
 
Z A P I S N I K 

 
 

sa 18. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održane 3. veljače  2011. 
u dvorani Županije u Splitu, Ivana pl. Zajca 2. 
 

Početak u  11  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. Neven Ćurković 
8. Srđan  Gjurković 
9. Silvana Glavina 
10. Tomislav  Gruica  
11. Nada Grubišić-Čabo 
12. Milivoj  Juričić 
13. Mirko  Klarić 
14. Luka  Kolovrat 
15. Matko  Kuzmanić 
16. Milan  Lažeta 
17. Jelica  Linčir 
18. Dijana Livaja  
19. Ante  Mihanović  
20. Zvonimir  Matković 
21. Zdravko  Mulić 
22. Ante Nosić 

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

Izočni sjednici su vijećnici: mr.sc. Boris Ćurković, Stjepan Kolovrat, prof. Dujomir 
Marasović, Živko Nenadić i dr.sc. Ante Obad.    
 
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 za pravovaljano odlučivanje (nazočno 43 vijećnika) predsjednik 
Skupštine je otvorio sjednicu i uvodno dao podatke vezane za održavanje sjednice.  



Poziv za sjednicu s materijalima upućen je 28. siječnja. Na klupe su podijeljeni materijali za 
točke 16. i 17. te u međuvremenu pristigao  odgovor na vijećničko pitanje gospodina Vice 
Viskovića.  
Slijedi rasprava o predloženom dnevnom redu. 
Veljan Radojković  je vezano za aktualnost dnevnog reda (točka 2.) i pitanje zaštite Park 
šume Marjan podsjetio je na svoj amandman uložen  na prošloj sjednici pri razmatranju 
Prijedloga odluke  o izradi prostornog plana posebne područja posebnih obilježja  Park šume 
Marjan. Amandman je bio za  moratorij na gradnju u  vrijeme izrade Prostornog plana koji mu 
je od strane službi odbijen s obrazloženjem  da je stav Ministarstva zaštite prostornog 
uređenja i graditeljstva da kod izrade takvih planova  se ne određuje  zabrana gradnje. Takav 
odgovor je na sjednici prihvatio ali nakon uvida u Zakon o prostornom uređenju i građenju 
(čl.127.) u kojem je taksativno navedeno kada se može/ne može donijeti zabrana gradnje 
navedeno je: „U svrhu izrade urbanističkog plana uređenja ili detaljnog plana uređenja čija 
obveza izrade je propisana prostornim planom šireg područja predstavničko tijelo lokalne 
samouprave može odlukom o izradi na području obuhvata tog plana zabraniti izdavanje 
lokacijske dozvole i rješenje o uvjetima građenja za građenje novih ili rekonstrukciju 
postojećih građevina te rješenja o izvanrednom stanju ……do donošenja tog plana ali ne duže 
od dvije godine od dana stupanja na snagu te odluke.  
Slijedom toga predložio je dopunu dnevnog toga s točkom Prijedlog odluke o izmjeni i 
dopunio Odluke o izradi prostornog plana područja posebnih obilježja Park šume Marjan.. 
Izmjena bi glasila: Iza članka 12. dodaje se članak 12 a. koji glasi: 
„Tijekom izrade i procedure donošenja plana, u roku ne duljem od dvije godine zabranjuje se 
izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati građenja, rekonstrukcije uz povećanje 
postojećih gabarita građevine, osim zahvata komunalne infrastrukture i uređenja otvorenih 
javnih prostora te ostalih zahvata od javnog općeg interesa.“ 
Što se tiče stavova Ministarstva misli da će se isti mijenjati samom promjenom rukovodne 
strukture.  
Marijo Radevenjić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje dao je tumačenje 
članka 127. Zakona o prostornom planiranju i građenju koji se odnosi na izradu urbanističkog 
plana  uređenja i detaljnog plana uređenja….a za Marjan se izrađuje prostorni plan područja 
posebnih obilježja  koji je strateškog karaktera i za kojeg se ne predviđa zabrana izgradnje.  
Veljan Radojković nije prihvatio dano obrazloženje Ministarstva i pročelnika Radevenjiča 
jer iz prakse zna da Ministarstvo po istim predmetima zna dostaviti različita tumačenja jer su 
ih izrađivali različiti referenti. Tražio je da se o njegovom prijedlogu glasuje.  
Mirko Klarić, je u replici naveo kako se iz članak 127. Zakona kojeg je pročitao vijećnik 
Radojković vidi da odluku o zabrani gradnje mogu donijeti samo jedinice lokalne 
samouprave, a Županija je tijelo područne (regionalne) samouprave. Nije mu jasno zašto 
vijećnik Radojković želi dovesti ovu Skupštinu u zabludu krivim tumačenjem. Želi da se 
interpretacija Zakona pojasni kako se ne bi stekao dojam da je SDP „za zaštitu Marjana“, a da 
netko drugi nije. 
Veljan Radojković  je ustrajao u svom poslovničkom pravu na predlaganje dopune dnevnog 
reda te prepuštanju odlučivanja o tome glasovanju vijećnika.  
Predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar istaknuo je kako se u radu Županijske skupštine 
treba poštivati mišljenje struke i zato je pozvao pročelnika Radevenjića na dodatno 
obrazloženje.  
Pročelnik Radevenjić je ponovio kako raspolaže s tekstom Zakona i tumačenjem 
Ministarstva koji su sukladni i iz kojih proizlazi da se ne može donijeti zabrana kakvu je 
svojim prijedlogom tražio vijećnik Radevenjić. S obzirom na to ne može se ići na donošenje 
odluke za koju se unaprijed zna da je protuzakonita. I da se želi donijeti zabrana Županija je 
prema članku 172. ne može propisati.   
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Prihvaćajući tumačenje struke Predsjednik Skupštine odbio je Prijedlog vijećnika Radojković 
za dopunu dnevnog reda. 
 
Srđan Gjurković je u ime vijećnika HNS-a predložio je skidanje 2. točke predloženog 
dnevnog reda  - Izvješće o pravu prvokupa dijela nekretnina unutar park šume „Marjan“ uz 
obrazloženje što Izvješću nisu dostavljeni nikakvi dopunski materijali kao što su preris 
katastarskog plana, površina, granica pomorskog dobra, GUP, vlasnički list a dostavljen je 
samo dopis Župana,  Županijskog državnog odvjetništva pa se o tome, bez pravih informacija 
ne može odlučivat. 
Predsjednik Petroslav Sapunar je rekao kako je od Župana dobio zahtjev  za uvrštavanje te  
točke kako je to sve vidljivo iz vijećnicima dostavljenog materijala. Iz tog razloga došlo je do 
žurnog sazivanja ove sjednice. Pozvao je župana ili stručne službe na odgovor po prijedlogu 
vijećnika Gjurkovića.  
Župan Ante Sanader, kao predlagatelj ,odbio je prijedlog za skidanje te točke smatrajući da 
su svi vijećnici putem medija dobro upoznati o nastaloj situaciji oko kupnje zemljišta kod 
Prve vode na Marjanu. Za sve detaljnije informacije u tijeku rasprave odgovor će  dati 
županijske stručne službe. Osnovno pitanje je da li je Županija zainteresirana za prvokup tog 
zemljišta ili nije. 
Vijećnik Gjurković je inzistirao na dopuni materijala ocjenjujući da je raspravljanje o točci 
na temelju medijskih informacija korak unazad od onoga kako se ova Skupština opredijelila. 
Jakša Sokol podržao je stav župana smatrajući da se radi o predmetu koji je u postupku pred 
Državnim odvjetništvom i nije upitno o čemu se radi i u čemu je problem. Županija se mora 
samo očitovati da li je zainteresirana za kupnju tog zemljišta.  
Srđan Gjurković je istaknuo kako je Državno odvjetništvo dalo „instrukcijski rok“ za 
odgovor  pa se može tražiti njegovo prolongiranje jer se ne radi samo o pitanju želimo li ili ne 
želimo kupiti već je pitanje što želimo ili ne želimo kupiti.  
Veljan Radojković je uz napomenu da se o prijedlogu za skidanje točke razvila rasprava pa 
je iskoristio tu situaciju i pozvao se na točku 5. članaka 112. Zakona o zaštiti prirode u kojem 
se navodi da „ako vlasnik proda nekretninu u zaštićenom području,a nije postupio u skladu 
stavka 1. i 4. tog članka RH, Županija ili Grad Zagreb, grad ili općina imaju pravo tužbom 
protiv prodavatelja i kupca zahtijevati poništenje ugovora o kupoprodaji u roku od 90 dana od 
dana saznanja za sklapanja tog ugovora, a najkasnije u roku od 5 godina od sklapanja tog 
ugovora. Iz toga proizlazi da  se ponuđenom točkom ne donosi odluka o kupnji nekretnine već 
odluka o zainteresiranosti za raskidanje kupoprodajnog ugovora. Smatra da točka treba ostat u 
dnevnom redu jer se ista odnosi na očitovanje za raskid ugovora.  
Vijećnik Gjurković je ostao pri svom prijedlogu i obrazloženju za skidanje točke.  
 
Glasovanjem vijećnika prijedlog za skidanje točke iz predloženog dnevnog reda nije 
prihvaćen jer su se za istog izjasnila samo 3 vijećnika.  
 
