
 
 

Z A P I S N I K  
 

sa 21. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 27. travnja  2011. 
u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2. 
 

Početak u 10.30 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. Dijana Livaja  
20. Ante  Mihanović  
21. Zvonimir  Matković 
22. Zdravko  Mulić 
23. Živko  Nenadić  

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

 
Izočni sjednici su vijećnici:  Jelica Linčir, prof. Dujomir Marasović, Mate Tomislav Peroš, 
Ante Nosić, Duje Sučić i Ranko Topić.    
 
Uz vijećnike sjednici su nazočni župan Ante Sanader, zamjenik župana 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 38 vijećnika) za pravovaljano odlučivanje predsjednik 
Skupštine je otvorio sjednicu i uvodno dao podatke vezane za njeno održavanje.   
Poziv za sjednicu s materijalima upućen je 20. travnja. Na klupe su  podijeljeni materijali za 
točke 24. - 32. kako je bilo navedeno i u pozivu za sjednicu te u međuvremenu dobiveni 
odgovor Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove…na vijećničko pitanje 
vijećnika Milivoja Juričića.  
Župan Ante Sanader iz predloženog dnevnog reda povukao je točke 16. i 17. 



 
 
Vijećnici su, bez rasprave, jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red te je za sjednicu 
utvrđen  slijedeći 
 

D n e v n i     r e d 
 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa  20. sjednice Županijske skupštine, 
2. Izvješće o aktivnostima na izradi izmjena i dopuna Županijskog prostornog 

plana, 
3.  Izvješće o aktivnostima na projektu Županijskog centra za gospodarenje 

otpadom u Lećevici, 
4. Izvješće o projektima Splitsko-dalmatinske županije financiranim iz fondova 

Europske unije, 
5. Izvješće o aktivnostima Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije s 

naglaskom na stanje dugovanja, 
6. Izvješće o aktivnostima  Nastavnog zavodu za javno zdravstvo Splitsko-

dalmatinske županije s naglaskom na stanje dugovanja, 
7. 5.Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u Splitsko-

dalmatinskoj županiji, 
8. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Splitsko-dalmatinske 

županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u 2011. godini,  

9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Kozja, Općina Sućuraj, 

10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja 
luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio Poljud, Grad 
Split, 

11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja 
luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, 
Općina Pučišća, 

12. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja 
luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela 
Arkada, Grad Stari Grad, 

13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja 
luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Makarska-Makar,  predio ispred 
hotela Dalmacija, Grad Makarska, 

14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u 
svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa 
Dalmacija, Grad Makarska, 

15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu 
gospodarskog korištenja benzinske postaje na dijelu k.o. Split (Obala 

16. Prijedlog  zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine 
označene kao č.z. 8186/1 ZU 7520 (kat.čest.zem 9405 i 9406) K.O. Split, površine 
1757m2, u naravi vrt, 

17. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra 
čest.zgr. 282/3, upisana u Z.K.U 419 K.O. Vis u Visu, Munjac u naravi kuća i 
dvorište, ukupne površine 158m2, 
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18. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine 
označene kao čestice zgrade 70, Z.K.U. 1642 K.O. Hvar – „Kavana Pjaca“, 

19. Prijedlog zaključka  o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog 
dobra, kompleksa „Didolića dvori“ u Selcima na otoku Braču, čestica zgrade 
82/1-13, čestica zgrade 79/7, 79/11, 79/12, 112, 115, 416, čestica zemlje 407/1/3 i 
351/2 Z.K.U. 845, sve K.O. Selca, 

20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole dr.fra Karlo Balić, Šestanovac, 

21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han, 

22. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Bariše Granića Meštra, Baška Voda, 

23. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske 
škole, Split, 

24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje 
strukovne škole bana Josipa Jelačića, Sinj, 

25. Prijedlog ješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje 
škole Brač,  Supetar, 

26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbra Klesarske 
škole, Pučišća, 

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

28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Petar Kružić, Klis, 

29. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora IV. Gimnazije Marko 
Marulić,  Split  

30. Prijedlog rješenja o imenovanje ravnateljice Muzeja hvarske baštine. 
 

 
AKTUALNI SAT – VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
Silvana Glavina – PŠRD Ramova i Ramova d.o.o. iz Krvavice, Općina Baška Voda  
poduzeli su sve radnje u cilju dobivanja koncesije za luku nautičkog turizma u Krvavicama. 
Stara koncesija za sportsku luku trajala je deset godina (od 1988. do 2007.). Izmjenom 
Zakona 2006. godine za dobivanje koncesije je potrebna građevinska dozvola, a istu nije 
moguće ishoditi radi nesređene prostorno planske dokumentacije u Županiji. Kako do sada  
nisu dobili nikakav odgovor od Općine Baška Voda pitanje je zašto se koči legalizacija tog 
objekta, jeli Županija upoznata s tim problemom i što može učiniti da se to riješi. Činjenica je 
da je luka izgrađena bez kredita, bez opterećenja lokalnog proračuna, a u međuvremenu je 
došlo do zakonskih promjena na koje investitor nije mogao utjecati. Stanje u lučici je takvo da 
povratka nema.  
Niko Mrčić, ravnatelj JU za prostorno uređenje upoznat je sa navedenim problemom. 
Prilikom izrade izmjena i dopuna Prostornog plana SDŽ 2007. godine ovo pitanje je već i 
onda bilo aktualno. Udruga građana je proslijedila prijedlog, a jedina mogućnost da joj se 
udovolji bila je  izgradnja sportske luke jer je  izgradnja sportske nautičke luke  kategorija 
prostornog planiranja.  S predlagateljima i vodećim ljudima u općini odlučeno je da se u 
županijskom planu ne ugradi takva lučica već da će općina to područje definirati kao sportsku 
luku i time stvoriti preduvjete za ishođenje sve potrebne dokumentacije. U međuvremenu 
dokumentacija nije ishođena za što krivnja nije na Županiji. Funkcioniranje luke je prošireno 
na način da su proširili svoju djelatnost za privezivanje i čuvanje brodova pod stranom 
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zastavom. što je onda došlo „pod udar zakona“.  Do sada nije došao nikakav prijedlog od 
Općine Baška Voda za definiranje tog prostora. O ovom pitanju će se raspraviti kroz 
prethodnu raspravu i kroz javni uvid će se definirati konačna namjena u skladu sa postojećom 
funkcijom luke.  
 
