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URBROJ: 2181101-02-13Split, 02. listopada 2014. godine

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 02. listopada 2014. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)
Poćetak u 09,10 sati.
Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da su istoj nazočni svi vijećnici, 35 od 35
vijećnika u Gradskome vijeću.
Nazočni vijećnici:
1. Tomislav Alujević
2. Ivan Banović

Grgas

3. Slavica Bartulović Barač
4. Tonći Blažević
5. Milan Blaževski

6. Igor Boraska
7. Vojko Bažulić
8. Gojko Čepa
9. Stanislav Čudina
10. Damir Ćosić
11. Boris Ćurković
12. Daša Dragnić
13. Srđan Gjurković
14. Tomislav Gojo
15. Ivan Grubišić
16. Ivica Grubišić
17. Vjekoslav Ivanišević
16. Željko Kerum
19. Marija Mladineo
20. Hrvoje Marušić
21. Danira Matošić Matičević
22. Igor Mladinić
23. Luka Podrug
24. Jakov Prkić
25. Tomislav Prljević

26. Marijana Puljak
27. Ante Restović
28. Marijo Sičić
29. Duje Sučić
30. Goran Sučić
31. Petar Škorić
32. Daniela Špalj
33. Jure Šundov
34. Damir Vidošević

35. ljubica Vrdoljak
Sjednici su bili nazočni:gradonačelnik Ivo Baldasar, zamjenici gradonačelnika Aida Batarelo i
Goran Kovačević te predstavnici sredstava priopćavanja i ostali koji su pozvani na sjednicu.
Predsjednik Mandatne komisije Ivan Banović je pročitao Izvješće Mandatne komisije od 25.
kolovoza 2014. godine: - Izvješće o utvrđivanju prestanka mirovanja mandata vijećnika Ivana
Grubišića i prestanka mandata vijećnice Maje Dvornik.
Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda slijedećim točkama:
1. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10001/9,
10001/38 i novoformirana
čest.zem. 1000/46, 1000/47 i 10001/48 (nastale na
osnovne čest.zem.10001/46)
sve K.O. Split, na predjelu Brnik, koja je većinom
glasova (23 ~za~j 7 nprotiv~ od 30) usvojena j postaje točka 29. dnevnog reda.
2. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije o rješavanju imovinsko pravnih
odnosa na Trgu hrvatske bratske zajednice između Grada Splita i Ugrina
Edvarda, koja je većinom glasova (20 "za~ i 13 "protiv" od 33) usvojena i postaje točka
30. dnevnog reda.
3. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta
Hrvatskog narodnog kazališta Split, koja nije usvojena (13 "za" , 14 "protiv~ i 4
"uzdržana~ od 31).
4. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta
Gradskog kazališta mladih Split, koja je većinom glasova (23 "za~ i 8 "protiv~ od 31)
usvojena j postaje točka 31. dnevnog reda.

- vijećnik Tonći 81aževićje predložio da se zbog važnosti tematike točke 21. Prijedlog
polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje siječanj _
lipanj 2014. godine i 22. Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Splita za razdoblje
siječanj -lipanj
2014. godine zamijene sa točkama 3. i 4. dnevnog reda, što je jednoglasno
(34 "za" 34) usvojeno.
Potom je, jednoglasno usvojen dnevni red sa izmjenama i dopunama (34 "za~ od 34) kako
slijedi:

DNEVNI
1.

Vijećnička

RED

pitanja i odgovori

2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje
siječanj -lipanj 2014, godine
4. Izvješće o radu Gradonačelnika
godine

Grada Splita za razdoblje

5. Prijedlog
Splita

izbora za članove vijeća gradskih

odluke o raspisivanju

siječanj -lipanj

2014.

kotareva Grada

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju
sredstava proračuna
Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članovalica Gradskoga vijeća
izabranih na kandidacijskim
listama grupa birača
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje
dječjih vrtića i jaslica Grada Splita

roditelja

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj
9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih
turističke sezone
10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje
gradskim kotarevima Grada Splita