Ivan Protrka je iznio zahtjev HSP-a koji želi da ova Skupština raspravi o zadnjim 
događanjima u svezi uhićenja  hrvatskih branitelja. Ukoliko se prijedlog ne prihvati za 
današnju sjednicu predložio je da se sazove izvanredna sjednica kako bi se raspravilo to 
pitanje koje predstavlja goruću temu a koja je vezana za hrvatske interese.  
Na upit predsjednika Skupštine tko će pripremiti materijal za predloženu točku  vijećnik 
Mirko Klarić je rekao kako bi to mogao pripremiti Odbor za ratne veterane  kojeg je vijećnik 
Protrka predsjednik. Vijećnik Protrka je prihvatio izneseni prijedlog.  
Predsjednik Skupštine je odgovorio da će točku uvrstiti u dnevni red  Županijske skupštine 
kada, sukladno odredbama Poslovnika zaprimi materijal.  
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Nakon zaključene rasprave predloženi dnevni red kako je dan u pozivu za sjednicu prihvaćen 
je većinom glasova (2 glasa protiv) te je za sjednicu utvrđen slijedeći  
 

Dnevni red 
 
1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Županijske skupštine, 
2. Izvješće o pravu prvokupa dijela nekretnina unutar Park šume Marjan, 
3. Analiza turističke sezone 2010. i Osnovne smjernice za pripremu turističke 
sezone 2011. na području Splitsko-dalmatinske županije, 
4. Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području  Splitsko-
dalmatinske županije u 2010. godini, 
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o prijenosu Ugovora 
o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-
dalmatinske županije: Gradovi: Split (naselja: Kamen, Split, Stobreč i Žrnovnica) Solin, 
Kaštela i trogir (naselja: Trogir, Plano i Divulje) i dijelovi Općina Dugopolje, Klis i 
Seget (naselja: Dugopolje, Seget Donji i Seget Vranjica), 
6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio uvala Podkamenica (zapadni dio), 
7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Supetar, predio uvala Banj,  
8. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio uvala Mlini,  
9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Žedno, predio Sv. Križ,  
10. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu K.O. Duće, predio zapadno od autokampa 
Ribnjak, 
11. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), 
12. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu K.O. Makarska, - Makar, predio 
ispred Hotela Dalmacija,  
13. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu K.O. Stari Grad, predio ispred 
Hotela Arkada,  
14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu K.O. Pučišća, predio uvala Luke,  
15. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke 
posebne namjene – sportske luke na dijelu K.O. Split, predio sportska lučica Split,  
16. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Ivan Duknović, Marina, 
17. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole kneza Branimira, Donji Muć. 
 
Prije prelaska na aktualni sat predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar izvijestio je vijećnike 
o tijeku realizacije izrade izmjena Županijskog prostornog plana. Iz izvješća dobivenog  od 
pročelnika Marija Radevenjić  proizlazi da su u razdoblju između dvije  sjednice  izvršene 3. 
4. 5. i 6. točka aktivnosti određene Odlukom o izradi Plana.  
Ova izvješća će se ubuduće vijećnicima davati  na svakoj sjednici.  
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Aktualni sat – vijećnička pitanja  
 
Ante Mihanović – najveći problem mladih  nakon što izađu s fakulteta je prvo zapošljavanje 
za koje je vezano polaganje stručnog ispita i daljnje sudjelovanje na tržišta rada. Upitao je 
župana da li se može napraviti program koji će omogućiti većem broju mladih ljudi da svoje 
prvo svoje zaposlenje ostvare putem Županije i njihovih ustanova i tvrtki kako bi stekli uvjete 
za polaganje stručnih ispita. 
Župan Ante Sanader je odgovorio kako se o tom pitanju već vodilo razgovora a pogotovo 
vezano za stimulacije koje daje država. Županijskim proračunom osobna primanja su 
ograničena na 20% od matičnih sredstava što je ograničenje za nova zapošljavanja. Razmatra 
se mogućnost spajanja županijskih i državnih sredstava za rješavanje pitanja zaposlenja 
mladih ljudi. Kada se skupu uvjeti ići će se na zapošljavanje pripravnika.  
Vijećnik Mihanović je zatražio da se u rješavanju tog pitanja obuhvate i županijske ustanove 
i tvrtke. 
 
Ranko Topić nezadovoljan je dobivenim odgovorom o prelasku državne granice u kojemu je 
citiran Zakon, a bit pitanja je bilo u tome da li postoji mogućnost da žitelji Hrvatske koji 
imaju npr. grob na području BiH mogu jednostavnije prijeći granicu udaljenu npr. 100 m, a ne 
odlaziti na državni prijelaz udaljenog 50 km.  
S obzirom na stanje gospodarstva u Imotskoj krajini pitao je što Županija poduzima prema 
poduzećima koja su zadužena a u cilju da se spase odnosno zadrže postojeća radna mjesta.  
Župan je odgovorio da se ovu Skupštinu izvješćivalo o stanju tvrtki koje su u problemima  i 
naporima koji su rađeni s ministarstvima, vladom, sindikatom i socijalnim partnerima za 
njihovo rješavanje. Sve su tvrtke analizirane i napravljeni planovi i aktivnosti za pomoć. 
Osnovni problem kod takvih tvrtki je velika zaduženost i teškoća nalaska partnera koji bi s 
tim tvrtkama išle u nastavak proizvodnje. Nastavit će se s  aktivnostima za  osiguranje radnih 
mjesta.  
 
Danica Baričević - s obzirom na približavanje turističke sezone pitala je kojom dinamikom se 
realiziraju poslovi oko izgradnje eko-etno sela i ruralni razvoj. 
Joško Stella pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo i turizam izvijestio je o 
projektu etno-eko sela u 2010. godini. Objavljen je javni poziv na koji se javilo 21 etno-eko 
sela za što je traženo 4,2 mil. sredstava. Odobreno je 921.000,00 kn koliko je bilo osigurano u 
proračunu, a odnosilo se na 12 projekata etno-eko sela u 10 jedinica lokalne samouprave 
(Dugi Rat, grad Trogir, Proložac, Bol, Jelsa, Vrgorac, Prgomet, Podstrana, Hvar i Stari Grad) 
Od 2005. do 2010. godine u projekte etno-eko sela uloženo je ukupno 2 mil. kuna za 30 
projekata, a svake godine ima sve više zahtjeva i veća je zainteresiranost za te projekte. Od 
Europske unije preko Agencije za razvoj dobiveno je 500.000,00 EUR-a. 
 
Vesna Alač - podsjećajući da je u 1,5 godinu dana Županija za Dom zdravlja izdvojila 
(vlastita sredstva i garancija na kredit) preko 70 mil. kuna  rečeno je da će se o tijeku sanacije 
i restrukturiranja redovito izvještavani. Danas se u Domu zdravlja dijele otkaze uz pripadajuće 
otpremnine. Pitala je kada će se Skupštini dostaviti informacija o svemu tome.  
Župan Ante Sanader je odgovorio kako su vijećnici kroz proračun upoznati o svim 
sredstvima koja se ulažu u Dom zdravlja a i u Izvješću koji je podnio ravnatelj vijećnici su 
upoznati o tijeku restrukturiranja. Tom prilikom je rečeno kako je mjesečno davanje prema 
HZZO-u sa  600.000,00 kn smanjeno na  400.000,00 kn.  
Vijećnica Alač je naglasila kako se nitko ne protivi otpremninama, a voljela bi kad bi to 
dobivali i djelatnici Jadranske željezare i drugih firmi. Naglasila je da je interesira današnje 
stanje u postupku restrukturiranja. 
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Dodatni odgovor dao je ravnatelj Doma zdravlja  dr. Drago Petric. Primarna ideja je bila da 
svi građani Županije imaju istu razinu zdravstvene zaštite. Domu zdravlja ne samo da fali 
novaca već mu nedostaje i ljudi. Radiologa uopćene nema na tržištu pa će zbog toga doći do 
zdravstvene zaštite biti smanjen. Velikim uspjehom smatra što je od ukupno 64 djelatnika 
samo njih dva do tri završiti na Zavod za zapošljavanje. Do sada je uspješno riješeno 58 
radnih mjesta, a u periodu od kad je on ravnatelj zaposlena se  23 mlada liječnika, 18 
stomatologa, 1 inženjer radiologije, viši  fizioterapeut, 4 više medicinske sestre i 16 
medicinskih sestara.  
Predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar iznio je ideju da bi se u buduće moglo, kako je to 
započeo i s izvještajem o izradi izmjene Prostornog plana, vijećnicima  dostavljati redovito 
kratko izvješće o stanju u Domu zdravlja 
 
Duje Sučić je pitao o zapošljavanju mladih. Što sve  Županija poduzima preko Sveučilišta i 
Zavoda za zapošljavanja, a sve vezano Europske fondove, tehnološke parkove i sl.  
Vezano za lovstvo zanimalo ga je stanje nakon provedenih natječaja. Kada će lovačke  udruge 
dobiti sredstva po tim natječajima? 
Ivan Udovičić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije. 
odgovorio je kako Županija ima dobru suradnju sa Zavodom za zapošljavanje i dobar dio 
sredstava se izdvaja za edukaciju kadrova potrebnih našem tržištu. U zadnje vrijeme održano 
je i nekoliko sastanaka sa splitskim Sveučilištem s kojima se želi nastupiti skupa u realizaciji 
nekih projekata, a sve kroz tehnološki znanstveni park. Što se tiče lovstva u prošloj godini je 
podijeljeno 1,6 mil. kuna lovačkim udrugama (ima ih oko 70), a u Županiji postoje dobri 
uvjeti za razvoj lovnog turizma i istom će se doprinijeti uređenjem lovišta. Uskoro će se 
raspisati novi natječaj za uređenje lovišta na koji će se ponuditi oko 700.000,00 kuna.  
 