Vesna Alač – koje su daljnje akcije i da li je išta poduzimano vezano za Brodogradilište Split 
te što su Vlada i Županija poduzeli  da bi Brodogradilište dobilo poslove.  
Vezano za izjavu Župana i ravnatelja Doma zdravlja o ulaganju napora da se rodilišta u Sinju, 
Makarskoj i Imotskom renoviraju pitala je kada će se iznaći i sredstva da se to realizira  kako 
rodilje kolima hitne pomoći ne bi trebale odlaziti u splitsko rodilište.  
Župan Ante Sanader je odgovorio da je oko Brodogradilišta najvažnije to što je s EU 
dogovoren postupak privatizacije, te što je potpisan ugovor o građenju jednog broda za 
Jadroplov. Uprava je odlučila da neće sklapati ugovore koji će stvarati gubitak u čemu ih 
treba i podržati.  
Radi rješavanja pitanja rodilišta ravnatelj Doma zdravlja je bio na sastanku u Ministarstvu. 
Raspisan je natječaj za obnovu uređenja operacijskih sala i sve ide po planu. Na slijedećem 
sastanku riješit će se pitanje zaposlenih, a ministar je upoznat da Županija nema sredstava za 
pokrivanje troškova osoblja u tim rodilištima. U prosincu je odlučeno da se to pripoji 
splitskom rodilištu, jer je stava da rodilišta ne mogu biti pod domom zdravlja. 
Vijećnica Alač je uputila primjedbu da su se u Domu zdravlja davale otpremnine za veliki 
broj djelatnika, a s druge strane se govori kako Županija nema sredstava za plaćanje osoblja u 
rodilištima. Podržala je napore da se rodilišta privedu svrsi i da se ista priključe splitskom 
rodilištu.  
Župan je odgovorio kako su troškovi održavanja rodilišta visoki i takav standard Županija 
svojim proračunom ne može podnijeti. Ova Skupština donosi proračun pa je u mogućnosti i 
da rasporedi sredstva prema svojoj ocjeni. Misli da takav način financiranja nije pametan već 
se zalaže za uobičajeni način financiranja rodilišta kako se provodi na području cijele države.  
 
Ante Mihanović zatražio je od Upravnog odjela za pomorstvo i turizam informaciju o 
pokazateljima turističke predsezone. 
Pročelnik Mate Ivanković je odgovorio kako je predsezona dobro počela. U Makarskoj je za 
Uskrs bilo 2.700 turista, na Bolu 2.000, a precizne podatke će dobiti od Turističke zajednice.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj – Bitnim stvarima za Županiju smatra uplanjenost pretovarnih stanica i 
tunel Zagvozd-Bast, odnosno pristup s južne strane. Nada se da će se u slijedećih tri do pet 
godina završiti projekt gospodarenja otpadom i staviti ga u funkciju,a u prilici smo da se u 
projekt ugrade i pretovarne stanice koje bi financirala EU, pa ga zanima dokle se došlo po 
pitanju njihove uplanjenosti u prostornim planovima. Zatražio je informaciju o stanju pristupa 
tunelu Sv. Ilija s južne strane.  
Marija Vuković, pročelnica UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu 
okoliša,  odgovorila je da su pretovarne stanice određene Županijskim prostornim planom, s 
tim što se u planovima nižeg reda određuje  njihova preciznija lokacija. Njihove lokacije su 
predviđene na svakom otoku te u Makarskoj, Vrgorcu, Imotskom, Sinju i Splitu.  
Ravnatelj ŽUC-a Zlatko Čaljkušić je odgovorio da se za pristupnu cestu dobila lokacijska 
dozvola, a udovoljeno je i zahtjevu načelniku Baške Vode za dodatni nužni prolaz. Ubrzo će 
početi rješavanje imovinsko pravnih odnosa što će rješavati ŽUC a plaćati  HAC.  
Vijećnik Rudelj je upozorio na obimnu dokumentaciju koju će trebati pripremiti za dobijanje 
sredstava iz EU do lipnja 2012. Strah ga je da opsežnost te dokumentacije ne uništi kompletan 
projekt, jer je potrebno potpuno definirati njihove lokacije i započeti njihovu legalizaciju, a u 
svim tim poslovima do sada nije mnogo napravljeno.  
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Milivoj Juričić zatražio je pisane odgovore na pitanja vezana uz rijeku Cetinu.  Kroz kanjon 
Cetine od izvora do ušća su predviđene tematske staze. Zanima ga koje su to staze, da li imaju 
dokumentaciju, koliko je za svaku stazu predviđeno sredstava.  
U kanjonu Cetine su već od prije dužeg vremena posjećena stabla. Debla su prodana, ali je 
ostalo granje koje se već rasušilo i stvara opasnost od požara. Traži od Županijske javne 
ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima, Šumarije i Policijske postaje Omiš odgovor 
o tome što se poduzelo i kada će se to granje ukloniti.  
 
Veljan Radojković je odustao od daljnjih pitanja vezanih za županijske zlatnike i srebrnjake. 
Samo je konstatirao da je dobio odgovor na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, 
koji je nepotpun jer ne sadrži podatke koliko je sredstava izdvojeno, koliko je iskovano 
zlatnika i srebrnjaka i po kojim osnovama i kriterijima su dijeljeni.  
Ponovno je postavio pitanje Zlatnog Rata navodeći da je od načelnika Bola dobio informaciju 
da je nezadovoljan načinom kako nadležne službe tretiraju problem koncesije i podkoncesije 
na Zlatnom Ratu. Načelnik i većina građana su nezadovoljni načinom davanja podkoncesije 
tvrtki Varadero koja želi postaviti svoje objekte na toj plaži, što mještani i udruge Bola neće 
dozvoliti. Zamolio je Županijsku javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
i UO za pomorstvo i turizam da provjere danu koncesiju i utvrde da li ista udovoljava zaštiti u 
svijetu poznate plaže. 
Mihovila Franetović, tajnica Županije, vezano za prvo pitanje je rekla kako je Župan na 19. 
sjednici dao odgovor vezan za zlatnike i srebrnjake, što je vidljivo i u zapisniku. Tom 
prilikom se pozvao na čl. 84. Poslovnika na način da je odgovorio za stanje koje je bilo u 
njegovom mandatu. Što se tiče zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama  u roku 
je dostavljen odgovor sa svim potrebnim informacijama (donositelj odluke, iznos sredstava, 
pojedinačna cijena i popis osoba kojima su zlatnici i srebrnjaci dodijeljeni).  
Gvido Piasevolli odgovorio je kako je Zlatni Rat dvojak problem. S jedne strane radi se o 
zaštiti prirode, a s druge o danoj koncesiji. Nadzornici Javne ustanove su bili na terenu i 
obavili svoj dio posla, kao i inspektor zaštite prirode koji je obustavio radove dok se ne 
prikupi potrebna dokumentacija.  
Župan Ante Sanader je rekao kako su održali dva sastanka. Prvi je bio s predstavnicima 
Bola, a an drugom su bili još i predstavnici koncesionara i podkoncesionara. Ustanovljeno je 
da se podkoncesija davala već nekoliko godina. Upozoreni su da ne smiju davati ništa u 
podkoncesiju bez odobrenja ove Skupštine. Ukoliko nastave s tim Skupštini će se predložiti 
oduzimanje koncesije.  
 Vijećnik Radojković zahvalio je županu i službama na poduzetim aktivnostima, ali je 
skrenuo pozornost na upornost podkoncesionara u svojim zahtjevima i zamolio da i dalje 
budno prate na razvoj situacije.  
 
