razmatra skupa sa Izvješćem o poslovanju Regionalnog centra, a primjedbe na 
Odluku su iste kao u i u prethodnoj točki, s tim što Regionalni centar mora biti trgovačko 
društvo. Uputnije bi bilo da su se te dvije točke temeljitije pripremile uz sudjelovanje pravne i 
ekonomske struke, te matičnih radnih tijela. Pitanje je da li je ovo jedini način poslovanja i do 
kada. Odbor je prihvatio predloženu Odluku, kako bi Regionalni centar mogao nesmetano 
djelovati, a osobno je u dvojbi da li će za istu glasovati.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj u ime Odbora za gospodarstvo prihvatio je predloženu Odluku, jer 
polazeći od hipoteze da će jednog dana kad Regionalni centar profunkcionira biti u situaciji 
da se prodaju njegovi udjeli, a ova odluka je jedan od načina da se do toga dođe. 
 
Srđan Gjurković istaknuo je pitanje vremena kad će Regionalni centar profunkcionirati i da 
li će ikada do toga doći, što je vezano za izvješće o radu, a predmetna točka je samo tehnički 
način financijskog rješenja.  
 
S obzirom na date primjedbe u raspravi predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar je rekao 
kako će se ubuduće povesti veća briga o rasporedu točaka dnevnog reda. 
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Nakon zaključene rasprave većinom glasova (32 „za“, 7 „protiv“ i 5 „suzdržanih“) prihvaćen 
je Prijedlog odluke.  
 
Ad. 19. Prijedlog plana o izmjenama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu 
Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Zdravko Omrčen. 
 
Predsjednik Odbora za prosvjetu, kulturu i šport Neven Ćurković iznio je prijedlog Odbora 
da se i za dovršenje izgradnje školskih objekata krene u kreditno zaduživanje kako bi se 
iskoristila povoljna situacija sniženih  cijena u građevinarstvo. . 
 
Pročelnik Omrčen je odbio predloženo iz razloga što Županija ne može ulaziti u investicije 
(objekti u Okugu, Kaštelima) za izgradnju školskih dvorana jer se u takvim slučajevima 
Županija pojavljuje kao sufinancijer uz općine i gradove. S obzirom da se radi o objektima 
planiranim za dovršenje u 2012/2013. godini ostaje dovoljno vremena da se o financiranju 
istih naknadno odluči. 
 
Nakon zaključene rasprave Prijedlog plana prihvaćen je jednoglasno. .  
  
Ad. 20. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-
dalmatinske županije, 
Uvodno izlaganje dao je Marijo Radevenjić privr. pročelnik. Upravnog odjela za prostorno 
uređenje.  
 
Mate Tomislav Peroš, predsjednik Odbora za prostorno uređenje izvijestio je da je Odbor 
većinom glasova (3 glasa „za“, 2 „suzdržana“) prihvatio prijedlog odluke.  
 
Odbor za lokalnu samoupravu, izvijestio je predsjednik Boris Ćurković prihvatio je prijedlog 
odluke jer je isti usuglašen sa zakonom i podzakonskim propisima i nadasve uvažava realne 
potrebe jedinica lokalne samouprave čije potrebe nužno moraju imati prioritet u izmjenama 
Plana. Nadalje je predloženo da se za sve gospodarske zone koje nemaju kvalitetan izvor, 
odnosno dotok električne energije predvidi mogućnost izgradnje solarnih elektrana.  
 
Veljan Radojković raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. Klub je dao 
apsolutnu podršku za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana što je bilo vidljivo i iz 
rasprave sa prethodne sjednice Županijske skupštine. S obzirom na tada provedenu raspravu 
predložio je dopune predložene odluke i to: 

- u čl. 6. u dijelu gdje se nabrajaju ciljevi plana dopuniti tekstom „te osiguravanje 
prostornih pretpostavki za korištenje alternativnih izvora energije“ 

- u čl. 11. iza tabelarnog hodograma radnji ubaciti tekst: „ukupno trajanje izrade plana 
je godinu dana od dana donošenja ove odluke“. U daljnjem tekstu „..ukoliko se iz .. 
umjesto „obavijestiti župana“ upisati „obavijestiti Županijsku skupštinu“, a ostali dio 
teksta kao suvišan brisati.  