Veljan Radojković upitao je župana što će sve poduzeti kako ne bi došlo do gašenja splitske 
Željezare? 
Zatražio je pregled davanja prigodnih zlatnika i srebrnjaka koje je Županija dijelila, koliko ih 
je izrađeno, koliko ih je ostalo te koliko ih je i komu podijeljeno. 
Župan Ante Sanader odgovorio je kako je za Željezaru poduzeto sve što se moglo poduzeti 
u ovom momentu i sve što se sada u Željezari događa je u dogovoru sa radničkim vijećem, 
sindikatom i zadovoljni su sa sadašnjom situacijom. Što se tiče zlatnika i srebrnjaka nije 
mogao dati odgovor jer o tome ništa ne zna budući da u njegovom mandatu isti nisu 
naručivani ni dijeljeni. 
Nezadovoljan odgovorom vijećnik Radojković je rekao kako davanje otpremnina nije put za 
rješavanje problema Željezare jer takav način rješavanja opterećuje proračun, a sada smo došli 
u situaciju da je odnos zaposlenih i umirovljenika 1:1. Što se tiče zlatnika i srebrnjaka 
pročitao je zaključak Županijskog poglavarstva iz 2005. godine o njihovoj izradi.  
Župan je podsjetio kako je puno puta pozvao vijećnike na suradnju za rješavanje aktualnih 
pitanja na što nije bilo odaziva. Najgorim ocjenjuje što se radnici Željezare koriste kao 
predmet politikantstva ili borbe političkih stranaka u ovoj Skupštini. 
Na pitanje o zlatnicima i srebrnjacima dostaviti će se pisani odgovor. 
 
Inga Čavrlj – vezano za novinske napise o nedostatku radiologa, pogotovo je interesira 
situacija za područje Makarske pa je pitala što Županija poduzima u rješavanju tog problema.  
Zamjenik župana Luka Brčić je odgovorio da su trenutno dva radiologa na specijalizaciji.  
Nada se da se neće ponoviti slučaj da će zbog boljih uvjeta otići u KBC. Pohvalio je što  
gradovi Sinj i Hvar financiraju dvije specijalizacije iz interne medicine. Pred samim početkom 
je funkcioniranje skupne prakse kao posljedice specijalizacije obiteljske medicine pa će se na 
jednom mjestu pružiti 5 – 6 sadržaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti čime će se smanjiti 
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opterećenje sekundarne zdravstvene zaštite. Vjeruje da smo prevladali financijski problem 
Doma zdravlja i pred nama je sadržaj i kvaliteta usluge.  
 
Dr.sc. Goran Sučić – s obzirom da 2012. godine stupa na snagu novi status ravnatelja kojem 
mnogih od današnjih ravnatelja neće moći udovoljiti pa  je dao inicijativu da se već sada 
poradi na tom problemu i iznađu najbolja rješenja za ravnatelje kako  se ne bi doveli u teški 
socijalni položaj, jer se većinom radi o starijim osobama. Ponudio se za suradnju  na 
rješavanju tog problema. Spomenuvši nesretan događaj i smrt solinskog učenika za vrijeme 
velikog odmora pitao je što Županija radi da osigura bolju sigurnost djece u školama. 
Naglasio je da je i veliki odmor sastavni dio obrazovnog procesa.  
Zdravko Omrčen, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport je uz izraze sućuti 
za pogibelj učenika Luke Botice rekao kako se radilo o nesretnom slučaju kojoj je uzrok 
nepažnja i loša organizacija prometa ispred škole. Županija pridonosi sigurnosti djece u 
školama na način da osigurava školski prijevoz s najkvalitetnijim prijevoznicima te se 
uključuje u sve aktivnosti koje se provode u cilju poboljšanja sigurnosti (izrada studija i 
brošura, edukativna predavanja i sl.)  
Novi Zakon o školstvu je bio dugo u pripremi i svi ravnatelji su bili u mogućnosti 
doškolovanja, a svaka inicijativa za njihovo zbrinjavanje je dobro došla.  
 
Zdravka Mulića je zanimalo da li se izmijenio  stav Ministarstva o zabrani izgradnje solarnih 
elektrana na otocima tim više što se u svijetu stimulira ugradnja i proizvodnja uređaja za 
alternativne izvore energije, a mi imamo neiskorištene kapacitete za sunčevu  energiju i vjetra. 
Posjetivši na prijepor kod donošenja Rebalansa proračuna u prošloj godini, a odnosio se na 
izgradnju Vatrogasnog doma u Hvaru iznenađen je što ta aktivnost još nije izvršena.  
Pročelnik Mario Radevenjić  je odgovorio da stav o zabrani korištenja alternativne energije 
na otocima nije službeni stav jer nikada i nigdje nije objavljen već usmeno iznesen u nekoliko 
rasprava, a  pri izradi prostornog plana ima dosta zahtjeva za planiranje pogotovo solarnih 
elektrana pa će se u tijeku izrade plana izraditi elaborat koji će potvrditi/demantirati  potrebu 
za takvim izvorima a na razini države se također radi takva Studija. 
Marija Saša, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, 
infrastrukturu i zaštitu okoliša dala je odgovor za Vatrogasni dom. U razdjelu 5. Proračuna 
Upravnog odjela za komunalne poslove …  predviđeno je 300.000,00 za izgradnju 
Vatrogasnog doma u Hvaru. Da bi se isplata izvršila Upravnom odjelu je potrebna 
vjerodostojna dokumentacija. Jučer im je obećano da će to i dobiti. Kako se radi o dugovanju 
iz 2005. do 2007. godine. Zatražili su da im se od izvođača dostavi nova kartica o dugovanju. 
Vijećnik Mulić je zatražio da se ustraje na zahtjevima Županije za izgradnju alternativnih 
elektrana, a nezadovoljan je sporošću administracije oko izgradnje Vatrogasnog doma. 
 
Ante Nosić pitao je tko je skinuo i osjeća li se krivim za skidanje ležećih policajca ispred 
Osnovne škole u Solinu gdje se dogodila nesreća i smrt učenika za vrijeme školskog odmora.  
Ravnatelj Županijske uprave za ceste Zlatko Čaljkušić odgovorio je da se radi o lokalnoj 
razvrstanoj cesti koja je rekonstruirana 2008. godine i tada su skinuti ležeći policajci jer je 
rekonstrukcijom uređen nogostup i postavljena ograda. Tada su po mišljenju policije i lokalne 
samouprave  skinuti policajci jer su prouzročili veliku buku i oštećenja na susjednim 
zgradama. Ta činjenica nije utjecala na nastalu nesreću već je bila splet nesretnih okolnosti.  
 
Branko Škokić – Javna ustanova za upravljanjem, zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području ove Županije upravlja i parkom Garagnin Fanfogna u Trogiru kao spomenikom 
parkovne arhitekture. Stanje u parku nije na zavidnoj razini. Zgrada biše knjižnice/čitaonice 
pretvorena je u prodavaonicu što nema nikakve veze s parkom. Pitao po kojim su uvjetima i 
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kome su prostori parka dati na korištenje. Traži da mu se dostavi preslik ugovora i ostala 
dokumentacija vezana za to. 
Ivan Gabelica, ravnatelj Javne ustanove odgovorio je kako se radi o parku koji je od 1945. do 
prije 4 godine nije bio nikako održavan. Tada je Javna ustanova zajedno sa Gradom Trogirom 
očistila park i sada su u kontaktu s gradonačelnikom Trogira oko privođenja svrsi. Javna 
ustanova se natjecala i za nepovratna sredstva Svjetske banke ali nije uspjela. Vjeruje da će se 
tijekom ove godine raspisati novi natječaj. Što se tiče knjižnice Grad Trogir je napravio 
ugovor s HVIDR-om i iznajmio joj te prostore Javna ustanova nije vlasnik tog prostora, a 
prema Zakonu iz 1993. godine svi prostori koji su u vlasništvu grada trebali su biti prebačeni 
na Županiju i dati na upravljanje Javnoj ustanovi. Do danas niti jedan grad nije tako postupio. 
Javna ustanova nema traženi Ugovor već to ima Grad Trogir. 
Vijećnik Škokić je rekao kako ima informaciju da HVIDR-a nema ništa s tim prostorima pa 
je ponovio zahtjev za dostavom ugovora.  
 