Branko Škokić od župana je zatražio pisani odgovor vezan za članak u Slobodnoj Dalmaciji 
od 21. travnja „Bageri će dočekati turiste“. U članku se obavještava javnost kako 4,2 km ceste 
Trogir  - Plano neće biti gotovo do turističke sezone. Zašto se dozvolilo da se to nije završilo 
u zadanom roku. Obilaskom gradilišta dobit će se odgovor zašto. Na kraju će se konstatirati 
da nema para  jer su sredstva Svjetske banke namijenjena toj investiciji otišla onima koji su 
sposobniji i koji su „bliži oltaru“. Na prošloj sjednici je već postavio pitanje, na koje nije 
dobio odgovor, o mnogim zahvatima u Županiji koji neće biti završeni u obećanim rokovima.   
Predsjednika Skupštine je zamolio da se za narednu sjednicu pripremi informacija o stanju 
investicija od interesa za Županiju kako bi se i vijećnici uključili i pratili stanje njihovog 
odvijanja.  
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Matko Kuzmanić – prije nekoliko dana je objavljen članak u kojem je ravnatelj Doma 
zdravlja uputio prijedlog Gradu Kaštela da gradska uprava jednom liječniku financira 
specijalizaciju iz radiologije, te tako pomogne u rješavanju problema s rentgenom na području 
Kaštela. Podsjetio je da je rentgen u kaštelanskoj ispostavi Doma zdravlja u kvaru već godinu 
dana i pacijenti su upućivani na snimanje u Trogir, a s neispravnog uređaja su skinuti ispravni 
dijelovi i ugrađeni u rentgene u drugim gradovima. Zatražio je pisani odgovor ravnatelja 
Doma zdravlja o tome da li postoje jasni kriteriji o sudjelovanju u rješavanju problema Doma 
zdravlja od strane jedinica lokalne samouprave. Nije mu poznato da li i druge jedinice 
sudjeluju na isti način kako se to traži i od Kaštela.  Župana je upitao da li dijeli ovakav stav 
ravnatelja Doma zdravlja da grad participira u rješavanju ovog problema, jer se stječe dojam u 
javnosti da participiraju samo one jedinice u kojima HDZ nije na vlasti.  
Ravnatelj doma zdravlja dr. Petric odgovorio je da je prošle godine u srpnju na ovoj 
Skupštini usvojen program sanacije Doma zdravlja  pri čemu su vijećnici ove Skupštine 
prihvatili da će se samo ono što je u sklopu financiranja HZZO-a  obavljati kao funkcija 
Doma zdravlja. Sve ono što nije uključeno u financiranje HZZO-a Dom zdravlja neće 
financirati jer za to nema osigurana sredstva (izvan standarda), a to je ne prvom mjestu 
rentgen. Pri tome ne misli na aparate, za koje se sredstva mogu  iznaći već misli na rentgen 
dijagnostiku. Trenutno Dom zdravlja ima 9 radiologa, a za slijedećih 5 godina potrebno ih je 7 
za što je potrebno 5 mil. kn, koja sredstva netko mora osigurati. Pravi problem je u tome što 
osoba koja završi specijalizaciju za radiologa potom ode iz Doma zdravlja u KBC, odnosno 
tamo gdje su veća plaća i bolji uvjeti rada. Dom zdravlja sada ima 13 rentgena i rentgenologe 
šalje iz mjesta u mjesto, a neki su liječnici osigurani iz KBC-a Split. Neovisno tko je na vlasti 
nastoje „krpati sustav“.  
Župan Ante Sanader potvrdio je da je na ovoj Skupštini zauzet stav da će se od jedinica 
lokalne samouprave tražiti sredstva za nadstandard i to nema nikakve veze sa političkom 
strukturom koja vlada u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Teži se tome da svaka 
ispostava ima rentgen, a lokalne jedinice znaju što i koliko mogu financirati u pogledu 
nadstandarda.  
 
Stjepan Kolovrat – s obzirom na Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu ….i 
u vezi s tim uredbe Vlade, zanimalo ga je da li je u Županiji napravljena analiza  i prihod koji 
će se dobiti od koncesija za zemljištima oko hotela i kampova. S obzirom na podjelu 
sredstava (60% država, po 20% županija i jedinica lokalne samouprave), zanima ga kako će 
se ta sredstva raspoređivati i tko će biti član Fonda. Zanimalo ga je da li Županija išta 
poduzima u vezi priključaka komunalne infrastrukture na objekte koji ne posjeduju akt o 
građenju, da li se priprema „tiha sanacija“ divlje gradnje, odnosno pomaganje gradovima da 
to izvedu.  
Na prvo pitanje Župan je odgovorio da se Županija priprema za provedbu propisa o 
turističkom zemljištu i kad se to pitanje kompletira Skupštini će se proslijediti informacija o 
tome.  
Što se tiče objekata infrastrukture, Županija sa svojim upravnim odjelima stoji na 
raspolaganju jedinicama lokalne samouprave, a veliki poslovi su napravljeni u donošenju 
prostornih planova nižeg reda koji moraju biti usklađeni sa županijskim prostornim planom.  
Neposredno legaliziranje objekata  je u nadležnosti gradova i općina, a Županija sufinancira 
izgradnju objekata infrastrukture. 
 