Obrazlažući prijedlog naveo je da bi se u slučaju potrebe i opravdanih okolnosti predloženo 
trajanje izrade plana  izmijenilo posebnom odlukom.  
 
Mirko Klarić raspravljao je u ime Kluba HDZ-a i HSS-a. Podržao je prijedlog za izgradnju 
alternativnih izvora energije, posebno iz razloga položaja i klimatskih uvjeta ove Županije. 
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Mišljenja su da nije potrebno požurivati rok izrade Plana kako to ne bi utjecalo na kvalitetu 
njegove izrade, a podrazumijeva se da će njegovi izrađivači biti što ekspeditivniji, pa je time  
opravdano prihvatiti od njih predložen rok izrade. Klub je predložio da se u čl. 11. u 
hodogramu radnji pod točkom 11. gdje je navedena nadležnost župana upiše Županijska 
skupština, kako bi se postiglo lakše usuglašavanje primjedbi iz postupka javne rasprave. 
Mišljenja je da je ovu izmjenu uputnije napraviti pod točkom 11. nego pod točkom 15. Uz ove 
izmjene Klub je podržao predloženu odluku  
 
Veljan Radojković je u replici rekao kako su rok od godinu dana predložili nakon razgovora 
sa izrađivačima Plana koji su potvrdili mogućnost izrade Plana u tom roku. O tako 
predloženom roku je raspravljano i na prethodnoj sjednici.  
 
Vice Visković raspravljao je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste. Potvrdio je da je u 
raspravi na prethodnoj sjednici prihvaćeno šestomjesečno izvještavanje Županijske skupštine 
o tijeku izrade izmjena i dopuna Plana. . Nepotrebnim smatra brisanje dijela teksta u st. 2. čl. 
11. jer se odnosi na eventualne postupke vezane za utjecaj na okoliš. Tim više što su 
Zakonom o zaštiti okoliša ti postupci svedeni na minimalne rokove.  
 
Živko Nenadić je načelno za izmjenu Plana i prilagođavanja životu i potrebama, ali nije za 
predloženu odluku jer se iz iste ne vidi za što se glasuje. Smatra da Županijska skupština prije 
glasovanja o konačnom prijedlogu odluke o donošenju izmjena i dopuna plana treba 
razmotriti nacrt takve odluke. To  iz razloga što prethodnu suglasnost na prijedlog odluke daje 
nadležno ministarstvo a poslije njihove suglasnosti  vijećnici bi biti uskraćeni za davanje bilo 
kakvih primjedbi/amandmana. Manjkavost u Prijedlogu odluke vidi u tome što nije navedeno 
o kojim se izmjenama i dopunama Prostornog plana radi, odnosno koji se dio Plana mijenja. 
Podsjetio je da je Poslovnikom o radu Županijske skupštine predviđeno da se u prijedlogu 
akta o izmjenama ili dopunama već postojećeg akta navode odredbe na koje se izmjene i 
dopune odnose. Smatra da se predloženom odlukom mora točno navesti što će se izmijeniti 
odnosno dopuniti, jer ovako predloženom odlukom može se u cijelosti donijeti potpuno novi 
prostorni plan. Sigurno je da će u izmjenama i dopunama ključno biti turističko zemljište 
odnosno pretvaranje šumskog kao i poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Svjestan je da 
ima mnogo turističkih zona i da se u tom smislu nešto treba i mijenjati, ali bi želio znati što je 
to što se treba mijenjati. Zalaže se za transparentnost kako bi se točno znalo za koje i čije 
investicije se izmjenjuje plan te moglo ocijeniti opravdanost prenamjene prostora. Boji se 
mogućnosti preprodaje zemljišta i ne želi glasovati o „mačku u vreći“. 
 
Zdravko Mulić podržava donošenje predložene odluke sa skraćenim rokom izrade izmjena i 
dopuna plana, ali je ujedno pokrenuo i inicijativu za izmjenom poreznog sustava za plaćanje 
poreza na razliku u vrijednosti koja se postigne prenamjenom prostora.  
 
Sukladno čl. 98. Poslovnika sjednici je prisustvovao Duje Vlastelica predstavnik Eko struje 
d.o.o. Split, koji je dao informaciju o zainteresiranosti tvrtke za promjenom Prostornog plana. 
Vlasnik tvrtke je iz Austrije. Imaju 57 vjetroelektrana, a u Splitu su registrirani već tri godine. 
Dali su svoje  prijedloge za izgradnju tri velika vjetroparka i tri fotonaponske elektrane  za što 
bi uložili  400 mil. €, a te investicije sada su vezana uz  izmjene Prostornog plana.  
 
