REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/11
URBROJ: 2181/01-02-15-31
Split, 14. srpnja 2015. godine

ZAPISNIK
sa 28. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 14. srpnja 2015. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)
Početak u 09,05 sati.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 32 od 35
vijećnika u Gradskome vijeću.
Nazočni vijećnici:
1. Tomislav Alujević Grgas
2. Ivan Banović
3. Tonći Blažević
4. Milan Blaževski
5. Igor Boraska
6. Vojko Božulić
7. Gojko Čepo
8. Stanislav Čudina
9. Damir Ćosić
10. Boris Ćurković
11. Dražen Delić
12. Daša Dragnić
13. Tomislav Gojo
14. Vjekoslav Ivanišević
15. Ivan Grubišić
16. Ivica Grubišić
17. Marija Mladineo
18. Hrvoje Marušić
19. Danira Matošić Matičević
20. Igor Mladinić
21. Luka Podrug
22. Jakov Prkić
23. Tomislav Prljević
24. Marijana Puljak

25. Ante Restović
26. Marijo Sičić
27. Duje Sučić
28. Goran Sučić
29. Petar Škorić
30. Jure Šundov
31. Damir Vidošević
32. Ljubica Vrdoljak
Odsutni: Željko Kerum, Srđan Gjurković, Slavica Bartulović Barač.
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.
Predsjedatelj je predložio slijedeće izmjene dnevnog reda:
iz razloga žurnosti točka 20. Izviješće u svezi osnivanja Centra za autizam – Split
postaje točka 1. dnevnog reda
točka 33. dnevnog reda, briše se jer se već uvrštena pod točkom 23.dnevnog reda te
ostale točke iza točke 33. mijenjaju svoj redoslijed
za točke 4. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grad Splita i 5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Splita, provest će se jedinstvena rasprava, a glasovanje pojedinačno o svakoj
točki
Potom je, jednoglasno(29 „za“ od 29) usvojen dnevni red sa predloženim
izmjenama kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Izviješće u svezi osnivanja Centra za autizam – Split
2. Vijećnička pitanja i odgovori
3. Usvajanje zapisnika sa 26., nastavka 26. i 27. sjednice Gradskoga vijeća Grada
Splita
4. Prijedlog poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita (II. čitanje)
5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad Splita
6. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
8. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita
9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u
Gradu Splitu
10. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2014. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014. godinu s
Izvješćem o radu ustanova u kulturi
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2014. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za
2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2014. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2014. godini s
Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split
15. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu
16. Prijedlog zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnih
trgovačkih društava i društva „Stano-uprava“ d.o.o. u 2014. godini
16./1.Trgovačko društvo „Parkovi i nasadi“ d.o.o.
16./2.Trgovačko društvo „Lovrinac“ d.o.o.
16./3.Trgovačko društvo „Stanouprava“ d.o.o.
16./4.Trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o.
16./5. Spalatum DMC d.o.o. – Turistička agencija
16./6.Trgovačko društvo „Čistoća“ d.o.o.
16./7.Trgovačko društvo „Promet“ d.o.o.
16./8.Trgovačko društvo „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.

17. Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Ustanove za
zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES-Split“ u 2014.
godini
18. Prijedlog liste kandidata za članove Nadzornog odbora HNK "Hajduk" Split š.d.d.
19. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava plodouživanja sa
rekonstrukcijom na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu
20. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Ugovora o ulaganju u Košarkaški klub „Split“
š.d.d. u razdoblju od 2016. – 2019. godine
21. Izvješće o financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u 2014.
godini

22. Informacija o postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom „ROBOT COMMERCE“
d. o. o. Split, s prijedlogom Zaključka

23. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova prigodnog kićenja javnih
površina Grada Splita za praznike, blagdane i pučke fešte za razdoblje od četiri godine
24. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9978/39 pov. 60 m2
K.O. Split na predjelu Kile u Splitu
25. Prijedlog Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Grada
Splita za 2015. godinu – Plan postupanja
26. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2014. godini
27. Izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za područje Grada Splita u 2014. godini
28. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita
za 2015. godinu
29. Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2015.
godine
30. Prijedlog odluke o načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja
31. Prijedlog zaključka o privođenju namjeni nekretnine Gradskog akvarija u Splitu
32. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2268 Z.U. 7195 K.O.
Split, u naravi četverosoban stan na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bosanska 11
33. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3239/2 Z.U. 5114 K.O.
Split, u naravi stan površine 71,98 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Trg Mihovila
Pavlinovića 7
34. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 957/10 Z.U. 3349 K.O.
Split, u naravi 79/138 dijela stana površine 137,85 m2 na III. katu zgrade u Splitu na
adresi Trg Republike 1
35. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2331/2 Z.U. 1012 K.O.
Split, u naravi dućan u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Pistura 3
36. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za ¼ dijela čest.zgr. 2545 Z.U. 1810
K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Mihovilova širina 13
37. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2602/1 Z.U. 6881 K.O.
Split, u naravi dvosoban stan površine 67,91 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi
Marmontova 2
38. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Muzeja grada Splita
39. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Marka Marulića“ Split
40. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
Ad 1. Izviješće u svezi osnivanja Centra za autizam – Split

Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (31 „za“ od 31) usvojeno Izviješće u svezi
osnivanja Centra za autizam – Split.
Ad 2. Vijećnička pitanja
1.Vijećnik VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ postavio je pitanje vezano za Zoo vrt na Marjanu
na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnik Goran Kovačević. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
2. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za ponavljanje natječaja za
uklanjanje lešina i zbrinjavanje napuštenih životinja 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.
3. Vijećnik TOMISLAV GOJO postavio je pitanje vezano za komunalno opremanje i
uređenje istočnih Gradskih kotareva i Mjesnih odbora na koje je odgovorio zamjenik
gradonačelnika Goran Kovačević i gradonačelnik Ivo Baldasar.
4. Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za projekt Small Mall na
koje je odgovorio pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Anto Krželj i gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
5. Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je dopunsko pitanje vezano za ugostiteljske
objekte na Žnjanskom platou na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić.Isto pitanje se na zahtjev vijećnice
upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
6. Vijećnik IGOR BORASKA postavio je pitanje vezano za parkiranje na pločniku pokraj
knjižnice Marko Marulić na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
7. Vijećnik TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS postavio je pitanje vezano otvaranje IT
centra u Splitu na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i
gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku
radi davanja pisanog odgovora.
8. Vijećnik HRVOJE MARUŠIĆ postavio je pitanje vezano za zabranu ispijanja alkohola
na javnim mjestima na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
9. Vijećnik LUKA PODRUG postavio je pitanje vezano za eksploataciju nafte i plina na
Jadranu na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i gradonačelnik
Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za korištenje poslovnih prostora na
Bačvicama od strane SDP-a. Pitanje se upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
10. Vijećnik ZDESLAV BENZON stavio je pitanje vezano za uvođenje novih uličnih
parkirališta na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić i viši savjetnik gradonačelnika - specijalist za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša Dražen Pejković.Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
11. Vijećnica DAŠA DRAGNIĆ postavila je pitanje vezano za izvješće gradskih tvrtki i
ustanova.Isto pitanje se na zahtjev vijećnice upućuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
12. Vijećnica DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ postavila je pitanje vezano za ZOO vrt na
Marjanu na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević. Isto pitanje se
na zahtjev vijećnice upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnica je postavila i dopunsko pitanje vezano za godišnje izvješće tvrtke Splitska obala
d.o.o. koje je upućeno Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
13. . Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za propalu kandidaturu Splita
za EPK 2020. na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i

gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku
radi davanja pisanog odgovora.
Ad 3. Usvajanje zapisnika sa 26., nastavka 26. i 27. sjednice Gradskoga vijeća
Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, predsjedatelj je konstatirao da su Zapisnici sa 26., nastavka 26.
i 27. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita jednoglasno( 26 „za“ od 26) usvojeni.
Ad 4. Prijedlog poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita (II. čitanje)
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za statut, poslovnik i propise Dražen
Delić.
U raspravi su sudjelovali: Gojko Čepo, Luka Podrug, Daša Dragnić, Marijana Puljak,
Ljubica Vrdoljak.
Vijećnice Daša Dragnić i Danira Matošić Matičević predložile su slijedeće amandmane:
- članak 51. dopunjava se stavkom 3. koji glasi: „ Po isteku tog razdoblja Gradsko vijeće
sastavlja i objavljuje izvješće o ispunjavanju programa i radu Gradskoga vijeća.“
Amandman nije usvojen(2 „za“ od 30).
- u članku 52. stavku 1. iza riječi rada, dodaju se riječi „ i sastavljanje izvješća o radu.“
Amandman nije usvojen(1 „za“ od 31).
- u članku 54. dodaje se stavak 2. koji glasi: „ Radna tijela Vijeća o svom radu sastavljaju
izvješće koji je sastavni dio Izvješća o ispunjavanju programa i radu Gradskoga vijeća.“
Amandman nije usvojen(2 „za“ od 31).
- u članku 100. stavak 1.: „ iza riječi trenutka, riječ otvaranja zamjenjuje se riječi
zatvaranja.“ Amandman nije usvojen(6 „za“ od 31).
- u članku 118. stavak 1. ,točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te dodaju
riječi: „ na internetskim stranicama Grada Splita, ažurno i na lako pretraživ način, te na
ostale načine sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13).“
Amandman nije usvojen(5 „za“ od 31).
- vijećnici Marijana Puljak i Jakov Prkić su predložili slijedeći amandman:
U članku 82. stavak 1., briše se i dodaju se tri nova stavka te ostali stavci unutar istog
članka mijenjaju svoj redoslijed:
„ Vijeće zasjeda redovito dva puta godišnje; prvi put između 1. veljače i 31. srpnja, a
drugi put između 15. rujna i 31. prosinca.
Kada Vijeće redovito zasjeda, sjednice Vijeća održavaju se u pravilu drugog ponedjeljka
u mjesecu.
Izvan rokova iz stavka 1. ovoga članka Vijeće zasjeda izvanredno na zahtjev
Gradonačelnika ili najmanje jedne trećine članova Vijeća.“
Amandman nije usvojen(3 „za“ od 31).
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(29 „za“ i 2 „protiv“ od 31) usvojen
Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Splita.

Ad 5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad
Splita
Ad 6. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Splita
Uvodno obrazloženje dali su: gradonačelnik Ivo Baldasar, pročelnica Službe za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro i viši savjetnik gradonačelnika specijalist za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dražen Pejković.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Alujević Grgas, Marijana Puljak, Jure Šundov, Petar
Škorić, Ivica Grubišić, Zdeslav Benzon, Igor Boraska, Luka Podrug, Danira Matošić
Matičević, Hrvoje Marušić, Jakov Prkić, Stanislav Ćudina, Daša Dragnić, pročelnica

Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro, viši savjetnik
gradonačelnika - specijalist za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dražen Pejković i
gradonačelnik Ivo Baldasar.
- vijećnik Petar Škorić podnio je dva amandmana, koji je predlagatelj prihvatio te oni
postaju sastavni dijelovi prijedloga te glase:
1. U prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita
članku 5. stavak 2. na kraju točke b) dodaju se alineje:
„ - zaključci i prijedlozi iz stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu pokretanja
postupka Izmjena i dopuna Plana, raspravljeni na 27. sjednici Gradskog vijeća, održanoj
18.5.2015.godine , se u postupku izrade planske dokumentacije, a temeljem kriterija,
ciljeva i polazišta određenih ovom Odlukom, imaju primijeniti kao preporuke, a ne
obveze.
-tijekom izrade Plana i javne rasprave, razmatrat će se i u Izmjene i dopune uvrstiti
primjedbe i prijedlozi koji su sukladni kriterijima, polazištima i ciljevima određenim ovom
Odlukom.“
2. U prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita
članku 5. stavak 2. na kraju točke b) dodaju se alineje:
„ - zaključci i prijedlozi iz stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu pokretanja
postupka Izmjena i dopuna Plana, raspravljeni na 27. sjednici Gradskog vijeća, održanoj
18.5.2015.godine , se u postupku izrade planske dokumentacije, a temeljem kriterija,
ciljeva i polazišta određenih ovom Odlukom, imaju primijeniti kao preporuke, a ne
obveze.
-tijekom izrade Plana i javne rasprave, razmatrat će se i u Izmjene i dopune uvrstiti
primjedbe i prijedlozi koji su sukladni kriterijima, polazištima i ciljevima određenim ovom
Odlukom.“
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(23 „za“ , 3 „protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 27)
usvojena Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad Splita.
Potom je, većinom glasova (24 „za“ , 3 „protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 28) usvojena Odluka o
izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita, zajedno sa
amandmanom Komisije za urbanizam koji glasi: „u članku 6. stavku 2. pod c) u alineji
3., riječi „4,0 milijuna €“ zamjenjuje riječima „ 30 milijuna kuna.“
Ad 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Gojko Čepo, Ivica Grubišić, Tomislav Gojo,
Ljubica Vrdoljak, Tomislav Prljević, Hrvoje Marušić, pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 „za“ , 9 „protiv“ i 2 „ uzdržana“ od
27) usvojena Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
Ad 8. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljanu Vučetić.
U raspravi su sudjelovali: Gojko Čepo, Ivica Grubišić, Hrvoje Marušić, Petar Škorić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(22 „za“ od 22) usvojena Odluka o
zaduživanju Grada Splita.
Ad 9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i
naprava u Gradu Splitu

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Gojko Čepo, Ivica Grubišić, Tomislav Gojo, Daša Dragnić,
Petar Škorić i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Špiro
Cokarić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“ , 3 „protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 23)
donesen Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava
u Gradu Splitu.
Ad 10. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu, Romanu Škrabić.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Zdeslav Benzon, Marijana Puljak, Ivan Banović,
pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Romanu Škrabić i
zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(25 „za“ od 25) usvojeno Izvješće o
izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2014. godinu.
Ad 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014.
godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuko.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Zdeslav Benzon,Daša Dragnić, Goran Sučić,
Tomislav Prljević, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru Siniša
Kuko, zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 „za“ i 7 „ uzdržana“ od 23)
usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za
2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi.
Ad 12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina
Ganza.
U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Marušić, Damir Ćosić, pročelnica Službe za obrazovanje
i znanost Ines Milina Ganza i zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(24 „za“ od 24) usvojeno Izvješće o
izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2014. godinu.
Ad 13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada
Splita za 2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za
2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina
Ganza.
U raspravi su sudjelovali: Goran Sučić, Marijana Puljak i pročelnica Službe za
obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(24 „za“ od 24) usvojeno Izvješće o
izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2014.
godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2014. godinu.
Ad 14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2014.
godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Daša Dragnić, Igor Boraska, Ivica Grubišić,
pročelnik za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap, ravnatelj Javne ustanove „
Športski objekti“ Split, Serdjan Guštin i gradonačelnik Ivo Baldasar.