Na pitanje vijećnice Nade Grubišić Čabo o tijeku realizacije njenog poticaja za donošenje 
odluke za nagradu „Žena godine“, tajnica Županije Mihovila Franetović je odgovorila da je 
inicijativa razmatrana u službi Tajništva i pristupit će se izradi nacrta prijedloga odluke.  
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Srđan Gjurković – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je tko je dobio 
sredstva za sufinanciranje i doniranje projekata u području energetske učinkovitosti i 
obnovljivih izvora energije. Sa područja Županije to je dobilo 20 projekata, a 33 su odbijena 
zbog nepotpune dokumentacije. S obzirom na to pitao je zbog čega nema tima koji bi 
pripremao projektnu dokumentaciju kako za ustanove tako i za službe unutar Županije, kako  
nam se više ne bi dešavale odbijenice. Očigledno je da se ne radi na pravi način i ne 
poduzimaju mjere da se to ispravi.  
Zakon o regionalnom razvoju RH donesen je 2009. prema kojem se u roku od 6 mjeseci 
nakon donošenja Strategije regionalnog razvoja RH donosi županijska razvojna strategija. 
Član je Partnerskog vijeća  koje participira u donošenju Strategije i pita zbog čega se kasni i 
kad će  na Skupštini biti predložena županijska razvojna strategija.  
Župan je odgovorio da će na prvo pitanje  dostaviti pisani odgovor uz napomenu da je naša 
Županija dobila najviše sredstava iz EU i to za gradove,  općine i javne objekte. Dostavit će 
podatke o svakom objektu i visini sredstava.  
Što se tiče izrade županijske razvojne strategije išlo se na novi pristup izrade s većom 
komunikacijom sa svim sudionicama pa je to razlog kašnjenja izrade akta. Kad se analiziralo 
sve ono što su partneri dostavili utvrdilo se puno manjkavosti pa se pristupilo kvalitetnijem 
načinu izrade.  
Vijećnik Gjurković je potvrdio da su naše jedinice lokalne samouprave u odnosu na druge u 
državi povukle najviše sredstava iz EU, ali zahtjevi koji su se odnosili na „Biokovku“ nisu 
prošli i zato se zalaže za kvalitetne timove koji bi pripremali potrebnu dokumentaciju.  Uputio 
je primjedbu što se do sada ROP nije  godišnje ažurirao jer bi se tako skratili poslovi oko  
izrade novog akta.  
 
Vice Visković je podsjetio kako je na početku mandata postavio pitanje vezano za 
rekonstrukciju ceste D 116 Jelsa-Sućuraj i tada je dobio uopćen odgovor bez navođenja 
konkretnih aktivnosti i rokova izvođenja. Pita što je sve do danas na toj dionici državne ceste 
napravljeno, što još preostaje napraviti i u kojim rokovima, te kada se konačno planira završiti 
rekonstrukcija te dionice ceste. 
Pročelnica Marija Vuković će zatražiti odgovor od Hrvatskih cesta, a poznato joj je da se na 
dionici Jelsa - Poljica rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Drugi dio ceste će se financirati 
sredstvima EU. O detaljima vijećnik će biti obaviješten pisanim putem.  
Vijećnik Visković je dao primjedbu za pisane odgovore  o kojima se javnost ne može 
upoznati dok  pri davanju usmenih odgovora vijećnik može reagirati komentirajući odgovor 
ili postavljajući dodatna pitanja.  
 
Zbog proteka vremena prednost u postavljanju pitanja na slijedećoj sjednici imat će vijećnici 
Stipe Župić, Inga Čavlj i Nikola Andačić.  
 
Prelazi se na razmatranje točaka dnevnog reda.  
  
Ad 1. Zapisnik sa 20 sjednice prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad 2. Izvješće o aktivnostima na izradi izmjena i dopuna Županijskog prostornog 

plana. 
 
Uvodno izlaganje dao je  Niko Mrčić, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje 
SDŽ.  
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Veljan Radojković raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. Dao je 
primjedbu što se o materijalu nije očitovao Odbor za prostorno uređenje. Pohvalio je što je 
Izvješće na vrijeme dostavljeno i dobro izrađeno, a za slijedeće Izvješće predložio je da se 
navedu prijedlozi koji nisu prihvaćeni bilo iz razloga što su protivni zakonskim odredbama ili 
o kojima treba dodatno raspraviti i lobirati u nadležnim ministarstvima (veličina gospodarskih 
objekata, solarne elektrane i dr.).  Zamolio je da se u obzir uzmu i prijedlozi pristigli nakon 
roka tj. 31.ožujka.  
 
Stjepan Kolovrata je zanimalo da li su jedinice lokalne samouprave upoznate sa načelnim 
izmjenama Prostornog plana o čemu su vijećnici ove Skupštine bili informirani (izmjene 
namjena prostora, veličina zona i sl.). 
 
U osvrtu na raspravu ravnatelj Mrčić je rekao kako su općine i gradovi detaljno upoznati o 
studiji izmjena Prostornog plana sa grafičkim prilozima, a osim toga s njima je održan i niz 
sastanaka. Nakon prikupljenih prijedloga sada je pravo vrijeme da se u izradu izmjena 
Prostornog plana uključi i skupštinski Odbor za prostorno uređenje. Bez obzira na rok 
prijedlozi općina i gradova će se i dalje razmatrati. O pitanju alternativnih izvora energije 
raspravljat će se na  seminaru zakazanom za svibanj.  
 
Nakon zaključene rasprave Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.  
 
Ad 3. Izvješće o aktivnostima na projektu Županijskog centra za gospodarenje 

otpadom u Lećevici, 
Uvodno izlaganje podnio je Ante Baran, ravnatelj Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o..  
 
Veljan Radojković raspravljajući u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a. uputio je 
primjedbu što se u Izvješću sve navodi u futuru (kad bude, trebalo bi, upućuje se, …) kao da 
vrijeme uopće nije faktor, a već su prošle godine od kada je mnogo toga vezano za realizaciju 
ovog projekta (sanacija Karepovca i drugih odlagališta). Još uvijek nema Centra, ni 
gospodarenja otpadom, a na Karepovcu se događaju brda. Prezentaciju ovog izvješća trebalo 
bi pratiti skupa s Gradom Splitom jer 60% otpada će upravo dolaziti iz tog područja. Dok se u 
drugim  državama već gospodari s otpadom, mi još neznamo niti kako ćemo ga odložiti. Zbog 
svih nedorečenosti smatra da se Izvješće može primiti samo na znanje, jer prihvaćanjem istog 
značilo bi da se prihvaća sve ono što se radi, a oni žele da se te aktivnosti poprave, da budu 
ažurnije i u konačnici dođu do cilja. Volio bi kada bi slijedeći izvještaj bio izrađen u suradnji 
s Gradom Splitom.  
 
Ivan Protrka raspravljao je u ime Kluba vijećnika HSP-a i HČSP-a. Podržava raspravu 
vijećnika Radojkovića, ali smatra da se ne smije žuriti s izgradnjom Centra dok se u tančine 
ne ispitaju sve eventualne mogućnosti zagađenja okoliša, a pogotovo izvorišta rijeke Jadro i 
drugih slivnih voda. U raspravu i realizaciju projekta svakako treba uključiti i Grad Split kako 
bi svi skupa dali doprinos u realizaciji ovog vitalnog projekta. Stoga je predložio da se 
organizira zajednička tematska sjednica u kojoj bi sudjelovali i eminentni stručnjaci za ova 
pitanja. 
 