U osvrtu na raspravu pročelnik Radevenjić je rekao kako je i postojećim planom moguća 
izgradnja vjetroelektrana. Čak se fotonaponska elektrana može ugraditi na svakom 
postojećem objektu za potrebu tog objekta. U ime predlagatelja prihvatio je prijedlog 
vijećnika Radojkovića za dopunom čl. 6. , ali ne i prijedlog za skraćivanje roka donošenja 
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plana. Na prijedlog Odbora za prostorno uređenje već su na pola vremena skratili sve rokove 
koji su bili određeni terminom  „od – do“. Obećao je da će u izradi plana nastojati 
maksimalno skraćivati planirane rokove. Prihvatio je prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a za 
dopunom hodograma u čl. 11. točka 11. s tim da će se o istom ostaviti zakonske nadležnosti 
župana, te uz to kao nositelja akcije ugraditi i Županijsku skupštinu. Nije prihvatio brisanje 
teksta u stavku 2. čl. 11.,  a Županijska skupština će se na svakoj sjednici izvještavati o tijeku 
izrade Plana. Potvrdio je opravdanost primjedbi vijećnika Nenadića, ali iste se ne mogu 
ugraditi u tekst odluke jer će se konkretne izmjene znati tek nakon dobijenih prijedloga od 
strane jedinica lokalne samouprave, kako je i predviđeno zakonskom procedurom. Procedura 
donošenja izmjena i dopuna prostornog plana je ista kao i njegovo prvo donošenje.   
 
Veljan Radojković, s obzirom na sadašnju gospodarsku situaciju i zainteresiranost određenih 
investitora za ulaganja u velike investicije  nije prihvaća odbijanje određivanja roka od godinu 
dana za izradu plana tim više što Županijskoj skupštini uvijek ostaje mogućnost da u okviru 
objektivnih okolnosti taj rok može produžiti.  
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su većinom glasova (1 glas „suzdržan“) prihvatili 
prijedlog i donijeli Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana SDŽ. 
 
Ad. 21. Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Park 
šume Marjan, 
Uvodno obrazloženje podnio je privr. pročelnik. Marijo Radevenjić.  
 
Kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje Mate Tomislav Peroš izvijestio je da je 
predmetni prijedlog odluke Odbor razmatrao na jučer održanoj sjednici, ali da pri tome nisu 
imali potpune podatke kao što su grafika, podaci o eventualnim izmjenama zaštićenog 
zelenog pojasa, građevino ili obratno, pa je Odbor iz tih razloga bio suzdržan o odlučivanju o 
toj točci. Pred početak ove sjednice ti podaci su podijeljeni članovima Odbora ali ne i 
vijećnicima Županijske skupštine.  
 
Veljan Radojković kao član Odbora za prostorno uređenje rekao je kako je na jučer održanoj 
sjednici bio u manjini jer je predlagao razmatranje ove točke na današnjoj sjednici, s tim što je 
predložio određene dopune. Kako te dopune nisu bile prihvaćene na Odboru na ovoj sjednici 
ih izlaže u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. Napomenuo je da ovi prijedlozi nisu 
bili usuglašeni na Odboru. 
 Predložio je dopunu članka 1. na način da stavak 2. glasi: Granice obuhvata park šume 
Marjan su utvrđene rješenjem Zavoda za zaštitu prirode iz 1964. godine i ovim Planom se 
neće mijenjati. Područje unutar park šume Marjan utvrđene GUP-om Grada Splita za druge 
namjene ovim se planom neće proširivati.  
Pripomenuo je kako predložena dopuna nije nužna jer su one već definirane tim aktima, ali se 
predlaže njihova naznaka kako bi se dao jači značaj zaštiti prostora plana. Nadalje je 
predložio dopunu iza članka 13. koja bi se odnosila na zabranu i vrijeme trajanja zabrane 
izdavanja akata kojim se odobravaju zahvati u području obuhvata plana. Ovo predlaže iz 
razloga što mu je poznato da su Društvo Marjan i Grad Split željeli da se provede oblik zaštite 
prostora u vremenu izrade plana 
Članak 13. a predložio je da glasi: „Tijekom izrade i procedure donošenja plana, u roku ne 
duljem od dvije godine zabranjuje se izdavanje akata kojim se odobravaju zahvati građenja, 
rekonstrukcije uz povećanje postojećih gabarita građevina, osim zahvata komunalne 
infrastrukture i uređenja otvorenih javnih prostora te ostalih zahvata od javnog općeg 
interesa. 
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Mirko Klarić u ime Kluba HDZ-a i HSS-a  podržao je prijedlog za donošenje predmetne 
odluke, pogotovo zato što je prijedlog usuglašen sa Društvom Marjan koje već dugi niz 
godina skrbi o zaštiti Park šume, a ujedno je i uložio amandman da se  u članku 12. ugradi 
odredba da će se Nacrt plana dostaviti na razmatranje Županijskoj skupštini, kako bi vijećnici 
i javnost mogli aktivno sudjelovati u razmatranju prijedloga danih kroz javnu raspravu.  
 