Stipe Župić – s obzirom da u predmetu pod točkom 5. dnevnog reda,  a vezano za 
plinofikaciju, nije obuhvaćen grad Sinj pitao je što se može u budućnosti na prostoru Sinja i 
Cetinske krajine očekivati po tom pitanju.  
Zamjenik župana Vicko Haladić odgovorio je da bez obzira što u odluci Grad Sinj nije 
naveden bio je obuhvaćen Ugovorom koji se izvršava po planu, a obveza Županije je da trasu 
od Dugopolja do Sinja ugradi u Županijski prostorni plan. Plin će do Dugopolja doći 2012., a 
do tada će biti donesen i prostorni plan. Realizacija toga ipak ovisi i o tvrtki Plinacro.  
 
Andrea Vrgoč – planinarska staza koja je prilagođena osobama s invaliditetom izgrađena je u 
suradnji  PD Imber i stanovnika Naklica i Truša. Projekt je nazvan „Neki novi vidici“. Ukupni 
troškovi iznosili su 100.000,00 kn s dijelom su pokriveni sredstvima Ministarstva zdravstva 
(55.000,00 kn) Grada Omiša. Dio sredstava je obećan od Županije što je na otvaranje staze  4. 
kolovoza 2010.  rekao zamjenik župana Luka Brčić. Do danas nije ništa uplaćeno pa je pitala 
mogu li se očekivati kakva sredstva.  
Župana je pitala da li je „kadroviranje“  koje je provedeno za savjetnike i pročelnike bio 
preslik kadroviranja s državne razine gdje su se selektirali „podobni i nepodobni“.  
Luka Brčić, zamjenik župana  je rekao kao će se obećano i izvršiti. Čekalo se  donošenje 
novog Proračuna.  
Župan Ante Sanader je odgovorio kako je izbor pročelnika proveden transparentno i izabrani 
su najstručniji i najkvalitetniji ljudi od prijavljenih na natječaj a od kojih mnogi nisu ni 
pripadnici nijedne stranke. Isto tako savjetnici su uvaženi akademici koji nisu pripadnici ni 
jedne stranke, a vlastitom odlukom nisu plaćeni niti kunu.  
Vijećnica Vrgoč pojašnjavajući svoje pitanje rekla je kako je mislila na stranku HSP-a i 
Mladež HDZ-a.  
 
Srđan Gjurković – Adrijacem, Imota, Trimot, Željezara, Kaštelanski plastenici … zanimalo  
ga je što je izvršeno od pustih obećanja za spas tih tvrtki. 
Roditelji školske djece daju mjesečno po 20-ak kuna kako bi se osigurali zaštitari koji bi 
trebali voditi računa da ne dođe do međusobnih sukoba učenika. Da li je moguće da Županija, 
kao osnivač škola osigura sigurnost u školama i što se radi po tome da se osiguraju uvjeti za 
siguran borak djece u školama, a ne da roditelji na svoju ruku moraju prikupljati novac i 
plaćati zaštitare?  
Župan je na prvo pitanje odgovorio kako je vijećnik Gjurković iskusni gospodarstvenik i zna 
odgovor na postavljeno pitanje.  
Pročelnik Omrčen je odgovorio da Županija kao osnivač škola ulaže poprilična sredstva u 
videonadzore.  Učeničke tučnjave su najčešće posljedica odnosa u obitelji koju nervozu djeca 
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prenose u školu i školska dvorišta. Većina slučajeva se uspješno riješi u okviru škole, a 
pojedini slučajevi se prenesu  u javnost.  
 
Silvana Glavina – ima li Županija u svojim planovima nastavak izgradnje distribucijskog 
sustava plinofikacije u općinama i gradovima južno od Stobreča – do Graca i kada? Ako nema 
koji su razlozi tome. Napomenula je skupoću električne energije, neiskorištenost izvora 
alternativne  energije što je sve skupa  povećalo interes za plin.  
S obzirom na informaciju od deficitarnosti radiologa  iznijela je isti slučaj i za defektologe pa 
pita može li Županija temeljem procjene i slike stanja učiniti nešto da se ta pitanja počnu 
rješavati kako treba.  
Zamjenik župana Vicko Haladić je odgovorio da je prvi dio plinofikacije išao u natječaj jer je 
za to područje bila pripremljena potrebna dokumentacija, a ostali dio će ići u natječaj kad se 
završi izrada prostorno planske dokumentacije.  
Luka Brčić je odgovorio kako je Županija svjesna potrebe za stalnim ulaganjem u 
specijalizacije. Ove godine je gro sredstava usmjeren za normalno funkcioniranje Doma 
zdravlja, a za iduću godinu će osobno,  kao predsjednik Upravnog vijeća, predložiti županu  
da se, imajući u vidu potrebe na terenu, izdvoje potrebita sredstva za specijalizacije.  
Na posebni upit vijećnice Glavine o roku plinofikacije nije dat odgovor jer istog treba dobiti 
od  tvrtke Plinacro.  
 
Fabijan Vučetić  zatražio je pisani odgovor na pitanje gdje je sve na području Grada Hvara, 
uključujući i Paklene otoke  podnesena inicijativa o namjeri davanje koncesije na pomorskom 
dobru. Tražio je da mu se dadu podaci o podnosiocu inicijative i precizira lokacija.  
Na 16. sjednici Županijske skupštine dobio je odgovor od župana da će poduzeti sve kako bi 
se poboljšale brodske linije sa Hvarom. Pitao je da li je po tom što napravljeno jer do danas 
nema nikakvih poboljšanja. Posljedica toga je i nedavni prosvjed građana u starogradskoj  
luci.  Da li je nužno da se i takve stvari rješavaju izlaskom građana na ulice.  
Župan je odgovorio da je obavljen razgovor i sa Jadrolinijom i sa našom Agencijom. Dobri 
rezultati nisu na vidiku pa su po tom pitanju nastavili pregovorima  skupa sa gradonačelnikom 
Hvara i Starog Grada i načelnicima općina nastojeći naći najbolje rješenje.  
 
Prelazi se na razmatranje točaka dnevnog reda.  
  
Ad. 1. Zapisnik sa 17. sjednice prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.  
 
Ad. 2. Izvješće o pravu prvokupa dijela nekretnina unutar Park šume Marjan 
 
Uvodno obrazloženje dala je Marija Saša, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za 
graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša. Kratko je obrazložila 
priložene dopise Županijskog državnog odvjetništva, odgovor župana Županijskom državnom 
odvjetništvu i njegov dopis prema predsjedniku Skupštine sa sazivanje ove sjednice. Upravni 
odjel nije pripremio nikakav prijedlog zaključka već je ostavio vijećnicima Županijske 
skupštine da se očituju o zahtjevu. Pred početak ove sjednice stigao je dopis Županijskog  
državnog odvjetništva (vijećnicima podijeljen na klupe) kojim se navodi da je naknadno 
utvrđeno da je dio čestica koje su bile predmetom kupoprodaje pomorsko dobro pa time i ex 
lege izvan prometa što znači da je za taj dio čestica ugovor ništavan. 
 
Veljan Radojković raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a i HUS-a. Upozorio je 
na grešku Županijskog državnog  odvjetništva koji se u dopisu greškom poziva na članak 122. 
umjesto na članak 112. Zakona o zaštiti prirode. Prema  članaku 122. nesporno je da treba ići 
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najprije  na raskidanje kupoprodajnog ugovora,a na slijedećoj sjednici se izjasniti o interesu 
za kupnju nekretnine (prvokup). Čudno mu je da prodavatelji nisu uputili dopis Županiji za 
ostvarenje prava prvokupa kako je to rađeno u nizu dosadašnjih predmeta, a radi se o 
osobama koji su u određenom vremenu predstavljale instituciju ovog grada i štitile gradske 
vrijednosti radeći u organizacijama kojima je bila zadaća briga o gradskim vrijednostima. 
Stav Kluba je da vrijednosti kao što je Marjan napokon postanu vrijednosti o kojima brine 
društvo, država. Ako je Split u vrijeme kad je imao 20.000 stanovnika mogao braniti i štititi 
Marjan izgradnjom i darivanjem parcela od strane splitskih težaka možemo ga i dana štititi na 
slični način. Kako je na simboličan način veliki broj splićana kupovao dionice Hajduka isti bi 
odaziv bio kad bi građani davali prilog za pomoć Marjanu. Danas je zadatak vijećnika da se 
Županijskom državnom odvjetništvu  iskaže namjera za poništavanjem Ugovora i da se na 
slijedećoj sjednici u primjerenom roku očituje na kupnju. Predložio je da se ide na kupnju.  
 