Stjepan Kolovrat  je imao primjedbu što Izvješću nije dat odgovor o dogovoru s općinama i 
gradovima koji će biti budući korisnici, jer je Centar trgovačka tvrtka. Zanima ga koja je 
alternativa ako se za ovaj projekt ne dobiju sredstva iz EU i da li su potrebne veće prilagodbe 
za  studije u odnosu na novi Zakon o otpadnim vodama. U Izvješću je trebalo dati usporedbu 
feasibility studije i cijenu pojedinih stavki u odnosu na realiziranu cijenu (zemljište). Stoga je 
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predložio da se za Skupštinu pripremi Izvješće o izvršenju plana izgradnje Centra za 
gospodarenje otpadom. Posebno ga zanima tko će biti vlasnik otkupljenog zemljišta ili će se 
ono dati u koncesiju. Nove aktivnosti očito traže i izmjenu feasibility  studije. 
 
Srđan Gjurković  podržao je prijedlog da se Izvješće primi na znanje jer se „Lećevica“ 
nalazi u stanju pripreme dokumentacije, jer niti jedan dio dokumentacije još nije prošao 
recenziju niti je valoriziran. Tek kada dokumentacija dobije odgovarajuće zeleno svjetlo treba 
sazvati zajedničku sjednicu Skupštine s Gradskim vijećem kako bi se vijećnici informirali o 
valoriziranoj dokumentaciji i da se nakon toga raspravlja o daljnjim koracima, a preduvjet 
čega je otkup zemljišta. Ova Skupština bi trebala Fondu za zaštitu okoliša poslati požurnicu za 
davanje odgovora na dostavljenu im dokumentaciju.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj   je gospodarenje otpadom ocijenio kao jednu od najvažnijih funkcija 
Županije, a centralno pitanje je menadžment projekta. Prihvaćenom koncepcijom problem je 
prebačen na Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Projekt je već jednom apliciran sa 
namjerom da se iz EU fondova dobiju sredstva, a ako se aplikacija ne izvrši na vrijeme doći 
će se u situaciju da se radi o projektu koji je stalno u tijeku. Treba mobilizirati sve subjekte 
(Županiju, općine, gradove, trgovačka društva, Općinu Lećevica) i napraviti plan aktivnosti 
koji bi garantirao da će se kroz slijedeću godinu dana uspjeti aplicirati projekt prema 
predpristupnim fondovima. Ako se čekaju strukturni fondovi oduzet će se sredstva drugim 
projektima. Projekt će u konačnici vjerojatno dosegnuti iznos od 80 mil. € zato pitanja otkupa 
zemljišta, pretovarnih stanica, treba žurno riješiti.  
 
Vice Visković je izrazio žaljenje što se po ovoj točki prethodno nije sastao Odbor za 
prostorno uređenje na kojem bi se razmotrila mnoga pitanja i našlo rješenje za mnoge 
nedoumice. Zatražio je odgovor o Studiji utjecaja na okoliš koja je prema dobivenoj 
informaciji povučena iz razloga što je zastarjela, pa ju je potrebno doraditi. Zanima ga da li je 
informacija točna. U Izvješću su navedene kontradiktorne informacije o pretovarnim 
stanicama i njihovim mikro lokacijama, pa ga zanima da li su one definirane.  
 
U osvrtu na raspravu župan Ante Sanader je rekao kako po pitanju „Lećevice“ nema 
nikakvog politikanstva jer je već u startu bilo sastavljeno povjerenstvo od svih stranaka 
zastupljenih u Skupštini. Po takvom sastavu  su organizirana tri povjerenstva: za Dječje Selo, 
plinofikaciju i Centar za gospodarenje otpadom. To povjerenstvo je izabralo izrađivače 
projektne dokumentacije, te ono i dalje treba pratiti situaciju. Neki poslovi su se mogli 
napraviti i brže ali je podsjetio na situaciju kako se još prije godinu dana crnom maricom 
odvozilo prosvjednike koji su na terenu napali ministricu zaštite okoliša. Zahvalan je ljudima 
s područja Lećevice koji su prihvatili ovaj projekt. Županija i Grad Split surađuju na ovom 
projektu a u isti  je uključen prof. Jakša Miličić, a na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća nazočili 
su pročelnica Vuković i direktor Centra čistog okoliša, na kojoj su podnijeli svoje izvješće. 
Svjesni su da je Grad Split najveći partner u projektu i zato s njim surađuju. Bez obzira na sve 
i dalje neće žuriti i temeljito će pripremati sve materijale o čemu će ova Skupština biti 
redovito izvještavana. Točno je da je u danoj informaciji navedeno mnogo toga u futuru, ali 
nedvojbeno je da je mnogo toga i napravljeno. Projektna dokumentacija  je povučena jer nisu 
bili zadovoljni s njenom prvom verzijom. Ona nije obradila kruti otpad iz projekta Eko 
Kaštelanski zaljev, nije napravljeno rješavanje suhe frakcije, koja je iskoristiva  i trenutno se 
ne zna kako to riješiti jer su cementare odbile njihovo korištenje.  Sredstva EU neće doći u 
pitanje. Sporost realizacije je uvjetovana i stalnom komunikacijom s ekološkim udrugama jer 
žele provoditi partnerstvo i s tim udrugama s kojima je održano, a još će se  održati niz javnih 
tribina. I sam je ponudio financiranje inženjera eko udruge koji bi kontrolirati jednu bušotinu 
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ali  udruga to nije prihvatila. Svima je poznato koliko je bilo polemike oko zoniranja rijeke i 
pri tome je svakome trebalo prikazati dokumentaciju i objasniti sve elemente projekta. Već od 
10. mjeseca se čeka revizija projekta od strane Fonda (on plaćaju 60% projekta). Zoniranje je 
završeno, a sada se čeka dokument iz Hrvatskih voda. Radi svega toga Izvješće je puno 
„ćemo, ćete, će“. Najvažnije je što će se razmatrati na ovoj Skupštinu biti će otkup zemljišta. 
Fond nije prihvatio odmah otkup zemljišta, već je predložio da se obrate poslovnim bankama.  
Poznato je kolike su njihove kamate, a za takvi aranžman Županija bi trebala dati garanciju. 
Shvativši situaciju i važnost projekta Vlada je prihvatila da Fond daje sredstva (9 mil. kuna), s 
tim što će otplata biti tek kad Centar počne raditi.  Otkup terena je uvjet za kvalitetnu 
aplikaciju. Svaka pomoć je dobrodošla, misli kako je za sada dovoljan tim koji radi na 
poslovima osnivanja Centra, a spremni su prihvatiti svaki dobar savjet. Kad Fond dostavi 
svoje mišljenje osvježit će se članstvo Povjerenstva ljudima iz svih stranaka. Razmotrit će 
cijeli dokument i dostaviti ga Skupštini na mišljenje.  
 