U osvrtu na raspravu pročelnik Radevenjić je rekao kako je točno da članovi Odbora nisu 
imali kompletnu dokumentaciju, a razlog tome je što on zbog službene odsutnosti nije bio 
nazočan sjednici. U ime predlagatelja prihvatio je dopunu članka 1. kako je predložio vijećnik 
Radojković, uz pripomenu kako GUP-om Splita iz 2005. godine dio priobalnog područja kao i 
parkovi Zvončac,  Spomen park Sustipan, Meštrovićev atelje, vila Dalmacija, itd. se nalaze 
unutar Parka prirode Marjan, a nisu po samoj svojoj srži/biti zaštićena područja. Za njih je sa 
GUP-om predviđena drugačija procedura. Sada je bitno da se ta područja tako regulirana 
GUP-om predmetnim planom neće proširivati. Prijedlog da se zabrani izdavanje dozvola za 
vrijeme dok se predmetni plan ne završi nije prihvatio iz razloga  što se po čl. 127. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji  takva zabrana ne može donijeti. Da bi potvrdio takav stav, a 
zahtjev za zabranu službe su dobile i od Grada Splita, zatražio je mišljenje Ministarstva i 
dobio odgovor da, kada se radi o provedbenim dokumentima zabrana je moguća, a kada se 
radi o strateškim dokumentima, a prostorni plan područja posebnih obilježja je strateški 
dokument, isto se ne može regulirati.Utješnim je naveo da odredbama GUP-a na predmetnom 
području nema nikakve izgradnje. Amandman vijećnika Klarića  da prije nego što župan 
utvrdi Nacrt prijedloga plana isti će se razmotriti na Županijskoj skupštini, je prihvatio.   
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog i donijeli Odluku o 
izradi prostornog plana područja posebnih obilježja Park šume Marjan.  
 
Ad. 22. Izvješće o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o. za 2009. godinu s dopunama, 
 
U uvodnom obraćanju vijećnicima pročelnica Marija Vuković je podsjetila kako su,  prema 
Odluci o izvršavanju Proračuna trgovačka društva u vlasništvu Županije dužna podnositi 
izvješća o svom poslovanju Županijskoj skupštini. Županijska skupština je na 14. sjednici 
odbila davanje suglasnosti na izvješće Županijskih cesta, pa je na ovoj sjednici dostavljeno 
dopunjeno izvješće za čije obrazloženje su nazočni predstavnici trgovačkog društva.  
 
Odbor za proračun i financije (izvijestio Zdravko Mulić, predsjednik) prihvatio je predmetno 
Izvješće uz pripomenu o nekorektnom nastupu izvjestitelja odnosno predstavnika Županijskih 
cesta na sjednici Odbora.  
 
Odbor za gospodarstvo i razvitak (izvijestio je predsjednik Siniša Rudelj) prihvatio je 
predmetno izvješće uz primjedbu da pravila struke a i dobri gospodarski običaji nalažu da se 
promjena računovodstvenih politika glede amortizacije mora donijeti u prethodnoj godini za 
slijedeću, a ne u tekućoj, i objavljeni u bilješkama, a tako nije postupljeno u Županijskim 
cestama. Ovu primjedbu je iznio radi budućeg rada. Nadalje Odbor sugerira da se povede 
računa o sponzoriranju, o čemu se raspravljalo po prethodnom izvješću, te da se donese 
jedinstveni stav za sve tvrtke u vlasništvu Županije, kako bi se primjenjivali isti kriteriji.  
 
