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REPUBLIKA HRV ATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za rad Gradskog vijeća
KLASA: 023-01/18-01/07
URBROJ: 2181/01-09-02/05-18-44
Split, 26. ožujka 2018. godine

ZAPISNIK
sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 20. ožujka 2018. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)
Početak u 09,00 sati.
Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Jure Šundov.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 32 od 35 vijećnika u
Gradskome vijeću.
Nazočni vijećnici:
1. Aida Batarelo
2. Tonći Blažević
3. Stipe Božić
4. Ante Bradarić- Šljujo
5. Ante Čikotić
6. Marija Čizmić
7. Renato Čupić
8. Davor Grčić
9. Saša Horvat
10. Miranda Ivanišević Dvornik
11. Ante Jukić
12. Željko Kerum
13. Goran Kotur
14. Goran Kovačević
15. Mirna Kovačić
16. Sani Mardešić
17. Joško Markić
18. Josip Markotić
19. Domagoj Maroević
20. Ivana Ninčević- Lesandrić
21. Martin Mladen Pauk
22. Tomislav Prljević

23. Igor Stanišić
24. Duje Sučić
25. Petar Škorić
26. Jure Šundov
27. Natalia Tafra Bazina
28. Branimir Urlić
29. Kristina Vidan
30. Ljubica Vrdoljak
31. Božo Zadro
32. Ante Zoričić
Opravdano odsutni: Marijana Puljak, Jakov Prkić i Jure Bučević.
Sjednici su bili nazočni: gradonačelnik Ando Krstulović Opara, zamjenici gradonačelnika
Jelena Hrgović i Nino Vela te predstavnici sredstava priopćavanja i ostali koji su pozvani na
sjednicu.
Vijećnica Kristina Vidan je u ime kluba vijećnika stranke „Pametno“ predložila izmjene i
dopunu dnevnog reda na način da se; točka 13. Prijedlog zaključka o povećanju temeljnog
kapitala SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička agencija i točka 14. Prijedlog zaključka o
odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička
agencija povuku sa dnevnog reda, te dodavanje nove točka koja glasi: „ Prijedlog zaključka o
likvidaciji trgovačkog društva SPALATUM DMC d.o.o.“ Prijedlozi nisu usvojeni(12 „za“ od
30).
Potom je, većinom glasova(25 „za“ i 5 „protiv“ od 30) usvojen dnevni red za 9. sjednicu.
DNEVNI

RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2017.
godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017. godinu
6. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita
7. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća
Grada Splita
8. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja
Trstenik-Radoševac
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju potraživanja bez naknade,
a temeljem kojeg se Gradu Splitu ustupa potraživanje Centra za restrukturiranje i prodaju
kojeg ima prema HNK Hajduk š.d.d.

10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godine
11. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za
2019. i 2020. godinu
12. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Gradske uprave Grada Splita
13. Prijedlog zaključka o povećanju temeljnog kapitala SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička
agencija
14. Prijedlog zaključka o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu SPALATUM
D.M.C. d.o.o. turistička agencija
15. Prijedlog Odluke izradi Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030. godine
16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnoga odbora za koordinaciju, praćenje i
nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja Grada Splita 2020.2030.“
17. Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Splita iz Republike
Hrvatske i Grada Rzesowa iz Republike Poljske
18. Prijedlog Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2018. godinu
19. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na
čest.zem. 10402/53 K.O. Split
20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja
radova u 2018. godini
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Mateja Gabrila za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja
Domovinskog rata u Splitu
23. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita
23.1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta
mladih Grada Splita i njihovih zamjenika
23.2. Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Splita i njihovih
zamjenika
a) Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka izbora članova i zamjenika
članova Savjeta mladih
b) Postupak glasovanja za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
c) Izvješće o provedenom glasovanju
d) Donošenje rješenja o izboru
24. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2016. godinu

25. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranim čest.zem.
9967/30 pov. 245 m2, 9967/31 pov. 31 m2 i čest.zem. 9967/33 pov. 363 m2, sve K.O.
Split, na području gradskoga kotara Mejaši
26. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1904 Z.U. 4738 K.O. Split,
u naravi poslovni prostor površine 125,00 m2 n II. katu zgrade u Splitu na adresi
Krešimirova 3 i 5
27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split
u naravi dio poslovnih prostora u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1
28. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split
u naravi poslovni prostori u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1
29. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Športski
objekti“
30. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2017. godinu
31. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog
suda u Splitu
32.
Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za praćenje sanacije odlagališta otpada
„Karepovac“
Ad 1. Vijećnička pitanja