prostorija

u cijeni programa
skrbi
radova tijekom

u mjesnim

odborima

i

11. Prijedlog zaključka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u 2015.
I 2016. godine za realizaciju EU projekta "Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split _ Solin"
12. Prijedlog zaključka o rješavanju imovinskopravnih
odnosa s Panex d.o.o. i
Dragom Verajom na trasi Puta iza Nove bolnice
13. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnije
ponude za osnivanje prava
plodouživanja na nekretnini "Turistička palača" u Splitu
14. Prijedlog zaključka o novoj lokaciji Zoološkog vrta i azila za Životinje u Split
15. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9940/33 površine
200 m2 K.O. Split, na predjelu Ulice broj 4 (DPU JI od raskrižja Bračke i Velebitske
ulice u Splitu)
16. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj
čest.zem.
10159/10 i novoformiranoj
čest.zem.10159/11
(nastale od osnovne čest.zem.10159/3),
obje K.O. Split na predjelu Trstenik u Splitu
17. Prijedlog zaključka o kupnji čes!.zem. 3617/4 pov. 604 m2, 3617/5 pov. 123 m2 i
3617/6 pov. 3 m2, sve K.O. Split
18. Prijedlog zaključka o kupnji 13/16 dijela čest.zem. 3629/1 u površini od 481,81 m2 i
13/16 dijela čest.zem. 3629/2 u površini od 536/25 m2, sve K.O. Split
19. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 113 od 1/2 suvlasničkog
dijela
čest.zem. 9381/1 Z.U. 4752 K.O. Split, u naravi dvor u Hrvojevoj ulici u Splitu
20. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 67/95 dijela čest.zgr. 234, 235 i
236 Z.U. 2874 K.O. Split, u naravi stan površine 66,62 m2 na II. katu zgrade u Splitu na
adresi Plinarska 21
21. Prijedlog
K.O. Split, u
22. Prijedlog
23. Prijedlog
24. Prijedlog
mladih Split

zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3140 Z.U. 5152
naravi trosoban stan na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bregovita 13
plana mreže dječjih vrtića na području Grada Splita
rješenja o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu
rješenja o razrješenju članice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta

25. Prijedlog
mladih Split

rješenja o imenovanju

26. Prijedlog
2015. godinu

za davanje suglasnosti

člana Kazališnog
na Program

vijeća Gradskog

rada Savjeta mladih Grada Splita za

27. Prijedlog teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita
28. Informacija o statusu pripreme
Športske dvorane na Pazdigradu
- ako dopuna bude usvojena:

izgradnje

kazališta

za izbor članova i

Osnovne škole i trodjeine

školske

29. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10001/9, 10001138
i novoformirana
čest.zem. 1000/46, 1000/47 i 10001/48 (nastale na osnovne čest.zem.
10001/46) sve K.O. Split, na predjelu Brnik
30. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije o rješavanju imovinsko pravnih odnosa
na Trgu hrvatske bratske zajednice između Grada Splita i Ugrina Edvarda.
31. Prijedlog zadavanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Gradskog
kazališta mladih Split.

Ad 1. Vijećnička pitanja
1. Vijećnik TOMISLAV PR LJEVIĆ postavio je pitanje vezano za putovanje pročelnika
Drage Davidovića na utakmicu Reala na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo
Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
2. Vijećnik ANTE RESTOVIĆ postavio je pitanje vezano za status i obnovu OŠ
Pazdigrad na koje je odgovorila pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines
Milina Ganza i gradonačelnik Ivo Baldasar.
3. Vijećnik HRVOJE MARUŠIĆ postavio je pitanje vezano za natječaj za potporu malim
poduzetnicima na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
4. Vijećnica SLAVICA BARTULOVIĆ BARAČ postavila je pitanje vezano za parkiranje
u staroj gradskoj jezgri na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran
Kovačević.
5. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za parkirna mjesta u ulici Ljudevita
Posavskog na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
6. Vijećnik LUKA PODRUG postavio je pitanje vezano za slobodno prikupljanje potpisa
na svim javnim površinama Grada Splita organizatorima referenduma za opoziv
gradonačelnika koje je proslijeđeno Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora .
• Vijećnik je postavio j dopunsko pitanje vezano za njegov prijedlog za nabavu
besplatnih knjiga svim učenicima osnovnih škola od strane Grada Splita koje je
proslijeđeno Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
7. Vijećnik TONĆI BLAŽEVIĆ postavio je pitanje vezano za Hitnu zubnu stomatološku
ordinaciju koja je zadnjih godinu dana ukinuta na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo
Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za autoprijevoznika Dalmatinca koje se
upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
8. Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je pitanje vezano za statusu projekta
sanacije odlagališta Karepovac na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
9. Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK postavila je pitanje vezano za zbrinjavanje
komunalnog otpada sa područja makarske rivijere do otvaranja centra za
gospodarenje otpadom u Lećevici na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
10. Vijećnik IGOR BORASKA postavio je pitanje vezano za investicijski projekt
"Contarini" na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić.
11. Vijećnik GOJKO ČEPO postavio je dopunsko pitanje vezano za osnivanje
zajedničkog kluba nezavisne liste Marijane Puljak i HDZ-a.
12. Vijećnica DAŠA DRAGNIĆ postavila je pitanje vezano za godišnje izvješće tvrtke
Splitska obala d.o.o. na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i
predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
13. Vijećnik DAMIR ĆOSIĆ postavio je pitanje vezano za Turističku palaču na koje je
odgovorio pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore Ivica
Pavić i gradonačelnik Ivo Balda sar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje
Gradonačelniku radi dava~ja. pisano~ odg~lVora.
14. Vijećnica DANIRA MATOS IC MATICEVIC postavila je pitanje vezano za stanje u
Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje "Zlatna vrata" na koje je odgovorio
zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice
upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
13. Vijećnik IVAN GRUBiŠiĆ postavio je pitanje vezano za usklađivanje termina
sazivanja sjednica Gradskoga vijeća i Sabora na koje je odgovorio predsjednik
Gradskoga vijeća Boris Ćurković.