Mr.sc. Boris Ćurković dao je primjedbu na str. 75. u odnosu na obračun zateznih kamata što 
je zakonska obaveza, te na pitanje dugovanja smatrajući da treba „stisnuti“ sve one koji 
duguju. Posebno su mu je „upali u oči“ podaci o 257 zaposlenih i ogromnom broju 
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dobavljača, najam auto-košara kojim iznosom se za dvije godine može nabaviti isto, a uz to 
tvrtka sa toliko zaposlenih od drugih dobavljača traži korištenje rovokopača, kašikare, 
prijevoz soli. Ti podaci traže suvisli odgovor.  
 
Mirko Klarić je istaknuo uspješno poslovanje Županijskih cesta u kojoj se poštuju  
kolektivni ugovori, sva prava iz rada i godinama posluje s dobiti. Prošla godina je bila 
bremenita jer se tada postizao okvirni četverogodišnji sporazum sa Hrvatskim cestama kojima 
su za sva dugovanja obračunate zatezne kamate. Što se tiče primjedbe vijećnika B.Ćurkovića 
naveo je kako nema smisla kupovati stroj koji bi se koristio 15 dana, a veliki broj zaposlenih 
je raspoređen po nadcestarijama, postoje službe redarstva, dežurstva i ugovori o redovnom 
održavanju. Sukladno četverogodišnjem sporazumu sa Hrvatskim cestama i ŽUC-om moraju 
biti na raspolaganju za svako rješavanje aktualnog problema na prometnicama. Podržava 
davanje potpora i prijedlog da se na razini Županije i Grada postave jasni kriteriji kako 
pomagati jer se malo tko bavi  s društvenom nadgradnjom, kulturom, športom itd.  Predlaže 
da se oformi radna grupa koja bi izradila kriterije i mjerila koja bi se uputila tvrtkama koje 
ostvaruju dobiti da nakon podmirivanja svih svojih obveza izdvoje dio sredstava za potpore u 
kulturi i športu.  
 
Stjepan Kolovrat je rekao kako je u prethodnoj raspravi o ovom Izvješću bio protiv istog 
upravo iz razloga što nisu postojali kriteriji za sponzoriranje. Trgovačko društvo koje sebe 
namiri u svim vidovima podobno je za davanje donacija, a jedna od podobnosti je i minimalna 
amortizacija koju zakon dopušta.  
 
Nakon zaključene rasprave  Izvješće je prihvaćeno većinom glasova. 
 
Ad. 23. Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom 
odgovornošću za gospodarenje otpadom u 2009. godini, 
 
Voditeljica Odjela za razvitak i investicije Regionalnog centra Vlatka Lucijanić Justić 
prekinuta je u uvodnom izlaganju jer je isto pripremila u odnosu na ciljeve razvoja 
Regionalnog centra, pa je izlaganje nastavio direktor Ante Baran osvrnuvši se na podatke 
dane u Izviješću.  
 
Odbor za gospodarstvo i razvitak, izvijestio je predsjednik Siniša Rudelj, Izvješće je 
prihvatio s obzirom na materijal koji je dostavljen i situaciju u kojoj se Regionalni centar 
nalazi.  
 
Odbor za proračun i financije (izvijestio Zdravko Mulić), prihvatio je predmetno Izvješće, a  
primjedbe o poslovanju je izložio u raspravi pod točkom 18.  
 
Klub vijećnika nezavisne liste (izvijestio dr. sc. Željko Šundov) prihvatio je predmetno 
izvješće. 
 
Stjepan Kolovrat je ponovio već ranije izraženi stav da će tek nakon prodaje udjela svim 
gradovima i općinama biti uvjeren u opravdanost investicije. Uputio je primjedbu na vođenje 
knjiga naglasivši da iznos plaća treba ići u investicije jer se radi o tijeku priprema 
proizvodnje. Radi krivog vođenja knjiga proizlazi  i  prikazani manjak rashoda.  
 
Vesna Alač je istaknula važnost izvješća o poslovanju Regionalnog centra, pa je predložila da 
se izradi kompletan kvalitetniji izvještaj upotpunjen s prezentacijom koju je pripremila gđa. 
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Vlatka Lucijanić Justić, uz primjedbu da se tek na kraju 2010. razmatra izvješće o radu Centra 
u 2009. godini. 
 