Mirko Klarić raspravljao je  u ime Kluba vijećnika HDZ-a i  HSS-a. Stav Kluba je da treba 
odvajati dnevnu politiku, koja je u ovom predmetu uzela velikog maha, od proklamirane 
politike Županije.  Naglasio je činjenicu da Županija do sada nije nikada koristila pravo 
prvokupa jer za to nisu prije, a ni sada postojala sredstva. Ako bi se parcela kupila od jednog 
vlasnika to bi zahtijevalo da se kupi i od svih ostalih jer je želja da se na Marjanu ništa ne 
gradi.  Tolika sredstva ne bi mogla osigurati ni Država, a kamoli Županija stoga je logično da 
Županija ne može otkupljivati zaštićena područja. Zahvaljujući inicijativi zastupnika 
Jurijevića 2002. godine formirana je posebna ustanova za upravljanjem park šumom Marjan, 
pa samim tim i pitanje Marjana je u nadležnosti Grada Splita. Drugo je pitanje kako je 
Županija zaobiđena po pitanju prvokupa. Zašto nema zabilježbe o toj okolnosti u zemljišnim 
knjigama kako za Marjan tako i za sve druga zaštićena područja? Da li je to aljkavost 
administracije ili se radi o zakulisnoj namjeri. To treba razjasniti, a Županija ne želi 
sudjelovati u političkim razračunavanjima po tom pitanju. Postavio je pitanje kako se o ovoj 
zaštiti nije raspravljalo pri donošenju GUP-a Grada Splita. Gdje su tada bila društva za zaštitu 
prirode, oporbeni vijećnici… Prostornim planom Grada Splita omogućena je izgradnja na 
predmetnom zemljištu. I zato neka se to riješi na istom mjestu gdje je to i omogućeno. Klub bi 
želio da Marjan ostane zaštićena oaza i pluća grada. Trebalo bi konačno utvrditi granice park 
šume Marjan i utvrditi da li su se i u dosadašnjim slučajevima one poštivale, u kojem opsegu i 
od kojih investitora. Misli da ni Grad Split ni RH nemaju tolika sredstva da bi obeštetila sve 
vlasnike parcela na Marjanu stoga je jedino moguće rješavanje putem prostorno planske 
dokumentacije što je isključivo u djelokrugu Grada Splita.  
 
Milan Lažeta, raspravljao je u ime Kluba vijećnika HČSP-a i HSP-a.  Da bi se o predmetnom 
pitanju objektivno raspravljalo treba se vratiti u 1964. godinu kada je Rješenjem VUR-a 
donesena odluka o poluotoku Marjan sa Sustipanom odnosno rezervat prirodnog predjela Park 
šume sa površinom od 350 ha. Dana 29. prosinca 1988. godine doneseno je novo Rješenje 
kojim se tim rezervat zove park šuma Marjan i ima površinu od 307 ha. Problem je nastao 
tada jer je za sve  parcele trebalo u zemljišnik upisati plombu kako se one ne bi mogle 
prodavati. Zašto to do danas nije napravljeno, ne znam. Pitanje je da li je to napravljeno 
svjesno ili ne. Ova sjednica je sazvana isključivo po zahtjevu Županijskog državnog 
odvjetništva a pravo rješenje je u djelokrugu Grada Splita i Javnoj ustanovi koja se bavi 
Marjanom . Ovdje se raspravlja samo forme radi znajući unaprijed da Županija neće i ne 
može kupiti predmetno zemljište. Granice Park šume Marjan su utvrđene, a drugo je pitanje 
pravog stanja u krugu Park šume Marjan. I sada se na Marjanu grade objekti i to ide u 
nedogled. Grad Split treba utvrditi koliko je objekata izgrađeno u zaštićenom prostoru, koliko 
je parcela ostalo u park šumi Marjan i neka se otkupe u pravičnoj cijeni, a ako nema novaca 

 10



neka se za tu namjenu uvede samodoprinos. Treba se prestati baviti politikantstvom, a na 
Marjanu utvrditi pravo stanje. 
 
Dr.sc. Željko Šundov raspravljao je u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste. Tema se 
vjerojatno u javnosti ne bi otvorila da se ne radi o poznatoj osobi investitora. Prostorni plan 
Grada Splita 2005. godine donesen je jednoglasno, a 2008. godine vjerujući u stanje zemljišno 
knjižnih knjiga kupac je kupio  predmetne nekretnine. Zemljište nije ni uzeo ni ukrao već je 
sve radio u uvjerenje o ispravnosti javnih isprava. Danas se sve investitorove namjere žele 
ocrniti. S obzirom na danas zaprimljeni dopis nedvojbeno je da ni same čestice nisu ispravno 
upisane, što ukazuje na potrebu odgode raspravljanja predmetne točke. Formirat će se nove 
parcele pa se ni danas ne zna o kojem prostoru je riječ. S obzirom na nedostatak 
dokumentacije predložio je da se točka odgodi, da se materijal doradi, pokrijepi s 
odgovarajućom dokumentacijom i pripremi za jednu od narednih sjednica.  
 
U replici je vijećnik Klarić naglasio kako javno treba reći da Županija nema sredstava za 
otkup predmetnog zemljišta,a osim toga treba djelovati po načelu pravednosti, a ne na način 
da se od jednog vlasnika otkupljuje zemljište, a od drugog ne otkupljuje. Iz pristiglog dopisa 
Županijskog državnog odvjetništva se vidi da ono temeljito radi na predmetu  i treba ih pustiti 
da postupak okončaju do kraja.  
 
Milan Lažeta u replici je rekao kako je osnovno pitanje kako u cijelosti riješiti pitanje 
Marjana.  
 
Srđan Gjurković je istaknuo razlog uvrštavanja ove točke u rad Županijske skupštine, a to je 
zahtjev Županijskog ržavnog odvjetništva da se Županija izjasni namjerava li podnijeti tužbu 
radi poništenja kupoprodajnog ugovora  zbog krštenja zakonskog prava prvokupa, a pod 
uvjetom da je zainteresirana za kupnju pod istim uvjetima. Da bi se raspravljalo o kupoprodaji 
treba imati dokumentaciju i zato je potrebno da se ova točka odgodi uz zadaću stručnim 
službama da uz prijedlog zaključka upotpune dokumentaciju. 
 
Andrea Vrgoč u cijelosti je podržala raspravu vijećnika Lažete, te dio rasprave vijećnika 
Šundova koji se odnosi na odgodu rasprave zbog manjkavosti dokumentacije, ali ne i dio koji 
se odnosio na obranu predsjednika HGS-a. Gradonačelnikovu obitelj usporedila je s dječjom 
igrom na način da je u gradonačelnikovoj obitelji na podu tapet sa planom grada Splita nad 
kojim  mama sa svojim malim djetetom slaže lego kockice kako bi na neki način dobila ideje 
gdje bi se što moglo izgradit. Park šumu Marjan treba vratiti u formu parka šume uz 
poštivanje donesenih zakona. Dodala je i primjedbu kako njena obitelj ima zemlju u centru 
Salone ali na istoj  ne može sagraditi ni restoran ni obiteljsku kuću.  
 
Ivan Potrka – Marjan je dnevni boravak Grada Splita i on nije problem samo Grada Splita. U 
ime HSP-a rekao je kako predmet treba vratiti Gradu Splitu, a DORH bi, s obzirom na sve 
postupke koje je ispitivao u zadnje vrijeme, mogao naći način za osiguranje sredstava za 
prvokup.  Naglasio je kako će njegova stranka u buduće stati uz njihove udruge, ribare, 
brodograditelje. Može se politizirati, ali se zalaže za zaštitu Marjana i interesa građana Splita. 
Dostavljeni materijal nije dovoljno pripremljen da bi se o njemu moglo raspravljati. 
 
Veljan Radojković je istaknuo mišljenje kako se ništa ne postiže time da se predmet vrati 
Gradu Splitu već ova Županija treba najprije riješiti prvokupa, a time i egzistenciju samog 
ugovora.  
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Željko Šundov replicirao je kako Županija treba pomoći Gradu na način da se razriješi ovaj 
predmet, a  ubuduće trebalo donijeti jedinstven stav o pristupu prvokupu. 
 
Mr.sc. Siniša Rudelj priključio se vijećnicima koji se zalažu za generalno rješavanja pitanja 
Marjana, a vezano s tim i odgoditi današnju raspravu do cjelovite pripreme materijala s 
prijedlogom i priloženom relevantnom dokumentacijom.  
 
Neven Ćurković je za provedbu Zakona pa Skupštini ostaje da donese odluku o poništenju 
ovog ugovora ili odgodi rasprave uz dopunu materijala. Smatra da Županija ima mogućnosti 
za naći sredstva za eventualnu kupnju predmetnih čestica. 
 
Jakša  Sokol  predložio je odgodu rasprave dok se ne utvrde najbitniji elementi kupoprodaje. 
 
Nada Grubišić Čabo uz citiranje članka 112. Zakona o zaštiti prirode predložila je da se 
zaduže nadležne Županijske službe da ispitaju da li je u prethodnih 5 godina proveden institut 
prava prvokupa na svim prodanim nekretninama u Park šumi Marjan, te da se po tom 
poduzmu odgovarajuće mjere. Na taj način bi se pokazala jednakopravnost svih građana. Bez 
obzira na osigurana sredstva smatra da treba provesti zakonom propisani postupak.  
 
Zdravko Mulić je iznio načelni stav da se, ako je Županija zainteresirana za kupnju, uvijek 
mogu iznaći sredstva pogotovo iz razloga što je prvokup određen Zakonom. Predmetna 
kupoprodaja je ispolitizirana, nije potrebno naprečac donositi nikakvu odluku. 
 
S obzirom da se rasprava produžila, a prijedlozi se počeli ponavljati predsjednik Skupštine 
zamolio je župana da dade svoj osvrt na raspravu. 
 