14. Vijećnik IVAN BANOVIĆ postavio je pitanje vezano za potrebu pojačanog
policijskog nadzora na prilazima škola zbog pojačanog prometa na koje je odgovorio
gradonačelnik Ivo BaJdasar i predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
15. Vijećnik TOMISLAV GOJO postavio je pitanje vezano za nezakonito postupanje
Vijeća za koncesijska odobrenja Grada Splita na koje je odgovorio zamjenik
gradonačelnika Goran Kovačević i gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
16. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za oglašavanje na stupovima
javne rasvjete na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić j gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se
na zahtjev vijećnika l;!pućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
17. Vijećnik VOJKO BOZULlC postavio je pitanje vezano za proceduru zaštite Park
šume Marjan na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.

Ad 2.Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Pošto više nije bilo primjedbi, Predsjednik je konstatirao da je Zapisnik 16. sjednice
jednoglasno(28 ~za" od 28) usvojen.
Ad 3. Prijedlog polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju
razdoblje
siječanj -lipanj
2014. godine

Proračuna

Grada Splita za

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
U raspravi su sudjelovali: Duje Sučić, Tonći Blažević, Ljubica Vrdoljak, Tomislav Gojo, Jure
Šundov, Tomislav Prljević, Daša Dragnić, Hrvoje Marušić, Petar Škorić, Gojko Cepo, Milan
Blaževski, Goran Sučić, Luka Podrug, Ante Restović, Igor Boraska, pročelnica Upravnog
odjela za financije Ljiljana Vučetić, zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo i gradonačelnik
Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(18 ~za" i 13 "protiv" od 31) usvojen
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje
siječanjlipanj 2014. godinu.
Ad 4. Izvješće o radu Gradonačelnika
godine

Grada Splita za razdoblje

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik
U raspravi su sudjelovali: Duje Sučić, Tonći
Banović, Jakov Prkić, Tomislav Gojo, Daša
Ćepo, Goran Sučić, Luka Podrug, Marijana
8aJdasar.

siječanj -lipanj

2014.

Ivo Baldasar.
Blažević, Ljubica Vrdoljak,Tomislav Prljević, Ivan
Dragnić, Hrvoje Marušić, Petar Škorić, Gojko
Puljak, Igor Boraska i gradonačelnik Ivo

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(18 ~za" i 11 ~protivYod 29) usvojeno
Izvješće o radu Gradonačelnika
Grada Splita za razdoblje siječanj -lipanj
2014.
godine.
Ad 5. Prijedlog
Splita

odluke o raspisivanju

izbora za članove vijeća gradskih

kotareva Grada

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Filip Butorović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (24 "za" od 24 ) usvojena Odluka o raspisivanju
izbora za članove vijeća gradskih kotareva Grada Splita.
Ad 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju
sredstava
Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica Gradskoga
izabranih na kandidacijskim
listama grupa birača
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Ureda Grada Drago Davidović.