Ravnatelj Ante Baran je u odnosu na raspravu odgovorio kako je raspravu vijećnika 
Radojkovića primio na znanje. Na sastanku s ekološkim udrugama gosp. Uršić nije postavio 
niti jedno pitanje što se tiče struke, iako su bili prisutni svi relevantni stručnjaci i izrađivači 
studije. Isto tako na sjednici Gradskog vijeća nije im postavljeno nikakvo pitanje već se 
raspravljalo samo o Karepovcu. S većinom jedinica lokalne samouprave je već zaključen 
ugovor, a ostale su pred potpisivanjem. Ukoliko se projekt ne bi financirao sredstvima EU, 
predviđena je varijanta B – javno privatno partnerstvo. Općina Lećevica je voljna financirati 
otkup zemljišta iz rente ili komunalnog doprinosa, ali ne želi biti vlasnik zemljišta. Nema 
dvojbe da će se nakon dobro izrađenog projekta dobiti sredstva iz EU. Studija utjecaja na 
okoliš je usvojena od nadležnog ministarstva, s rješavanjem pretovarnih stanica se kasnilo jer 
je bilo više studija, više izvora informacija i sad su na pragu rješavanja jer su u rješavanje 
uključeni svi sudionici.  
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su Izvješće primili na znanje.   
 
Ad 4. Izvješće o projektima Splitsko-dalmatinske županije financiranim iz fondova 

Europske unije 
Uvodno izlaganje dala je Mihaela Tomašević, stručna savjetnica u Agenciji za razvoj.  
 
Mr.sc. Siniša Rudelj iznio je stav Odbora za gospodarstvo. Izvješće bi trebalo podijeliti na 
nekoliko cjelina. Prva bi se odnosila na ono što je u tijeku, druga na ono što nas očekuje u 
ovoj godini, a treće bi bilo pitanje obrazovanja osoba koje će sutra biti izrađivači, nositelji 
projekata. EU škola je bitan element u tom području kako bi se stvorili humani resursi – ljude 
koji će biti u stanju sve odraditi na pravi način kako se ne bi ponovio  slučaj „Biokovka“. 
Odbor je pohvalio sve projekte koji su u tijeku, a posebno podržava EU školu, a u očekivanju 
su i realizacije budućih projekata koji će se još kvalitetnije pripremiti i polučiti više sredstava. 
Pozvao je jedinice lokalne samouprave da se uključe u EU školu. Izvješće je jednoglasno 
prihvaćeno.  
 
Veljan Radojković je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a prihvatio Izvješće, uz 
sugestiju da se puno više  pažnje dade na educiranje onih koji bi iz Izvješća trebali izvući 
koristi. Tu prvenstveno misli na područje otoka Brača, poznato po iskorištavanju kamena, te 
proizvođača maslinovog ulja s mogućnošću korištenja komine. 
 
Stjepan Kolovrat raspravljao je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste. Dao je primjedbu što 
Izvješću nedostaje tabelarni dio sa skraćenim napomenama kako bi se rad Agencije mogao 
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bolje pratiti. Agencija djeluje već 3 godine i trebalo bi se prikazati koliko joj je dodijeljeno 
sredstava, koliko je izradila projekata i za koliko njih je dobila sredstva  i koliko je projekata u 
počeku.  Naglasio je kako IPA programi nisu za profitabilne djelatnosti već za zajedničko 
zadovoljavanje potreba ljudi na području Županije. Smatra da seminari ne bi trebali služiti za 
edukaciju tehnike kako povući sredstva već iznalaženja ideja kako povući sredstva, a ideje 
moraju doći sa područja jedinica lokalne samouprave. Sve one skupa sa udrugama trebaju se 
udružiti u iznalaženju ideja, a profesionalno izraditi program je lakši dio posla. Nedostaju 
izvori ideja.  
 
Andrea Vrgoč  vezano za natječaj za voditelja programa SLID nada se da su izabrali 
odgovarajuću stručnu osobu jer je cilj projekta poboljšanje kvalitete življenja osoba s 
invaliditetom kroz unaprjeđenje postojećih usluga, razvoj kreativno rehabilitacijskih radnih 
programa i provedba novog modela profesionalne rehabilitacije. U projektu se vidi razvoj 
DES-a kao regionalnog rehabilitacijskog centra.  
 
Srđan Gjurković dao je primjedbu što se iz Izvješća ne vidi koliko je Agencija izradila 
projekata, na koliko ih se čeka odgovor, te koliko ih je odbijeno. Isto tako se ne vidi koliko 
osoba radi na izradi projekata te koliko projekata je prijavljeno na druge natječaje osim IPE, 
npr. programi zajednice na koje se Hrvatska može natjecati. Za poboljšanje rada EU škole dao 
je prijedlog izdavanja vaučera općinama i gradovima, a koji bi se naplaćivali na kraju godine 
za što bi Agencija izradila cjenik rada i na taj način bi se stimulirala lokalna samouprava, a 
Agencija izišla na tržište. Ključno je da Agencija bude otvorena svima koji imaju ideja i da im 
pripomaže u kandidiranju i rješavanju.  
 
Osvrt na raspravu dao je Srećko Radnić, direktor Agencije. Cilj je Agencije i predmetnog 
Izvješća da se počne razmišljati o europskim projektima, a kroz IPA – prekograničnu suradnju  
uključili su se u rad na ispravan način. Najprije su organizirali školu, zatim su se uključili u 
natječaje i svi su projekti prošli jer su bili studiozno napisani.  Agencija je pojačala kapacitete 
i može odgovoriti svim zahtjevima rada na strateškim projektima ove Skupštine, a na usluzi 
su i svima ostalima. Izrađivati projekte ne mogu za svih već samo one koji su strateški važni 
za našu Županiju.  
 
Nakon zaključene rasprave Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.  
 
Ad 5. Izvješće o aktivnostima Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije s 

naglaskom na stanje dugovanja, 
Kraće uvodno izlaganje za točku 5. i 6. dala je Helena Bandalović, pročelnica Upravnog 
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, a izlaganje po ovoj točki dao je dr. Dragomir Petric, 
ravnatelj Doma zdravlja. 
 