1. Vijećnik IGOR STANIŠIĆ postavio je pitanje vezano za uređenje plaže „Obojena“ na
koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

2. Vijećnica KRISTINA VIDAN postavila je pitanje vezano za glasanje zamjenika

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

gradonačelnika u županijskom Stručnom tijelu za dodjelu koncesije na Benama na koje
je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik BOŽO ZADRO postavio je pitanje vezano za projekt Gradske željeznice koja bi
povezivala zračnu i trajektnu luku Split na koje je odgovorio gradonačelnik Andro
Krstulović Opara.
Vijećnik RENATO ĆUPIĆ postavio je pitanje vezano za maltretiranje navijača Hajduka
prilikom održavanja utakmica u drugim gradovima na koje je odgovorio gradonačelnik
Andro Krstulović Opara te je pozvao vijećnika da zajedno uobliče materija koji bi se
uputio nadležnim institucijama.
Vijećnik SANI MARDEŠIĆ postavio je pitanje vezano za stanje u splitskom škveru na
koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik BRANIMIR URLIĆ postavio je pitanje vezano za sredstva za otkup stanova na
koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik JOŠKO MARKIĆ postavio je pitanje vezano za intendanta HNK na koje je
odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
Vijećnik TONĆI BLAŽEVIĆ postavio je pitanje vezano za uređenje prostora na Turskoj
kuli na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano OŠ Kamen- Šine na koje je
odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.

10. Vijećnica NATALIJA TAFRA BAZINA postavila je pitanje vezano za pješački prilaz
Žnjanskom platou na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara i
zamjenik gradonačelnika Nino Vela. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
11. Vijećnik ANTE ČIKOTIĆ postavio je pitanje vezano za „ Spaladium arenu“ - arbitražna
odluka na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
12. Vijećnica IVANA NINČEVIĆ LESANDRIĆ postavila je pitanje vezano za nenaplaćena
potraživanja prema Gradu na koje je odgovorio savjetnik gradonačelnika Dragan Brtan i
gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
13. Vijećnik ANTE BRADARIĆ ŠLJUJO postavio je pitanje vezano za Javnu ustanovu Park
šumu Marjan koje se prosljeđuje gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
14. Vijećnik STIPE BOŽIĆ postavio je pitanje vezano za projekt Dračevac na koje je
odgovorio savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša i zamjenik gradonačelnika Nino
Vela.
15. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za sjednicu Hrvatske Vlade koja bi
se trebala održati u Splitu na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
16. Vijećnik ANTE JUKIĆ postavio je pitanje vezano za prijavu Grada na otvoreni natječaj
za vrtiće na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
17. Vijećnica AIDA BATARELO postavila je pitanje vezano za angažiranje Spalatum DMCa d.o.o. za postavljanje montažnih kafića na Žnjanu na koje je odgovorio gradonačelnik
Andro Krstulović Opara i zamjenik gradonačelnika Nino Vela. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
18. Vijećnik GORAN KOTUR postavio je pitanje vezano za uvođenje građanskog odgoja u
obrazovni sustav na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović. Isto
pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
19. Vijećnik GORAN KOVAČEVIĆ postavio je pitanje vezano za fazu ostvarivanja prava na
naknadu štete osobama pogođenih požarom na području Grada Splita na koje je
odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Ad 2. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnici sa 7. i 8. sjednice se smatraju usvojeni.
Ad 3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac
2017. godine
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan, Ante Čikotić, Petar Škorić, Tonći Blažević, Martin
Mladen Pauk, Joško Markić, Tomislav Prljević i gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(17 „za“ , 7 „protiv“ i 5 „uzdržano“) usvojeno
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj – prosinac 2017.
godine.
Ad 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za
2017. godinu
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević, Branimir Urlić, Ante Bradarić Šljujo, Renato
Ćupić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i
mjesnu samoupravu Damir Babić i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(14 „za“ , 4 „protiv“ i 8 „uzdržano“ od 26)
usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog
zemljišta za 2017. godinu.
Ad 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i upravljanje
razvojnim projektima Ana Pogorelić.
U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević, Ante Bradarić Šljujo, Renato Ćupić, Goran
Kovačević, Sani Mardešić, Tomislav Prljević i ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i
upravljanje razvojnim projektima Ana Pogorelić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(15 „za“ , 1 „protiv“ i 9 „uzdržano“ od 25)
usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu.
Ad 6. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita
Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Aida
Batarelo.
U raspravi je sudjelovala Kristina Vidan.
Potom je, jednoglasno(26 „za“ od 26) usvojena Statutarna odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Grada Splita.