Župan Sanader je rekao kako je nedvojbeno zakonsko pravo Županije na prvokup zemljišta, 
ali za to županija nema sredstava. Svi oni koji su isticali da se do sredstava može doći nisu 
rekli kako i na koji način. Osobno smatra kako Županija pravo prvokupa ne treba iskoristiti 
jer sredstava nema. Županija je već prije odbijala prvokup nekih čestica na Marjanu, a isto 
tako i na nekim područjima Županije. Korektno i moralno bi bilo reći kako se i ovim slučajem 
pravo prvokupa neće iskoristi upravo iz razloga nedostatka sredstava. Podići tužbu a znajući 
da se neće koristit prvokup je stvaranje još dodatnih troškova, a nitko nam ne daje pravo 
razbacivati se sa sredstvima poreznih obveznika. Da je netko od vijećnika dao konkretan 
prijedlog kako doći do sredstava za kupnju zemljišta onda bi se mogao prihvatiti prijedlog za 
odgodom točke zbog dorade, ali na ovaj način kako je to predlagano u raspravi to se ne može 
provesti. Pripomenuo je da iz razgovora s Ministarstvom obaviješten da ni oni nisu 
zainteresirani za prvokup upravo iz razloga što za to nemaju sredstava.  
 
Veljan Radojković je rekao kako se do sredstava za otkup zemljišta može doći putem 
udruživanjem sredstava Grada Splita (dio iz prireza) i sredstava Županije. Županijsko državno 
odvjetništvo dalo je rok od 15 dana za očitovanje pa je predložio donošenje zaključka o 
poništavanje prijedloga Ugovora i ponudu za prvokup o čemu će se naknadno izjasniti. 
 
Mirko Klarić, raspravljajući u svoje ime, rekao je kako treba razjasniti situaciju u slučaju 
odgode ove točke. Ključnim pitanjem smatra kako netko misli da Županija  može kupiti  
zemljište na Marjanu.  Prijedlog podupire kad bi se zemljište  moglo kupiti od svih vlasnika 
parcela na Marjanu, ali se pita od kuda novci za to. Ukoliko nema rješenja kako osigurati 
sredstva onda nema razloga da se to danas otvoreno ne kaže i Županijskom državnom 
odvjetništvu otvoreno reći da Županija nije u stanju otkupiti zemljište jer ono od Županije i 
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traži samo iskaz namjere korištenja prava prvokupa. Upuštajući se u pobijanje ugovora 
Županija će doći u situaciju da će snositi troškove postupka, a vlasnik zemljišta će uz to tražiti 
i svoje obeštećenje. Zato je tražio od svih onih koji predlažu druga rješenja da ih u cijelosti 
definiraju, jer samo odlaganje ništa ne znači. 
 
Ivan Protrka je svjestan činjenice da Županija nema sredstava za kupnju zemljište na 
Marjanu, a predmet vezan za „Prvu vodu“ iskomplicirao se kroz medije zbog obiteljskog 
biznisa investitora.  Podržava da se nađe način kako riješiti problem, ali smatra da se u tome 
treba krenuti od Grada Splita. Što se tiče Županije trebalo bi zatražiti produljenje roka kako bi 
se utvrdile relevantne  činjenice. Uvjeren je da će u konačnici predmet završiti na sudu.  
 
Ocjenjujući kako u ovom predmetu prvokupa ima mnogo nedorečenog predsjednik Skupštine 
je ponovo od župana zatražio njegov stav glede odgode sjednice radi dopune materijala. 
Župan je odlučivanje prepustio Skupštini ocjenjujući da je to njeno pravo, ali je ponovo 
napomenuo da Županija za otkup nema sredstava.  
 
Veljan Radojković nije prihvatio županovo objašnjenje ističući kako je Županiji zakonska 
obveza da reagira pogotovo što se  u ovom slučaju radi i o poštivanju interesa javnosti.  
Ocijenio je da je, s obzirom na danas dobivene nove informacije od Županijskog državnog 
odvjetništva počinje  novi  rok od 15 dana za očitovanje. Stoga je predložio zaključak da u 
roku od 15 dana županijske stručne službe zajedno sa stručnim službama Grada Splita vide 
postoji li mogućnost da se predmetno zemljište otkupi i da te službe zajednički iznađu način 
financiranja. Kao moguća istaknuo je  sredstva prireza Grada. 
 
Dr.sc. Željko Šundov predložio je da se na današnjoj sjednici prihvati dano izvješće, a da se 
donošenje odluke odgodi za 15 dana kako bi se dopunila dokumentacija i iznašlo 
odgovarajuće rješenje.  
 
Župan Ante Sanader nije prihvatio prijedlog za pripremu materijala smatrajući da je to način 
kako se ništa ne bi napravilo. Ispred stručnih službi i izvršne vlasti ponovio je da Županija 
nema sredstava za otkup zemljišta. Dobro znaju stanje u Proračunu i nema načina iznalaženja 
sredstava za tu namjenu.  Što se tiče dodatne dokumentacije sve što vijećnici zatraže stručne 
službe će izvršiti, ali je zatražio da se to točno navede.  
 
Veljan Radojković nije podržao stav župana smatrajući da postoje potencijalna rješenja za 
iznalaženje sredstava. Naglasio je kako su i drugi kao npr. predsjednik Odbora za proračun i 
financije voljni pristupiti i sudjelovati u radu stručnih službi. Potencijalna rješenja treba 
predočiti ovoj Skupštini koja će se o njima izjasniti. 
 
Odgovarajući na raspravu vijećnika Radojkovića župan Ante Sanader je naglasio kako stoji 
iza već svog iznesenog stava da Županija nema sredstava za otkup zemljišta. Danas nitko nije 
podnio prijedlog rješenja pa ni predsjednik Odbora za proračun i financije. Upozorio je na 
članak 69. Zakona o proračunu kojim je propisano da „nefinancijska dugotrajna imovina 
može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanjem zadaća proračunskih 
korisnika.  
 
Na poziv predsjednika Skupštine vijećnik Gjurković je precizirao svoj prijedlog vezan za 
odgodu sjednice i dokumentaciju koju treba dopuniti, te je slijedom toga jednoglasno donesen 
slijedeći  
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Z A K L J U A Č K 
 

 Odlaže se odlučivanje po Izvješću o pravu prvokupa dijela nekretnina unutar Park 
šume Marjan, te se isto vraća predlagatelju s obvezom da se u roku od 15 dana dostavi 
dopunjeno Izvješće sa priloženom slijedećom dokumentacijom:  

- kopija prerisa katastarskog plana čestica zemlje obuhvaćenih kupoprodajnim 
ugovorom, 

- izvadak iz katastra zemljišta, 
- izvatke iz zemljišne knjige sa stanjem na dan kupoprodaje i na dan kad će se Izvješće 

ponovno raspravljati, 
- ugovor o kupoprodaji zemljišta zaprimljen u Poreznoj upravi, 
- stanje nekretnina prema važećem GUP-u s obrazloženjem tekstualnog i grafičkog 

dijela, 
- granice pomorskog dobra na predmetnom zemljištu, 
- granice Park šume Marjan. 

 
Ad. 3. Analiza turističke sezone 2010. i Osnovne smjernice za pripremu turističke sezone  
2011. na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
Uvodno izlaganje dao je dr.sc. Mili Razović, direktor Županijske turističke zajednice. 
Odbor za gospodarstvo izvijestio je mr.sc. Siniša Rudelj ocijenio je da sustav podataka nije 
relevantan. Postoji novi sustav poreza i novi sustav prijavljivanja gostiju pa se događa da 
iznajmljivači dio domaćih turista ne prijavljuje, ali s obzirom da je ista metodologija 
primijenjena u 2009. godine pokazatelji su točni. Karakteristično za prošlu sezonu je pad 
gostiju na Braču i Hvaru, ali s obzirom na povećan broj noćenja to ukazuje da  turisti 
razmišljaju o fiksnim troškovima. Odbor je sugerirao da se preispitaju frekvencije brodskih 
veza. Što se tiče pitanja trajanja turističke sezone situacija se donekle popravlja u predsezoni. 
Razmatrani materijal su ocijenili kvalitetnim a mjere koje se planiraju za 2011. godinu u 
dobrom dijelu temelje se na Glavni plan turizma. Županija bi trebala nastaviti raditi na širenju 
informacija na terenu, a posebno po pitanju privatnih iznajmljivača. Projekciju za 2011. 
godinu Odbor je ocijenio realnom. Predmetnu Analizu Odbor je prihvatio u cijelosti.  
 
Danica Baričević raspravljala je u ime Kluba vijeća HDZ-a i HSS-a. Pohvalila je u cijelosti 
rad Županijske turističke zajednice i izrađeni materijal. Istaknula je projekt „Brač otok kulture 
i avanture“ koji ima za cilj brendiranje otoka kao destinacije pustolovnog i kulturnog turizma 
i stvaranje okvira za produljenje turističke sezone i podsezone. U sklopu projekta izradit će se 
i posebne brošure, web portali, video brošure i karta s ucrtanim kulturnim spomenicima, 
pješačkim, biciklističkim i tematskim stazama. Kao otočanka pohvalila se što je Brač u 2010. 
godini ostvario preko 1,2 mil. noćenja što je više od 10% ukupno ostvarenih noćenja u 
Županiji. 
 
Nakon zaključene rasprave Analiza turističke sezone prihvaćena je jednoglasno. 
 