Zdravko Mulić iznio je stav Odbora za proračun i financije. Odbor je temeljito razmotrio 
stanje Doma zdravlja koje je bremenitije problemima nego li je to navedenog u Izvješću. U 
Dom zdravlja je Županija od 2010. do travnja 2011. uložilo oko 83 mil. kuna, od čega je 
manji dio decentraliziranih sredstava (18 mil. kuna). Problematikom Doma zdravlja ćemo se 
baviti i dalje jer ima mnogo neriješenih pitanja kako zbog primjene zakona ili „volje 
ministra“. Došli smo u situaciju da su mjesečni troškovi prepolovljeni, ali je nejasna situacija 
s rodilištima (Sinj, Makarska, Imotski) u koja će se uliti određena sredstva za nabavu opreme. 
Poslije toga  će se konstatirati kako nema kadra, a njegovo financiranje će i dalje ostati upitno. 
Mišljenja su da Dom zdravlja treba i dalje obavljati svoju osnovnu djelatnost, a da se iz toga 
izuzmu rodilišta. Istaknut je i problem plaćanja zakupnina ljekarni jer sa svima nije sklopljen 
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ugovor o zakupu, pa je mali iznos prihoda s tog osnova i na tome treba poraditi kako bi se 
naplata ujednačila.  Odbor je donio nekoliko zaključaka:  

- proveden je dio mjera koje je utvrdila Županijska skupština, 
- prepolovljen je mjesečni gubitak poslovanja, 
- težiti obnovi osnovnih djelatnosti Doma zdravlja i to uskladiti sa zakonom, 

ministarstvom i sl.  
- treba srediti naplatu zakupnina prostora s ljekarnama,  
- utvrditi pravo stanje imovine Doma zdravlja, te putem javnog natječaja sklopiti 

ugovor sa odvjetnikom koje bi se plaćalo  paušalno. 
Naporima ravnatelja i župana napravljeni su pomaci u poslovanju Doma zdravlja, ali na 
problemima treba poraditi kako bi se isti što prije riješili jer se boji da se isti ne ponove na 
manjim razinama.  Trebalo bi izvršiti detaljnu analizu izdataka i primitaka u slijedećih šest 
mjeseci po svim izvorima financiranja kao i rashoda i izdataka prema mjestu troška po 
ispostavama, djelatnostima i timovima.  
 
Dr.sc. Željko Šundov iznio je stav Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb koji je izviješće 
razmatrao sa stručno zdravstvenog aspekta. Značajno je što je dodijeljeno  17 novih 
specijalizacija čega  u zadnjih 20 godina nije bilo. Problem je što na Zavodu za zapošljavanje 
nema zdravstvu potrebnih kadrova, pa stoga treba surađivati s KBC-om i dopusnicom 
ministarstva da bi obavljali svoju aktivnost. Iz zdravstvenog sustava u Hrvatskoj godišnje ide 
u mirovinu 600 liječnika, a 400 novih dolazi, pa je aktualno pitanje deregulacije i 
decentralizacije odluka iz djelokruga ministarstva.  
 
Veljan Radojković je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a  iznio mišljenje kako je 
jedno od  rješenje problema Doma zdravlja možda u  kompletnoj reorganizaciji. (Ostali dio 
rasprave nije snimljen.) 
 
Stjepan Kolovrat je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste pitao da li je došlo vrijeme za 
rebalans plana jer je očito da dodatnih prihoda neće biti ali će biti povećanih rashoda. 
Rashode očekuje s temelja  skrivenih mana budućeg poslovanja koji će  nastati učestalom 
izmjenom propisa i s obzirom na saznanja da Dom zdravlja neće moći od bivših 
zakupoprimaca naplatiti plaćeni PDV te utvrditi što je naplativo od zakupnine, troškova 
prijevoza bolesnika.  Zanimalo ga je kako će se riješiti pitanje hitne pomoći u mjestima u 
kojima se njen klasični oblik ukida.  
 
 Dr.sc. Željko Šundov je pojasnio kako klasična funkcija Doma zdravlja više ne postoji.  
Davanjem specijalizacija želi se poboljšati primarna zdravstvena zaštita koja u Hrvatskoj daje 
32% usluga, (dok je u drugim državama to 80%), a sve ostale usluge su  usmjerene prema 
bolnicama.  
 
U osvrtu na raspravu ravnatelj dr. Petric je rekao kako je na njegovu inicijativu ugovor sa 
firmom Primula iz prošle godine smanjen s 400.000 kn na 260.000 kn.  Dom zdravlja je već 
reorganiziran (što je prihvaćeno na sjednici u srpnju 2010.) na način da su ispostave 
reorganizirane u odjele i dio uštede nije štednja u smislu smanjivanja plaća, već je rezultat 
boljeg upravljanja postojećim sredstvima.  
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su predmetno izvješće primili na znanje s tim što će se u 
lipnju pripremiti detaljno izvješće o stanju u Domu zdravlja.  
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Ad 6. Izvješće o aktivnostima Nastavnog zavodu za javno zdravstvo Splitsko-
dalmatinske županije s naglaskom na stanje dugovanja 

Uvodno izvješće dala je mr. sc. Jasna Ninčević, ravnateljica Nastavnog zavoda.  
 
Dr.sc. Željko Šundov u ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb istaknuo je pozitivne 
pomake u radu Nastavnog zavoda. Trenutno je aktualno  pitanje rada laboratorija za što misli 
da će se razgovorom u Ministarstvu riješiti situacija davanja  dopusnica.  
 
Branko Škokić iznio je svoje mišljenje dano i kroz vijećničko pitanje da je povećanje 
koeficijenata ujedno i povećanje plaće, što se nije trebalo napraviti odmah po dobivanju 
kredita već je trebalo „malo taktizirati! i odložiti za drugo vrijeme.  
 
Mirko Klarić predložio je donošenje zaključka o prosljeđivanju dopisa Ministarstvu 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kojim će se argumentirati stanje i u istom se pozvati 
na dopis ministarstva Zdravstva i socijalne skrbi od 24. ožujka 2011. kojima ih obavještavaju 
o manjkavostima Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i 
hranu za životinje („Narodne novine“ broj 86/10 i 7/11). Ujedno je izrazio i ogorčenost 
načinom davanja dopusnica iako je uvjeren da se ne radi o namjernoj odluci, već aljkavosti 
administracije.  
 
Stjepan Kolovrat podržao je prijedlog vijećnika Klarića, a ravnateljici je predložio da raščisti 
bilancu/imovinu Nastavnog zavoda i da otpiše potraživanja koja nisu utuživa, a u cilju da bi 
se znala realna bilanca. 
 
U osvrtu na raspravu ravnateljica Ninčević podržala je prijedlog vijećnika Klarića.  Već je 
napravljena bilanca imovine i nenaplativi dio duga su otpisali u prosincu 2010.  Dobiveni 
kredit Nastavni zavod će vraćati sam bez ičije pomoći, a plaću u bruto iznosu nisu uopće 
povećavali. Iskalkulirali su da je čišćenje isplativije putem specijalizirane firme, a na tri 
objavljena natječaja uvijek se pojavila samo firma Primula.  
 