proračuna
vijeća

U raspravi su sudjelovali: Gojko tepo, Jakov Prkić, Danira Matošić Matičević, Hrvoje Marušić
i pročelnik Ureda Grada Drago Davidović.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (27 "za" od 27 ) usvojena Odluka o izmjenama
Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih
stranaka i članovalica Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa
birača,
Ad 7. Pri"edlo odluke o utvrđivan'u m'erila za sud'elovan'e roditel'a u creni
dječjih vrtića i jaslica Grada Splita

ro rama

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza.
U raspravi su sudjelovali:lvan Banović, Tonći Blažević, Ante Restović, Jakov Prkić, Goran
Sučić, Hrvoje Marušić, pročelnica Ines Milina Ganza i zamjenica gradonačelnika Aida
Batarelo.
Vijećnik Ivan Banović dao je prijedlog amandmana, koji je predlagatelj prihvatio te on postaje
sastavni dio prijedloga i glasi: "U članku 6. stavku 2. alineja 2. i 3. se brišu i dodaje nova koja
glasi: -za treće i više djece roditelji će biti oslobođeni od plaćanja cijene određenog
programa."
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (22 "za" od 22 ) usvojena Odluka o
utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica
Grada Splita.
Ad 8, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu Romana Škrabić.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Jakov Prkić, pročelnica Romana Škrabić i zamjenica
gradonačelnika Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (25 "za" od 25 ) usvojena Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.
Ad 9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom
turističke sezone
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Hrvoje Marušić, Jure Šundov, Marijana Puljak, Ivan
Banović, Vjekoslav Ivanišević, Igor Boaraska i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (30 "za" od 30 ) usvojena Odluka P o
privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (I.
čitanje), uz slijedeći:
ZAKLJUČAK
u povodu rasprave Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja
građevinski radova tijekom turističke sezone
1. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi na Prijedlog odluke o
privremenoj zabrani izvođenja građevinski radova tijekom turističke sezone dostaviti
će se gradonačelniku i Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo radi
izrade Prijedloga navedene odluke i dostave iste Gradskome vijeću Grada Splita na
II. čitanje.

2. Izvadak iz tonskog zapisa vezano za Prijedlog iz točke 1. ovoga zaključka dostaviti će
se vijećnicima radi upućivanja primjedbi, prijedloga i mišljenja a sve u cilju pripreme
Prijedloga za II. čitanje.

Ad 10. Pri"edlo odluke o davan'u na korišten'e
gradskim kotarevima Grada Splita

rostori"a

u m'esnim

odborima

i

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Filip Butorović.
U raspravi su sudjelovali: Duje Sučić, Tonći Blažević, Ljubica Vrdoljak,Tomislav Prljević, Ivan
Banović, Jakov Prkić, Tomislav Gajo, Daša Dragnić, Damir Ćosić, Petar Škorić, Gojko Čepa,
Goran Sučić, Marijana Puljak, Jure Šundov, Ivica Grubišić, Ljubica Vrdoljak, pročelnik Filip
Butarović j gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (31 "za~ od 31 ) usvojena Odluka o davanju
na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim kotarevima Grada Splita(l.
čitanje), uz slijedeći:

ZAKLJUČAK
u povodu rasprave Prijedloga odluke o davanju na korištenje prostorija u
mjesnim odborima i gradskim kotarevima Grada Splita
1. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi na Prijedlog odluke o davanju
na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim kotarevima Grada Splita dostavit i
će se gradonačelniku i Službi za mjesnu samoupravu radi utvrđivanja Prijedloga
navedene odluke i dostave iste Gradskome vijeću Grada Splita na II. čitanje.
2. Izvod jz tonskog zapisa vezano za Prijedlog iz točke 1. ovoga zaključka dostaviti će se
vijećnicima radi upućivanja primjedbi, prijedloga i mišljenja a sve u cilju pripreme
Prijedloga za II. čitanje.

Ad 11. Prijedlog zaključka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u
2015.12016. godine za realizaciju EU projekta "Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split _ Solin"
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić j pročelnik Špiro Cokarić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (27 ~za~od 27 ) donesen Zaključak u svezi
osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u 2015.12016. godine za realizaciju EU
projekta "Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije
Split - Solin."
Ad 12. Prijedlog zaključka o rješavanju imovinskopravnih
odnosa s Panex d.o.o. i
Dragom Vera jom na trasi Puta iza Nove bojnice
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj i gradonačelnik Ivo Baldasar.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Luka Podrug, Gojko Čepa, Vjekoslav Ivanišević,
Ljubica Vrdoljak, Boris Ćurković, pročelnik Anto Krželj i gradonačelnik Ivo Balda sar.
- gradonačelnik je kao ovlašteni predlagatelj povukao ovu točku sa dnevnog reda .
• Predsjednik je konstatirao
da je u vijećnici
članku 97.stavku 6. i 7. Poslovnika
prekinuo
listopada 2014. godine u 9,00 sati.

nazočno 14 vijećnika, te je sukladno
rad sjednice i zakazao novu za 09.

Sjednica je završila sa radom u 19,15 sati.
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