
Z A P I S N I K 

 

sa 3. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 

održane 16. kolovoza 2021., u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i 

brodogradnje, Split, Ruđera Boškovića 32, dvorana A 100, prizemlje 

 

Početak u 11,00 sati. 

 

Nazočnost sjednici potpisom su potvrdili vijećnici: 

 

 

1. Banović Josip 

2. Baričević Danica 

3. Bečić Nevenka 

4. Bikić Ivan 

5. Bilić Mila 

6. Bošnjak Dinko  

7. Brečić Jadranka  

8. Bulj Miro 

9. Buljan Tomislav 

10. Caratan Lukšić Liljana 

11. Dragnić Daša 

12. Galić Marko 

13. Gojak Alen 

14. Grabovac Nikola 

15. Grbavac-Garac Toni 

16. Grčić Matko 

17. Grgić Martin 

18. Grković Ivica 

19. Jakšić Ružica 

20. Jurišić-Sokić Toni 

21. Krčum Maja 

22. Kukavica Ivica 

23. Kusić Ivica 

24. Ljulj Ivana 

25. Markić Joško 

26. Marković Josip 

27. Marović Siniša 

28. Martinić Mate 

29. Nimac Kalcina Martina 

30. Ostojić Ranko,  

31. Perišić Milan 

32. Pranić Ante 

33. Puljak Lucija 

34. Roguljić Luka 

35. Rosandić Gorana 

36. Rožić Marin 

37. Sanader Ante 

38. Sapunar Petroslav 

39. Slavić Ivan 

40. Igor Skoko 

41. Šimundić Mate 

42. Urlić Marin 

43. Vidić Jozo 

44. Vukasović Marko 

45. Žaja Marko 

 

 

Sjednici nisu bili nazočni vijećnici Jurišić Maja i Renić Ante.  

 

Uz vijećnike, sjednici su nazočni župan Blaženko Boban, zamjenici župana Ante Šošić i Stipe 

Čogelja.  

  

Rad sjednice prate predstavnici sredstava javnog informiranja. 

 

Marija Čizmić, mag.iur., po ovlaštenju pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske 

skupštine i pravna pitanja, otvara treću konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Splitsko-

dalmatinske županije. Obzirom da se Županijska skupština nije konstituirala  na prvoj i drugoj 

sjednici održanim 17. lipnja 2021. i 16. srpnja 2021., sukladno članku 87. Zakona o lokalnim 

izborima, sazvala je treću konstituirajuću sjednicu. 
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Uvodno je pozdravila župana Blaženka Bobana, zamjenike župana Antu Šošića i Stipu Čogelju, 

vijećnice i vijećnike Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, kolegice i kolege te 

sve nazočne.  

 

Navela je kako će sjednicu voditi do utvrđivanja člana predstavničkog tijela koji je prvi izabran 

s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice koja je dobila najviše glasova na 

održanim lokalnim izborima za članove Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 

dana 16. svibnja 2021.  

 

Utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljano odlučivanje na početku sjednice (na početku 

sjednice u 11,00 sati je nazočno 45 vijećnika). 

 

Sjednica je započela izvođenjem himne Republike Hrvatske i svečane pjesme Splitsko-

dalmatinske županije, nakon čega su nazočni minutom šutnje odali počast poginulim hrvatskim 

braniteljima u Domovinskom ratu i svima koji su dali život za Republiku Hrvatsku. 

 

Kako je kvorum utvrđen, prešlo se na dnevni red koji je identičan dnevnom redu sa prve i druge 

konstituirajuće sjednice, a koji je uobičajen za konstituirajuću sjednicu  

 

D n e v n i    r e d 

 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine, 

- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- svečana prisega članova Županijske skupštine 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine 

 
Predsjedavajuća je navela kako su na prvoj i drugoj konstituirajućoj sjednici koje su održane 

17. lipnja 2021. i 16. srpnja 2021., predmet rasprave i odlučivanja bile točke:   

  

1. Izbor Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine, 

- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do 

izbora predsjednika 

- svečana prisega članova Županijske skupštine 

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 

 

Na 1. konstituirajućoj sjednici u Mandatno povjerenstvo jednoglasno su izabrani:  

- Lucija Puljak, za predsjednicu, 

- Milan Perišić, za člana te 

- Danica Baričević, za članicu  

 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva podnijela je izviješće Mandatnog povjerenstva o 

održanim izborima i izabranim vijećnicima, verificirani su mandati vijećnika, utvrđen je član 

Županijske skupštine koji je predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika, dane su svečane 

prisege te je izabran Odbor za izbor i imenovanja. 

 

U Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno su izabrani:  
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- Mate Šimundić za predsjednika   

- Mate Martinić, za člana, 

- Petroslav Sapunar, za člana,  

- Ante Pranić, za člana te 

- Ivica Kusić za člana 

 

Na 2. konstituirajućoj sjednici Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva i Odluka o izboru 

Odbora za izbor i imenovanja sa 1. konstituirajuće sjednice jednoglasno su potvrđene.  