Potom je, većinom glasova (18 „za“ i 6 „ uzdržana“ od 24) usvojeno Izvješće o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2014. godini s Izvješćem o radu
Javne ustanove „Športski objekti“ Split.
Ad 15. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014.
godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Daša Dragnić, Ivica Grubišić, Damir Ćosić,
Stanislav Ćudina, Duje Sučić, pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić i
gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, sa 16 „za“ od 23, nije usvojen Prijedlog godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu.
Ad 16. Prijedlog zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnih
trgovačkih društava i društva „Stano-uprava“ d.o.o. u 2014. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
16./1.Trgovačko društvo „Parkovi i nasadi“ d.o.o.
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva „Parkova i nasada“ d.o.o. ,Zoran
Barac.
U raspravi su sudjelovali: Ivica Grubišić, Damir Ćosić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(23 „za“ od 23) donesen Zaključak o
usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog trgovačkog društva
„Parkovi i nasadi“ d.o.o. u 2014. godini.
16./2.Trgovačko društvo „Lovrinac“ d.o.o.
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva „Lovrinca“ d.o.o., Petar Bilobrk.
U raspravi su sudjelovali: Ivica Grubišić, Daša Dragnić i direktor trgovačkog društva
„Lovrinca“ d.o.o., Petar Bilobrk.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(23 „za“ od 23) donesen Zaključak o
usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog trgovačkog društva
„Lovrinac“ d.o.o. u 2014. godini.
16./3.Trgovačko društvo „Stanouprava“ d.o.o.
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva „Stanouprava“ d.o.o., Marko
Šundov.
U raspravi su sudjelovali: Ivica Grubišić, Daša Dragnić, Marijana Puljak, Tomislav
Prljević, Hrvoje Marušić, Milan Blaževski, Gojko Čepo, Ivan Banović, direktor trgovačkog
društva „Stanouprava“ d.o.o., Marko Šundov i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom glasova (19 „za“ i 7 „ uzdržana“ od 26) donesen
Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog trgovačkog
društva „Stanouprava“ d.o.o. u 2014. godini.
16./4.Trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o.
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva „Splitska obala“ d.o.o., Perislav
Bonačić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Petar Škorić, Hrvoje Marušić, Milan Blaževski,
Gojko Čepo, Goran Sučić, Jakov Prkić, Damir Ćosić i direktor trgovačkog
društva„Splitska obala“ d.o.o. Perislav Bonačić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (20 „za“ , 4 „protiv“ i 4 „ uzdržana“ od
28) donesen Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog
trgovačkog društva „Splitska obala“ d.o.o. u 2014. godini.
16./5. Spalatum DMC d.o.o. – Turistička agencija

Uvodno obrazloženje dala je direktorica trgovačkog društva Spalatum DMC d.o.o. –
Turistička agencija, Marina Rančić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Petar Škorić, Zdeslav Benzon, Marijana Puljak,
Gojko Čepo, direktorica Spalatum DMC d.o.o. Marina Rančić i gradonačelnik Ivo
Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (14 „za“ , 10 „protiv“ i 1 „ uzdržan“ od
25) donesen Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog
trgovačkog društva Spalatum DMC d.o.o. – Turistička agencija u 2014. godini.
16./6.Trgovačko društvo „Čistoća“ d.o.o.
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o., Miroslav Delić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (21 „za“ , 2 „protiv“ i 2 „ uzdržana“ od 25)
donesen Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog
trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. u 2014. godini.
16./7.Trgovačko društvo „Promet“ d.o.o.
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva „Promet d.o.o.“, Željko Krnić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Petar Škorić, Zdeslav Benzon, Ivica Grubišić,
Hrvoje Marušić, savjetnik Gradonačelnika za komunalne poslove Branimir Barčot,
direktor trgovačkog društva „Promet d.o.o.“, Željko Krnić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (17 „za“ i 8 „ uzdržano“ od 25) donesen
Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog trgovačkog
društva „Promet“ d.o.o. u 2014. godini.
16./8.Trgovačko društvo „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik direktora trgovačkog društva „Vodovod i
kanalizacija“ d.o.o. Antonio Kardum.
U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Marušić,Jakov Prkić i zamjenik direktora trgovačkog
društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Antonio Kardum.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 „za“ i 9 „ uzdržano“ od 25) donesen
Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju komunalnog trgovačkog
društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. u 2014. godini.

Ad 17. Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Ustanove
za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DESSplit“ u 2014. godini
Uvodno obrazloženje dao je ravnatelj Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES- Split“, Tomislav Bogović.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Zdeslav Benzon, Ivica Grubišić i ravnatelj
Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
„DES- Split“, Tomislav Bogović.
Potom je, jednoglasno (23 „za“ od 23) donesen Zaključak o usvajanju Godišnjeg
izvješća o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju
osoba s invaliditetom „DES-Split“ u 2014. godini.

- Temeljem članka 98. stavka 2. Poslovnika Gradskoga vijeća, vijećnici su se
usuglasili da se zbog opsežnosti dnevnog reda sjednica prekine i zakaže nova za
16. srpnja 2015. godine u 8,00 sati.

Sjednica je završila sa radom u 20,00 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Boris Ćurković