Nakon zaključene rasprave jednoglasno je odlučeno da se Ministarstvu poljoprivrede  uputi 
dopis prema prijedlogu kako je to iznio vijećnik Klarić.  
Ovo Izvješće kao i prethodna četiri je primljeno na znanje.  
 
Ad 7. Nakon uvodnog izlaganja Felicija Parčine, zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe 
Split, vijećnici su bez rasprave jednoglasno prihvatili Prijedlog i donijeli Plan zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
 
Ad 8. Nakon uvodnog izlaganja Mihovile Franetović, tajnice Županije vijećnici su 
jednoglasno bez rasprave prihvatili Prijedlog i donijeli Odluku o raspoređivanju sredstava 
proračuna Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka 
i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u 2011. 
godini,  
 
Točke 9. – 15. odnose se na koncesije na pomorskom dobru i po svakoj točki uvodno 
obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo i turizam Mate Ivanković.  
 
Ad 9. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o namjeri 
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. 
Bogomolje, predio uvala Kozja, Općina Sućuraj. 
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Ad 10. 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. Split, predio Poljud, Grad Split. 
 
Ad 11. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o davanju 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na 
dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke, Općina Pučišća. 
 
Ad 12. Po ovoj točci vijećnik Stjepan Kolovrat je zatražio dodatno obrazloženje o bonitetu 
firme    jer mu je poznato kako ne isplaćuju plaće, ne izvršavaju obveze, i zatražio je da se 
kod takvih firmi provede detaljna provjera.  
 
Nakon dobivenog odgovora da je dostavljen BON 1 i BOB 2 i to u originalu, vijećnici su 
većinom glasova (1 glas „protiv“ i 4 glasa „suzdržan“) prihvatili Prijedlog i donijeli Odluku o 
davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – 
privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad. 
 
 
Ad 13. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o davanju 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – privezišta na 
dijelu k.o. Makarska-Makar,  predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska. 
 
Ad 14. Bez rasprave, većinom glasova (1 glas „protiv“) prihvaćen je Prijedlog i donesena 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja 
plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija, Grad 
Makarska. 
 
Ad 15. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesena Odluka o izmjeni i 
dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja benzinske 
postaje na dijelu k.o. Split (Obala). 
 
 
Ad 16. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa nekretnine 
označene kao č.z. 8186/1 ZU 7520 (kat. čest. zem. 9405 i 9406) K.O. Split, površine 1757 
m2, u naravi vrt 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Marija Vuković.  
Veljan Radojković u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HSU-a uputio je primjedbu na 
predloženu cijenu od 1.400.000 €  za zemljište koje se nalazi u zaštićenom području Marjana 
na kojem je zabranjena bilo kakva  gradnja. Stoga sumnja u namjeru takve kupovine. Ne 
vjeruje da netko u Park šumi Marjan želi kupiti zemljište da bi imao vrt koji će platiti za tako 
veliku cijenu. Smatra da bi takvu ponudu  trebalo preispitati skupa s Gradom Splitom.  
 
Pročelnica Vuković je odgovorila kako je sve detaljno provjerila i da se radi o zemljištu u 
izgrađenom južnom dijelu Marjana. 
 
Nakon zaključene rasprave vijećnici su većinom glasova (6 glasova „suzdržan“) prihvatili 
predloženi Zaključak.   
 
Za točke 17. – 19. uvodno obrazloženje je dao pročelnik Zdravko Omrčen. 
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Veljan Radojković je u ime svog Kluba dao načelnu primjedbu glede prodaje kulturnih 
dobara. Kao primjer naveo je Grad Dubrovnik koji je cijelu gradsku jezgru prodao, tako da tu 
više dubrovčana nema. Strah ga je da ćemo „politikom nezainteresiranosti zbog financijskih 
sredstava“, a ne razmišljajući o drugim načinima kojima bi se kroz druge forme pokušalo 
iznaći sredstva  i usmjeravati ih u zaštitu prostora, u vlastitoj zemlji postati stranci.U tim 
predjelima odumrijeti će bilo kakav život osim onog u ljetnim mjesecima, dok ćemo s druge 
strane kompletnu infrastrukturu morat sami osiguravati i plaćati.  Ocjenjuje da će nas olako 
odustajanje od prvokupa u perspektivi koštati mnogo više.  
 
Nakon ovoga pristupilo se izglasavanju predloženih akata.  
 
Ad 17. Većinom glasova (6 glasova „suzdržan“) prihvaćen je Prijedlog i donesen Zaključak 
o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čest. zgr. 282/3, upisana u 
Z.K.U 419 K.O. Vis u Visu, Munjac u naravi kuća i dvorište, ukupne površine 158 m2. 
 
Ad 18. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesen Zaključak o očitovanju 
na ponudu na pravo prvokupa nekretnine označene kao čestice zgrade 70, Z.K.U. 1642 
K.O. Hvar – „Kavana Pjaca“. 
 
Ad 19. Većinom glasova (1 glas „protiv, 4 glasa „suzdržan“) prihvaćen je Prijedlog i donesen 
Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, kompleksa 
„Didolića dvori“ u Selcima na otoku Braču, čestica zgrade 82/1-13, čestica zgrade 79/7, 
79/11, 79/12, 112, 115, 416, čestica zemlje 407/1/3 i 351/2 Z.K.U. 845, sve K.O. Selca. 
 
Za točke 20. i 21. uvodno izlaganje dao je pročelnik Omrčen, a Odbor za prosvjetu i kulturu 
na iste je dao pozitivno mišljenje.  
 
Nakon ovoga pristupilo se izglasavanju predloženih zaključaka.  
 
Ad 20. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donesen Zaključak o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole dr. fra 
Karlo Balić, Šestanovac. 
 
Ad 21. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen prijedlog i donesen Zaključak o davanju 
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivana 
Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han. 
 
 
Ad 22. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bariše Granića Meštra, Baška Voda.  
 
Ad 23. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole, Split. 
 
Ad 24. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića, Sinj. 
 
Ad 25. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Brač,  Supetar. 
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Ad 26. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbra Klesarske škole, Pučišća. 
 
Ad 27. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Milna, Milna,. 
 
 
Ad 28. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petar Kružić, Klis. 
 
Ad 29. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju 
člana Školskog odbora IV. Gimnazije Marko Marulić, Split.  
 
Ad 30. Bez rasprave, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o imenovanje 
ravnateljice Muzeja hvarske baštine. 
 
 

Sjednica je zaključena u 16,05 sati.  
 
 
 
                 Zapisnik  izradila                                                            Predsjednik 
                                                                                                  Županijske  skupštine 
 
 
                     Ana  Grgić                                                          Petroslav  Sapunar, prof. 
 
 