Ad. 4. Nakon uvodnog izlaganja Marije Saše i mr.sc. Tatjane Mileta, predstavnice Zavoda za 
javno zdravstvo jednoglasno je prihvaćeno  Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje 
na području  Splitsko-dalmatinske  županije u 2010. godini. 
 
Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o prijenosu Ugovora 
o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-
dalmatinske županije: Gradovi: Split (naselja: Kamen, Split, Stobreč i Žrnovnica) Solin, 
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Kaštela i trogir (naselja: Trogir, Plano i Divulje) i dijelovi Općina Dugopolje, Klis i 
Seget (naselja: Dugopolje, Seget Donji i Seget Vranjica) 
 
Uvodno izvješće dali su pročelnik Ivan Udovičić i Ana Franetović iz Upravnog odjela za 
gospodarstvo, razvitak i europske integracije. 
 
Mr.sc. Siniša Rudelj je u ime Odbora za gospodarstvo podržao potpisivanje predmetnog 
Ugovora tim više što stari i novi koncesionar solidarno odgovaraju za ugovorene poslove. 
Posebno su raspravili činjenicu što je partner tvrtku kći otvorio u Zagrebu, a ne na području 
Županije kako se željelo. Razlog tome je što u RH imaju više poslova i više koncesija pa su 
rješenje našli u tome da tvrtka bude registrirana u Zagreb. Informiran je da je firma otvorila 
poslovnicu u Zadru, a sada će i u Splitu. Bitno je da se porez plaća prema prebivalištu 
zaposlenika. Odbor je većinom glasova podržao Ugovor.  
 
S obzirom da je vijećnicima na klupe podijeljen predmetni ugovor Vesna Alač je iz 
principijelnih razloga predložila da se odlučivanje o odluci odgodi za narednu sjednicu 
ukoliko to ne bi utjecalo na rok za njegovo potpisivanje.  
 
Mirko Klarić ne vidi razlog odlaganju jer se radi o „tehničkoj“ odluci koja proističe iz 
glavnog ugovora koji je razmatran na ovoj Skupštini. Radno tijelo je razmatralo predmetni 
ugovor i na isto dalo suglasnost. Stručne službe su dale detaljno obrazloženje pa ne vidi 
razloga za odgodom.   
 
Jakša Sokol se osvrnuo na traženje vijećnika da se tvrtka koncesionara registrira u Županiji 
pojasnivši da se takav zahtjev firmi ne smije uputiti. S obzirom da firma ima podružnice i u 
Zadru i u Splitu normalno je da se registrira u Zagrebu. Porezna dobit i onako ide državi.  
 
Zamjenik župana Visko Haladić istaknuo je važnost potpisivanja ugovora u što kraćem toku 
kako bi se na vrijeme mogle dobiti dozvole za gradnju plinovoda.  
 
Nakon što su Klubovi vijećnika izvršili konzultacije u nastavku sjednice nakon zaključene 
rasprave Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova (27 glasova „za“ i 11 glasova 
„suzdržan“. 
 
Ad. 6. – 14. Odnose se na prijedloge odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom 
dobru.  
 
Uvodno je provedena objedinjena rasprava nakon koje se pojedinačno odlučivalo o svakom 
prijedlogu odluke. Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Mate Ivanković.  
 
Ad. 6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio uvala Podkamenica (zapadni dio), 
 
Fabijan Vučetić dao je primjedbu što u samom aktu nije navedeno da se radi o Paklenim 
otocima – zaštićenom krajobrazu za koje područje potrebno postojanje prostornog plana 
posebne namjene. Kako taj plan nije donesen, bez obzira što su ishođene sve suglasnosti, 
smatra da je „nije fer“ davati koncesije na tom području. Ovo navodi iz razloga što prostornim 
planom može biti određena drugačija namjera od one date koncesijom. Osim toga predmetna 
koncesija koja se odnosi i na djelatnost iznajmljivanja suncobrana, ležaljki, pedalina i sl.  
može se dobiti putem koncesijskog odobrenja kojeg izdaje jedinica lokalne samouprave na 
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rok od 1 do 5 godina. Ponovio je svoj stari prijedlog da se konačno donese prostorni plan 
posebne namjene Paklenih otoka.  
 
Ante Mihanović, u ulozi predsjednika novoosnovanog stručnog tijela za koncesije, izvijestio 
je kako su na sjednici održanoj 27. siječnja razmatrali predmetne akte. Zahvalio je pročelniku 
Upravnog odjela što je stručno tijelo uključio u postupak već u fazi namjere davanja koncesija 
tako da postupak mogu pratiti od samog početka.  U predloženim aktima neke koncesije su 
davane na pet a neke na deset godina. Stručno tijelo je zauzelo kriterij da se plaže koje se 
nalaze u središtu mjesta  daju na kraće vrijeme (pet godina), a one izvan mjesta da se daju na 
dulje vrijeme, a sve to zbog intenziteta korištenja. Vezano za primjedbu vijećnika Vučetića, 
predložio je da se u svakoj predloženoj odluci, članak 3. dopuni novim stavkom koji glasi:  
„Koncesija prestaje danom donošenja prostorno planske dokumentacije kojom se ne predviđa 
dana koncesijska djelatnost.“ Na taj način bi se zaštitila  Županijska skupština, a isto tako bi 
se zaštitili i gradovi i općine koje gospodare tim terenom.  
 
Mirko Klarić je pitao da li su definirane granice pomorskog dobra na svim područjima na 
kojima se daju predložene koncesije kako ne bi došao u pitanje obuhvat koncesije. Apelira da 
se ne oglašavaju koncesije za područja gdje nije utvrđena granica pomorskog dobra. Predložio 
je da se namjera o davanju koncesija objavi i u dnevnom tisku, a ne samo u „Narodnim 
novinama“, kako bi obavijest bila dostupna i ostalima. Trošak oglasa ne smije biti razlog da se 
to ne napravi, jer se isti može ukalkulirati u cijenu natječajne dokumentacije.  
 
Fabijan Vučetić prihvatio je prijedlog vijećnika Mihanovića, ali je zatražio da se rok 
predmetne koncesije smanji na pet godina (predloženo 10) iz razloga što ne postoji prostorni 
plan. Tražio je decidirani odgovor da li je bitno postojanje prostornog plana za 
koncesioniranje Paklenih otoka.  
 
Pročelnik Ivanković je odgovorio kako za predmetnu koncesiju nije potreban prostorni plan 
posebne namjene Paklenih otoka. Postoji prostorni plan Grada Hvara kojim je predviđeno  
davanje koncesija, a na područjima gdje nije dozvoljena gradnja i na kojima se daje samo 
iznajmljivanje  suncobrana, ležaljki i sl., plan nije potreban.  
 
Vijećnik Mirko Klarić prihvatio je prijedloge stručnog tijela u odnosu na rok davanja 
koncesija, smatrajući da je ono zauzelo ispravne kriterije. Odstupanje od tih kriterija na način 
da Županijska skupština određuje rok za svaku pojedinu koncesiju smatra subjektivnim 
određivanjem.  
 
Dr. sc. Željko Šundov se založio za dulji rok koncesija (10 godina) iz razloga što je turistička 
sezona kratka  a svaki koncesionar ulaže određena sredstva pa je potrebno i određeno vrijeme 
da mu se uloženo i vrati. Sve koncesije bi dao na 10 godina.  
 
Veljan Radojković je naglasio kako se predmetna koncesija odnosi na dio Paklenih otoka 
koji predstavlja gradsku plažu. Davanjem koncesije na 10 godina određuje se i namjena tog 
prostora. Za predmetnu koncesiju podržava rok od 5 godina kojeg smatra primjerenim za 
konkretnu aktivnost jer se ne radi o velikom ulaganju. U cijelosti je podržao dopunu članka 3. 
kako je izložio vijećnik Mihanović. Predložio je da rok u svim budućim koncesijama koje se 
odnose na iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, pedalina i sl.  bude 5 godina.  
 
Nakon zaključene rasprave pristupilo se glasovanju o duljini roka koncesije. Prijedlog za pet 
godina nije prihvaćen jer se za njega izjasnilo 13 vijećnika.  
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Prijedlog odluke s dopunom članka 3. prihvaćen je većinom glasova (23 glasa „za“, 2 glasa 
„suzdržan“). 
 
Vijećnici su zaključili da se u svim prijedlozima odluka dopuni članak 3. na način kako 
je po ovoj  točki predložio vijećnik Mihanović.  
 
Pročelnik Ivanković je napomenuo da je Upravni odjel i do sada u svakom ugovoru o 
koncesiji ugrađivao odredbu o prestanku koncesije u slučaju izmjene dokumenata prostornog 
uređenja.  
 
Ad. 7. Jednoglasno bez rasprave prihvaćen je Prijedlog i donesena Odluka o namjeri 
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. 
Supetar, predio uvala Banj.  
 
Ad. 8. Bez rasprave, većinom glasova (1 glas „protiv“, 2 glasa „suzdržan“), prihvaćen je 
Prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio uvala Mlini. 
 
Ad. 9. Bez rasprave, većinom glasova (2 glasa „suzdržan“), prihvaćen je Prijedlog i donesena 
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na 
dijelu K.O. Žedno, predio Sv. Križ. 
 