Pročelnica Vuković je obrazložila kako Izvješće kasni iz razloga što su se kroz godinu 
rješavala pravna pitanja vezana za rad Centra, a isto tako i pitanje dokapitalizacije.  
 
Vijećnik Rudelj je predložio da se Izvješće ovaj put prihvati a da se za jednu od narednih 
sjednica razmotri upotpunjeno izvješće.  
 
Vijećnik Radojković kao i vijećnica Alač uputio je primjedbu što se izvješće kasno razmatra 
a to mu ukazuje na aljkav pristup problemu zbrinjavanja otpada. Priču o Regionalnom centru 
u Lećevici sluša već nekoliko godina, pomaka nema, a otpad se i dalje odlaže na Karepovcu,  
dok u isto vrijeme  postoji tvrtka sa pet zaposlenih. Protiv je prihvaćanja Izvještaja jer bi u 
suprotnom bilo podržavanje nerada. 
 
U replici Mirko Klarić je pobio navode vijećnika Radojkovića navodeći obimnost i 
kompliciranost pripremnih radnji. Veliki značaj je što je Centar dobio potporu Lećevice. 
Podržao je prijedlog vijećnika Rudelja da se u što skorije vrijeme razmotri cjelovito izvješće i 
to najkasnije do kraja veljače 2011.  
 
Vijećnik N.Ćurković podsjetio je kako je bilo planirano da Regionalni centar započne s 
radom u 2008. godini, a danas još nema ni lokacijsku dozvolu i zatražio je da se vijećnicima 
pripremljena prezentacija dostavi u elektronskom obliku jer se radi o najvažnijoj investiciji u 
Županiji.  
 
U osvrtu na raspravu ravnatelj Baran je rekao kako je Izvješće, sukladno Zakonu o 
trgovačkim društvima, izrađeno još u travnju, usvojeno je od strane Nadzornog odbora i 
Skupštine. Prihvatit će sve dobronamjerne savjete, a odgovarati za rad Centra može smo od 
vremena kada je preuzeo dužnost ravnatelja. Istaknuo je kako niti jedan centar u državi nije 
napravio ništa više od ovoga.  
 
Predsjednik skupštine Petroslav Sapunar zatražio je od ravnatelja Barana da za slijedeću 
sjednicu pripremi jedno kvalitetno kompletno izvješće koju obvezu je ravnatelj prihvatio.  
 
Nakon zaključene rasprave Izvješće je prihvaćeno većinom glasova (27 glasova „za“, 1 glas 
“protiv“ i 10 glasova „suzdržan“). 
 
Ad 24.  Nakon uvodnog izvješća pročelnika Udovičića i pozitivnog mišljenja Odbora za 
gospodarstvo i razvitak jednoglasno je prihvaćeno Izvješće  o realizaciji  Regionalnog 
operativnog programa Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Ad. 25. Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Matkovića i vijećnika Rudelja u ulozi 
predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i 
donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ 
Makarska. 
 
Ad. 26. Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Matkovića jednoglasno je prihvaćen 
Prijedlog i donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
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Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije o izdvajanju jedinice rada „Depo lijekova 
Lastovo. 
 
Ad. 27. Bez rasprave većinom glasova (2 glasa „suzdržana“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 
38 Z.K.U. 656 K.O. Kaštel Stari, anagrafske oznake, Obala kralja Tomislava 42, koja se 
sastoji od prizemlja, prvog, drugog i trećeg kata s krovom, ukupne površine 332m2, 
 
Ad. 28. Bez rasprave većinom glasova (3 glasa „suzdržana“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra,čestice zgrade 
126/3 Z.K.U. 1358 K.O. Kaštel Gomilica, u naravi kuća koja se sastoji od ukupno 105m2 
površine i to: konobe, prvog i drugog kata i pripadajuće terase, 
 
Ad. 29. Bez rasprave većinom glasova (4 glasa „suzdržana“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 
146/2 Z.K.U. 694, čestica zgrade 143/4 Z.K.U. 506, čestica zgrade 146/1 Z.K.U. 870 sve 
K.O. Kaštel Novi, anagrafske oznake Kaštel Novi, Bratimska 2, koja se sastoji od 
prizemlja, prvog kata i potkrovlja, ukupne površine 108m2 po etaži, 
 
Ad. 30. Bez rasprave jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Zdravstvene škole Split, 
 
Ad. 31. Bez rasprave jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Obrtne tehničke škole, Split, 
 
Ad. 32. Bez rasprave jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, Sinj, 
 
Ad. 33. Uz primjedbu vijećnice Nade Grubišić Čabo o pogreški datuma na dostavnom 
prijedlogu, vijećnici su većinom glasova (1 glas „protiv“, 9 glasova „suzdržan“) prihvatili 
Prijedlog i donijeli Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim vrijednostima na području Splitsko-
dalmatinske županije.  
 