Ad 7. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskoga vijeća Grada Splita
Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Aida
Batarelo.
U raspravi je sudjelovao Renato Ćupić.
Potom je, jednoglasno(26 „za“ od 26) usvojena Poslovnička odluka o izmjenama i
dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita.
Ad 8. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
priobalnog područja Trstenik-Radoševac
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica i gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Goran Kotur, Renato Ćupić, Joško Markić i gradonačelnik Andro
Krstulović Opara.
Vijećnik Goran Kotur predložio je slijedeći amandman: „ U članku 11. podstavak 3. broj „8“
se zamjenjuje brojem „15.“ Amandman nije usvojen( 8 „za“ od 29).
Potom je, jednoglasno(29 „za“ od 29) usvojena Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac.
Ad 9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju potraživanja bez
naknade, a temeljem kojeg se Gradu Splitu ustupa potraživanje Centra za
restrukturiranje i prodaju kojeg ima prema HNK Hajduk š.d.d.
Uvodno obrazloženje dali su ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mario
Negotić i gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
U raspravi je sudjelovao Ante Bradarić Šljujo.
Potom je, jednoglasno(27 „za“ od 27)donesen Zaključak o prihvaćanju teksta Ugovora
o ustupanju potraživanja bez naknade, a temeljem kojeg se Gradu Splitu ustupa
potraživanje Centra za restrukturiranje i prodaju kojeg ima prema HNK Hajduk š.d.d.
Ad 10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godine

Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i upravljanje
razvojnim projektima Ana Pogorelić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić i ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i
upravljanje razvojnim projektima Ana Pogorelić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova(15 „za“ , 8 „protiv“ i 3 „uzdržana“ od 26)
usvojene Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godine.
Ad 11. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa
projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Uvodno obrazloženje dali su savjetnik gradonačelnika Dragan Brtan i gradonačelnik Andro
Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Aida Batarelo, Renato Ćupić i savjetnik
gradonačelnika Dragan Brtan.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova(18 „za“ i 11 „protiv“ od 29) usvojene
Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i
2020. godinu.
Ad 12. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
U raspravi su sudjelovali: Ante Čikotić, Aida Batarelo, Goran Kotur, Natalija Tafra Bazina,
Tomislav Prljević i zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
Zamjenica gradonačelnika je kao ovlašteni predlagatelj podnijela amandman na Prijedlog
odluke i to na Radna mjesta II. Kategorije:“ broj 11. Viši stručni suradnik za provedbi ITU
mehanizama, se briše, te ostale točke mijenjaju svoj redoslijed.“
Vijećnik stranke „Mosta NL“ Ante Čikotić predložio je zaključak, koji je jednoglasno(29 „za“
od 29) donesen te glasi:
Z A K LJ U Č A K
u povodu rasprave Prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plača službenika i
namještenika kojim Grad Split iskazuje javni interes za sudjelovanje u projektu
„Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske“ u
okviru Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave
.
I.
Grad Split iskazuje javni interes za sudjelovanje u projektu „Uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske“.
II.
Grad Split ima interes sudjelovati u Projektu iz točke I. ovoga Zaključka kako bi se po osnovi
digitalizacije izvršio popis svih poslovnih procesa, a što bi za posljedicu imalo ukidanje i
pojednostavljenje u vidu objedinjavanja pojedinih postupaka, čime bi se osigurao objektivni
alat za transparentnost rada javne uprave u vidu mjerljivosti učinka svakog radnog mjesta u
obuhvatu ustrojstva Gradske uprave.
III.
Zadužuje se Gradonačelnik za provedbu ovog Zaključka.
Potom je, većinom glasova( 20 „za“, 3 „protiv“ i 5 „uzdržana“ od 28) usvojena Odluka o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Gradske uprave Grada Splita.
Ad 13. Prijedlog zaključka o povećanju temeljnog kapitala SPALATUM D.M.C. d.o.o.
turistička agencija

Ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom imovinom Ivan Leko je u ime
ovlaštenog predlagatelja u pisanom obliku podnio amandmane na Prijedlog zaključka koji
postaju sastavni dijelovi Prijedloga te glase: u članku 10. riječ „Zaključak“ zamjenjuje se
riječi „Odluka.“
Članak 8. mijenja se i glasi: „ Obvezuje se direktor Društva poduzeti sve potrebne radnje
sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.“
Članak 9. mijenja se i glasi: „ Prijedlog izmjene Izjave o osnivanju društva SPALATUM
D.M.C. d.o.o. turistička agencija prilog je ove odluke.“
Uvodno obrazloženje dali su savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša i gradonačelnik
Andro Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Aida Batarelo, Renato Ćupić, Joško
Markić, Branimir Urlić, Ljubica Vrdoljak, Duje Sučić, Mladen Martin Pauk, Ante Čikotić,
savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša i gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(16 „za“ i 10 „protiv“ od 26)donesen
Zaključak o povećanju temeljnog kapitala SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička
agencija.
Ad 14. Prijedlog zaključka o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu
SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička agencija
Uvodno obrazloženje dali su savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša i gradonačelnik
Andro Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Natalija Tafra Bazina i Renato Ćupić.
Vijećnik Joško Markić predložio je amandman koji je gradonačelnik kao ovlašteni
predlagatelj prihvatio te on postaje sastavni dio prijedloga te glasi: „u članku 3. iza riječi
„objekata“ brišu se riječi „_SM01.“
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(16 „za“ i 11 „protiv“ od 27)donesen
Zaključak o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu SPALATUM
D.M.C. d.o.o. turistička agencija.
Ad 15. Prijedlog Odluke izradi Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030. godine
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Ante Čikotić, Jure Šundov, Goran Kotur, Goran Kovačević i
gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(22 „za“ od 22) usvojena Odluka o izradi
Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030. godine.
Ad 16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnoga odbora za koordinaciju,
praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja Grada
Splita 2020.-2030.“
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Ante Čikotić i gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(24 „za“ od 24) usvojena Odluka o osnivanju
i imenovanju Glavnoga odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i
rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030.“
Ad 17. Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada
Splita iz Republike Hrvatske i Grada Rzesowa iz Republike Poljske
Uvodno obrazloženje dali su predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo
Stipe Božić i viši savjetnik za međunarodnu suradnju Nikola Aleksić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno je(25 „za“ od 25) usvojena Odluka o
uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Splita iz Republike Hrvatske i
Grada Rzesowa iz Republike Poljske.
Ad 18. Prijedlog Program rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2018. godinu

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za pripremu, izradu te predlaganje
programa rada Gradskoga vijeća Jure Šundov.
Sukladno članku 82. stavku 2. Poslovnika Gradskoga vijeća vijećnik stranke „Most NL“
Ante Čikotić podnio je predsjedniku Gradskoga vijeća potpise 17 vijećnika sa zahtjevom
za održavanje tematske sjednice na temu“ Park šuma Marjan.“
Predsjedatelj Jure Šundov je predložio vijećnicima da se sjednica na tu temu održi 04.
travnja 2018. u 9,00 sati što je od strane vijećnika i prihvaćeno.
Potom je, jednoglasno(27 „za“ od 27) usvojen Program rada Gradskoga vijeća Grada
Splita za 2018. godinu.
Ad 19. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra na čest.zem. 10402/53 K.O. Split
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i upravljanje
razvojnim projektima Ana Pogorelić.
U raspravi je sudjelovao Renato Ćupić.
Potom je, jednoglasno(27 „za“ od 27) usvojena Odluka o davanju koncesije za
posebnu upotrebu pomorskog dobra na čest.zem. 10402/53 K.O. Split.
Ad 20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani
izvođenja radova u 2018. godini
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
U raspravi je sudjelovao Branimir Urlić.
Potom je, jednoglasno(24 „za“ od 24) usvojena Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini.
Ad 21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada
Splita
Uvodno obrazloženje dali su ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić i zamjenik gradonačelnika Nino
Vela.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Branimir Urlić i ovlašteni pročelnik Upravnog
odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 23 „za“ i 2 „uzdržana“ od 25) usvojena
Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
skupnog održavanja dva javna nužnika na području Grada Splita.
Ad 22. Prijedlog rješenja o imenovanju Mateja Gabrila za vršitelja dužnosti
ravnatelja Muzeja Domovinskog rata u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mario
Negotić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 19 „za“ i 3 „uzdržana“ od 22) doneseno
Rješenje o imenovanju Mateja Gabrila za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja
Domovinskog rata u Splitu.
Ad 23. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Komisije za suradnju s mladima Jure Šundov.
Potom je stavio na glasanje: Prijedlog o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje
rezultata glasovanja za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.
U povjerenstvo su jednoglasno(22 „za“ od 22) imenovani: Renato Ćupić, Igor Stanišić,
Tomislav Prljević te njihovi zamjenici Martin Mladen Pauk, Ante Jukić i Ante Bradarić
Šljujo.