Ad. 10. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu K.O. Duće, predio zapadno od autokampa 
Ribnjak, 
 
Zvonimir Matković, pozivajući se na stav stručnog tijela, predložio je da se koncesija da na 
deset godina ocjenjujući da se plaža nalazi izvan središta mjesta i traži dodatna ulaganja 
(elektroinstalacije, uređenje plaže, itd.) 
 
Ante Mihanović pojasnio je stav stručnog tijela. Ocjenjeno je da se predmetna plaža nalazi u 
blizini grada Omiša i u stvari je gradska plaža te  nema nikakve razlike u odnosu na plažu u 
Supetru (točka 7.). Na ovoj plaži se čak odobrava i korištenje terase, iznajmljivanje čamaca, 
morskih skutera, i dr. Smatra da kod davanja koncesija treba gledati i na interes Županije i 
primjenjivati iste kriterije na sve koncesionare.  
 
Mirko Klarić  ocijenio je da iz opsega ulaganja treba proizići i duljina koncesije. U 
predmetnoj koncesiji se radi o većem ulaganju (kupnja morskih skutera, čamaca, itd.).  
 
Željko Šundov u ime Kluba vijećnika nezavisne liste predložio je da se predmetna koncesija 
da na deset godina.  
 
Ante Mihanović je ponovio stav stručnog tijela koje je ocijenilo da se u predmetnoj koncesiji  
ne radi o ulaganju u infrastrukturu, već se radi o usluzi morskih skutera čija cijena će se brzo 
amortizirati.  
 
Na upit vijećnika da li koncesija obuhvaća i ulaganja u uređenje plaže, pročelnik Ivanković je 
odgovorio kako ulaganja u plažu ne ulaze u koncesiju već je koncesionar dužan ulagati u 
redovno održavanje plaže što će se odraziti na njegovo bolje poslovanje. Svi koncesionari su 
obvezni održavati plažu. 
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Jozo Vidić zalagao se za principijelnost i stav stručnog tijela o kriteriju udaljenosti plaže. 
Nedvojbeno je da se u ovoj koncesiji radi o plaži koja nije udaljena od grada.  
 
S obzirom na tijek rasprave vijećnik Klarić je izjavio kako će ubuduće u predmetima 
koncesija na pomorskom dobru prihvaćati isključivo prijedloge stručnog tijela, a to je 
predložio i drugima. Ovo iz razloga jer će se raspravama kao što je ova odstupiti od utvrđenih 
kriterija stručnog tijela. Stručno tijelo je imenovano od ove skupštine, ono je višestranačko i 
pretpostavlja se da su bolje upoznati s predmetom od vijećnika, a osim toga ako se namjera 
davanja koncesije objavljuje u tisku bit će javna i dostupna svakom zainteresiranom čovjeku.  
 
Vesna Alač je zatražila da se Skupštini za narednu sjednicu dostave kriteriji za dodjelu 
koncesija na pomorskom dobru, te da se i ovaj prijedlog odluke odgodi za donošenje na 
slijedećoj sjednici. Uputila je primjedbu da je novoizabrano stručno tijelo višestranačko, ali 
bez predstavnika vijećnika Kluba SDP-a, HNS-a i HSU-a, pa ne predstavlja stranačku 
zastupljenost ove Skupštine. Na prošloj sjednici predložila je da u to tijelo uđe vijećnik 
Fabijan Vučetić, ali joj je to bilo odbijeno.  
 
Danica Baričević se priključila prijedlozima za ujednačavanje kriterija pri dodjeli koncesija. 
Kao primjer nelogičnosti uzela je predmetnu koncesiju i prethodnu iz točke 7. – Supetar, koje 
bi se trebale dati na isti rok.  
 
Veljan Radojković zamolio je da se stručno tijelo poveća i sa predstavnikom njihovog Kluba 
vijećnika kako bi predstavljao kompletnu stranačku zastupljenosti u Skupštini. Time će se 
izbjeći i usuglašavanje stavova u raspravi.  
 
Pročelnik Ivanković u ime predlagatelja povukao je predmetnu točku koja će se pripremiti za 
slijedeću sjednicu.  
 
Ad. 11. Bez rasprave većinom glasova (21 glas „za“,  1 „protiv“, 12 „suzdržanih) prihvaćen 
Prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio Majerovica (istočni dio). 
 
Ad. 12. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu K.O. Makarska - Makar, predio 
ispred Hotela Dalmacija, 
 
Andrea Vrgoč uputila je kritiku što se u predmetima koncesija potkralo nekoliko grešaka. 
Pročelnik Ivanković je pojasnio da je stručno povjerenstvo sjednicu održalo 27. siječnja, a 
otprema materijala je išla već slijedećeg dana u jutarnjim satima, te su greške nastale zbog 
kratkoće vremena u pripremi materijala.  
 
Siniša Rudelj javio se za raspravu jer živi u Makarskoj i smatra da o koncesijama mogu 
raspravljati vijećnici s područja na kojem se koncesije daju. Predmetna koncesija se odnosi na 
lučicu ispred Hotela Dalmacija koja je prilično uređena, a jedini zainteresirani za koncesiju 
mogu biti Hoteli Makarska. Rok od 10 godina smatra opravdanim i podržava predloženu 
koncesiju.  
 
Nakon zaključene rasprave Prijedlog odluke je prihvaćen većinom glasova (6 glasova 
„suzdržan“). 
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Ad. 13. Bez rasprave, većinom glasova (1 glas „protiv“, 7 glasova „suzdržan“) prihvaćen je 
Prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu K.O. Stari Grad, predio ispred 
Hotela Arkada. 
 
Ad. 14. Bez rasprave, većinom glasova (1 glas „protiv“, 7 glasova „suzdržan“) prihvaćen je 
Prijedlog i donesena Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu K.O. Pučišća, predio uvala Luke. 
 
Ad. 15. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke 
posebne namjene – sportske luke na dijelu K.O. Split, predio sportska lučica Split, 
 
Uvodno izlaganje dao je pročelnik Ivanković. 
Veljan Radojković dao je primjedbu što se društvu koje ima 750 članova daje koncesija za 
ugostiteljsku djelatnost, a  naknadu od 129.000,00 kuna  ocijenio je malom jer se u svakim 
tim lučicama odvija intenzivna ugostiteljska djelatnost. Smatra da naknadu treba povećati, a 
za koliki iznos prepustio je odluci povjerenstva za koncesiju.  
 
Ante Mihanović je rekao da prema podacima koje su dobili od stručne službe naknada 
odgovara danim kapacitetima, međutim ukoliko bi se na koncesiji obavljala i neka druga 
gospodarska djelatnost koja je zakonom zabranjena kontrolu nad tim imaju druge institucije 
(Lučka kapetanija, inspekcijske službe).  
 
Igor Borozan je dao primjedbu što je Prijedlogom odluke dozvoljena mogućnost davanja 
podkoncesije što  zakon ne dopušta. Visinu naknade u odnosu na površinu smatra 
nedopustivom a radi se od 340 m2 zatvorenog prostora i 200 m2 štekata što ukazuje da nije 
samo za korištenje članova Jedriličarskog kluba. Predložio je povećanje godišnje naknade i 
brisanje dozvole davanja u podkoncesiju što znači odgodu odlučivanja radi dorade materijala. 
 
Vijećnik Klarić prihvatio je raspravu vijećnika Borozana i predložio da se uvjeti predmetne 
koncesije izjednače s onima danim za koncesiju Baluni kako bi se izjednačili kriteriji.  
 
Ante Mihanović je odgovorio kako je Prijedlog odluke izrađen prema donesenim kriterijima 
a za davanje prostora u potkoncesiju treba se ugraditi obveza traženja  suglasnosti od 
Županije.  
 
Pročelnik Ivanković dao je dodatno pojašnjenje da se športsko društvo ne može baviti 
ugostiteljstvom (osim za svoje članove). Za takvu djelatnost  prostor mora dati u podkoncesiju  
 
Jozo Vidić je napomenuo kako je Županijska skupština već ranije zauzela stav da se 
podkoncesije ne mogu dati bez suglasnosti Županije stoga je u predmetnu odluku  potrebno 
ugraditi takvu odredbu. Športsli klubovi se mogu baviti ugostiteljstvom samo za svoje 
članove a ako to žele iznajmiti/podkoncesija i zarađivati od toga onda i Županija mora imati 
koristi od toga. Člankom 5. predloženog teksta unaprijed se određuje pravo davanja u 
podkoncesiju pa ga zanima  da li se u tom slučaju mijenja i visina koncesije ili ostaje 
ista..Predložio je povlačenje točke radi dorade.      
 
Duje Sučić je podsjetio da se ista rasprava vodila i po prijedlogu koncesije za Uvalu baluni  te 
iste odredbe treba ugraditi i u predmetnu koncesiju 
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Pročelnik Mate Ivanković je u ime predlagatelja, radi dorade, povukao  predmetnu točku.    
 
Ad. 16. Jednoglasno, bez rasprave je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivan Duknović, Marina, 
 
Ad. 17. Jednoglasno, bez rasprave je prihvaćen Prijedlog i doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole kneza Branimira, Donji Muć. 
 

Sjednica je zaključena  u 17,35 sati. 
 
 
ZAPISNIK IZRADILA                 PREDSJEDNIK  
        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
         Ana Grgić                                                                      Petroslav Sapunar, prof.  
 
 
 