Ad. 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stručnog tijela za ocjenu 
ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Veljan Radojković je predložio da se u Stručno tijelo imenuje i vijećnik Fabijan Vučetić 
kako bi u istom bile zastupljene sve političke opcije koje su zastupljene u Županijskoj 
skupštini.  
 
Kako ne bi došlo do zabune u osobi vijećnik Kruno Peronja je pojasnio da predloženi član 
Stručnog tijela je dr. sc.  Joško Dvornik, profesor na Pomorskom fakultetu kako ga se ne bi 
zamijenilo za Joška Dvornika koji je vijećnik u Gradskom vijeću u Gradu Splitu.  
 
Vezano za prijedlog vijećnika Radojkovića predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar 
zatražio je pojašnjenje jer je postojećom odlukom određeno da Stručno tijelo radi u sastavu  
predsjednika i  sedam stalnih članova te jednog promjenjivog člana. Imenovanjem još jednog 
člana povrijedila bi se odredba članka 3. Odluke o osnivanju Stručnog tijela. 
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Veljan Radojković rješenje vidi u izmjeni Odluke u odnosu na broj članova Stručnog tijela.  
 
Mirko Klarić predložio je da se na ovoj sjednici prihvati predloženo rješenje te donese 
zaključak da se na slijedećoj sjednici raspravi o prijedlogu za proširenje broja članova 
Stručnog tijela, što je vijećnik Radojković prihvatio.  
 
Nakon zaključene rasprave jednoglasno je prihvaćen  Prijedlog i doneseno Rješenje o 
razrješenju i imenovanju članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na 
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Ad. 35. Prijedlog rješenja o opozivu i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 
Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Odbor za izbor i imenovanja dao je pozitivno mišljenje na predloženo Rješenje kojeg je 
predlagatelj pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. .  
 
Veljan Radojković raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. Podsjetio je 
na sjednicu kad se raspravljalo o Izvještaju u radu županijske Ljekarne. Postavio je pitanje o 
prijedlogu predsjednika Upravnog vijeća  Hrvoja Tomasovića da se  Vijeće razriješi i da se 
raščiste odnosi u Ljekarni. To se nije napravilo. Pita se da li današnji prijedlog koincidira s 
činjenicom da je gosp. Tomasović sada vrlo žestoki kritičar aktualne vlasti u Gradu Splitu?  
 
Ivan Protrka je podsjetio kako je  osobno tri puta tražio razrješenje gosp. Tomasovića, što je 
i sam Tomasović pisanim putem tražio od predsjednika Županijske skupštine i Župana prije 
sedam mjeseci. To znači da je u tom vremenu Upravno vijeće radilo bez predsjednika i u 
svemu je podržao primjedbu vijećnika Radojkovića, jer je kao predsjednik HSP-a upoznat o 
svim detaljima vezanim za djelovanje gosp. Tomasovića. Posebno je istaknuo da dok je on 
predsjednik stranke  „trgovine  neće biti“.   
 
U replici predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar je rekao kako se gosp. Tomasović  još 
uvijek u dopisima potpisuje kao predsjednik Upravnog vijeća Ljekarne Splitsko-dalmatinske 
županije. 
 
Nakon zaključene rasprave većinom glasova (27 „za“ i 12 „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i 
doneseno Rješenje o opozivu i imenovanju predsjednik Upravnog vijeća Ljekarne 
Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Uz čestitke za nadolazeće blagdane predsjednik Skupštine u u 17.30 sati zaključio 17. 
sjednicu Županijske skupštine.  
 
 
ZAPISNIK IZRADILA              PREDSJEDNIK  
        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
         Ana Grgić                                                                    Petroslav Sapunar, prof.  
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