 

Obzirom da se danas održava nova 3. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine s istim 

dnevnim redom, pozvala je vijećnike da do sada donesene Odluke sa 1. i 2. konstituirajuće 

sjednice potvrde ili daju nove prijedloge.  

 

Budući da nije bilo primjedbi niti novih prijedloga, vijećnice i vijećnici glasovanjem su 

ponovno potvrdili odluke donesene sa 1. i 2. konstituirajuće sjednice. 

 

Utvrđeno je kako je Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva sa 1. i 2. konstituirajuće sjednice 

potvrđena jednoglasno (45 glasova „za“). 

 

Utvrđeno je kako je Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja sa 1. i 2. konstituirajuće 

sjednice potvrđena jednoglasno (45 glasova „za“). 

 

Navela je kako je županu Blaženku Bobanu prvom izabranom članu s kandidacijske liste 

Hrvatske demokratske zajednice koja je dobila najviše glasova, utvrđeno mirovanje mandata po 

sili zakona, prvi sljedeći kandidat s liste je gospodin Ante Sanader, te je pozvala gospodina 

Sanadera da, do izbora predsjednika Županijske skupštine, preuzme predsjedavanje 

konstituirajućom sjednicom. 

 

Ante Sanader, predsjedavajući, pozdravlja nazočne te navodi kako su na 1. i 2. 

konstituirajućoj sjednici vijećnice i vijećnici dali svečanu prisegu. 

 

Prelazi se na 4. točku dnevnog reda: Izbor  predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine  

 

Mate Šimundić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja zamolio je stanku u trajanju od 15. 

minuta kako bi se održala sjednica Odbora.  

 

Nakon proteka vremena za stanku u 11,35 sati nastavilo se sa sjednicom.  

 

Ante Sanader, predsjedavajući, pozvao je Ivicu Kusića, člana Odbora za izbor i imenovanja da 

u ime Odbora iznese prijedlog. 

 

Ivica Kusić, član Odbora za izbor i imenovanja naveo je kako je Odbor za izbor i imenovanja 

većinom glasova (3 glasa „za“, 0 glasova „protiv“, 2 glasa „suzdržan“), prihvatio prijedlog da 

kandidat za izbor predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije bude g. 

Mate Šimundić.  

 

S obzirom da nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju o navedenom prijedlogu.  
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Ad. 4. Većinom glasova svih vijećnika (24 glasa „za“, 11 glasova „protiv“, 10 glasova 

„suzdržan“), prihvaćen je prijedlog i doneseno Rješenja o izboru predsjednika Županijske 

skupštine 

 

Izborom predsjednika Županijske skupštine ista se smatra konstituiranom, sukladno 

članku 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 
Mate Šimundić, predsjednik Županijske skupštine preuzeo je predsjedanje sjednicom.  

 

Potom se, prešlo na izbor dva potpredsjednika Županijske skupštine. 

 
Sukladno članku 26. Poslovnika Županijske skupštine potpredsjednici Skupštine u pravilu se 

biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavnika većine, a drugi iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

 
Predsjednik Županjske skupštine pozvao je ovlaštene predlagatelje, ako imaju prijedloge za dva 

potpredsjednika Županijske skupštine da ih dostave, a ako ih nemaju da se izbor za dva 

potpredsjednika Županijske skupštine odradi na sljedećoj sjednici Županijske skupštine.  

 

Potom je, predsjednik Županijske skupštine otvorio raspravu.   

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ranko Ostojić, Miro Bulj, Ante Sanader, Mate Martinić, 

Nevenka Bečić, Daša Dragnić, Ante Pranić i Igor Skoko.  

 

Na kraju rasprave vijećnicima se obratio župan Blaženko Boban.  

 

Potom se pristupilo glasovanju o prijedlogu. 

 

Većinom glasova (35 glasova „za“, 10 glasova „protiv“, 0 glasova „suzdržan“), prihvaćen je 
prijedlog da se točka dnevnog reda izbor potpredsjednika Županijske skupštine odradi na 

sljedećoj sjednici Županijske skupštine.  

 

 

Sjednica je zaključena u 12, 05 sati. 

 

Predsjedavajuća   Predsjedavajući 

Županijske skupštine                                                             Županijske skupštine 

                                                                   

Marija Čizmić, mag.iur., v.r                                             Ante Sanader, dipl. ing., v.r.                         

po ovlaštenju pročelnica Upravnog                                             

odjela za poslove Županijske skupštine                                                   

i pravna pitanja Splitsko-dalmatinske županije                                                                                                        

   

 

Predsjednik Županijske skupštine 

 

Mate Šimundić, prof., v.r. 

 

Zapisnik izradila 

Marijana Anić, dipl. iur.,  v.r.       