Nakon tajnog glasovanja, predsjednik Povjerenstva Renato Ćupić je pročitao Zapisnik o
radu Povjerenstva za utvrđivanje rezultata glasovanja za izbor članova Savjeta mladih i
njihovih zamjenika.
Potom je, jednoglasno( 25 „za“ od 25) doneseno:
RJEŠENJE
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita
Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita, izabrani su:
1. MARIJAN NIKOLIĆ, za člana
MARKO GLIBOTA, za zamjenika člana
2. DOMAGOJ BAJIĆ, za člana
NORA KULIĆ, za zamjenika člana
3. KREŠIMIR MANDIĆ, za člana
LUKA GORETA, za zamjenika člana
4. MIRAN PODRŽAJ, za člana
JURICA KURTOVIĆ, za zamjenika člana
5. BRUNO STRIČEVIĆ, za člana
JOSIP SUBAŠIĆ, za zamjenika člana
6. MIROSLAVA ĆOSIĆ, za zamjenika člana
JELENA CVITKOVIĆ, za zamjenika člana
7. JURE MIHAEL SLAVIĆ, za člana
ANA BOŽINOVIĆ KARAUZ, za zamjenika člana
8. HRVOJE BAŠIĆ, za člana
VIDE VULETIĆ, za zamjenika člana
9. MATEA BEŠLIĆ, za člana
ROMANA BAN za zamjenika člana
10. TINA VUKASOVIĆ ĐAKOVIĆ, za zamjenika člana
LANA BEOVIĆ, za zamjenika člana
11. MARINA MEIĆ, za člana
IVANA ROGULJIĆ, za zamjenika člana
Ad 24. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2016. godinu
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za unutarnju reviziju Alma Peroš.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 22 „za“ i 1 „uzdržan od 23) usvojeno Izvješće o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2016. godinu.
Ad 25. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranim
čest.zem. 9967/30 pov. 245 m2, 9967/31 pov. 31 m2 i čest.zem. 9967/33 pov. 363 m2,
sve K.O. Split, na području gradskoga kotara Mejaši

Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i upravljanje
razvojnim projektima Ana Pogorelić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno( 24 „za“ od 24) donesen Zaključak o ukidanju
statusa javnog dobra na novoformiranim čest.zem. 9967/30 pov. 245 m2, 9967/31
pov. 31 m2 i čest.zem. 9967/33 pov. 363 m2, sve K.O. Split, na području gradskoga
kotara Mejaši.
Ad 26. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1904 Z.U.
4738 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 125,00 m2 n II. katu zgrade u
Splitu na adresi Krešimirova 3 i 5
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
U raspravi je sudjelovao Sani Mardešić.
Potom je, većinom glasova( 23 „za“ i 1 „uzdržan“ od 24) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 1904 Z.U. 4738 K.O. Split, u naravi poslovni prostor
površine 125,00 m2 n II. katu zgrade u Splitu na adresi Krešimirova 3 i 5.
Ad 27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U.
2826 K.O. Split u naravi dio poslovnih prostora u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, većinom glasova( 23 „za“ i 1 „uzdržan“ od 24) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split u naravi dio poslovnih
prostora u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1.
Ad 28. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U.
2826 K.O. Split u naravi poslovni prostori u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, većinom glasova( 23 „za“ i 2 „uzdržana“ od 24) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split u naravi poslovni prostori
u Splitu na adresi Kraj sv. Marije 1.
Ad 29. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove
„Športski objekti“
Uvodno obrazloženje dao je ravnatelj Javne ustanove „Športski objekt“ Tomislav
Borozan.
U raspravi su sudjelovali: Ante Bradarić Šljujo, Aida Batarelo i ravnatelj Javne ustanove
„Športski objekt“ Tomislav Borozan.
Potom je, većinom glasova( 16 „za“ i 10 „uzdržana“ od 26) usvojena Statutarna odluka o
izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Športski objekti“
Ad 30. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2017. godinu
Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Savjeta mladih Antonia Kuzmanić.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Tonći Blažević, Tomislav Prljević, Renato
Ćupić, Martin Mladen Pauk, Jure Šundov.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je ( 25 „za“ od 25) usvojeno Izvješće o radu
Savjeta mladih Grada Splita za 2017. godinu.
Ad 31. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
Općinskog suda u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno( 25 „za“ od 25) donesen Zaključak o utvrđivanju
prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu.

Ad 32. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za praćenje sanacije odlagališta
otpada „Karepovac“
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Gradskoga vijeća Jure Šundov.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno( 25 „za“ od 25) doneseno Rješenje o imenovanju
Odbora za praćenje sanacije odlagališta otpada „Karepovac.“

Sjednica je završila sa radom u 19,00 sati.
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Jure Šundov

