REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/16
URBROJ: 2181/01-02-15-33
Split, 30. rujna 2015. godine

ZAPISNIK
sa 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 30. rujna 2015. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)
Početak u 09,07 sati.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 31 od 35
vijećnika u Gradskome vijeću.
Nazočni vijećnici:
1. Tomislav Alujević Grgas
2. Ivan Banović
3. Slavica Bartulović Barač
4. Zdeslav Benzon
5. Milan Blaževski
6. Igor Boraska
7. Vojko Božulić
8. Stanislav Čudina
9. Damir Ćosić
10. Boris Ćurković
11. Dražen Delić
12. Daša Dragnić
13. Tomislav Gojo
14. Srđan Gjurković
15. Ivica Grubišić
16. Vjekoslav Ivanišević
17. Bojan Kralj
18. Marija Mladineo
19. Hrvoje Marušić
20. Danira Matošić Matičević
21. Igor Mladinić
22. Jakov Prkić
23. Tomislav Prljević
24. Marijana Puljak

25. Ante Restović
26. Duje Sučić
27. Goran Sučić
28. Petar Škorić
29. Jure Šundov
30. Damir Vidošević
31. Ljubica Vrdoljak
Odsutni: Željko Kerum,Luka Podrug, Marijo Sičić i Ivan Grubišić.
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 pročitao je Izvješće Mandatne komisije od 30.
rujna 2015. godine: - Izvješće o početku mirovanja mandata vijećnika Gojka Čepe i početku
mandata vijećnika Bojana Kralja.
Predsjednik je predložio izmjenu dnevnog reda na način da: točke 23. i 25. dnevnog
reda zamjenjuju svoja mjesta; točka 25. dnevnog reda postaje točka 23., a točka 23.
dnevnog reda postaje točka 25, što je jednoglasno(27 „za“ od 27) usvojeno.
Vijećnik Petar Škorić je predložio slijedeće izmjene dnevnog reda:
za novu točku dnevnog reda predlaže: Izvješće povodom otvaranja trgovačkog
centara „Mall of Split“ na Mejašima. Prijedlog nije usvojen (12 „za“ od 27).
- točka 32. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split,
skida se sa dnevnog reda. Prijedlog nije usvojen (11 „za“ od 27).
- točka 35. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika/ce Komisije za imena
ulica i trgova i za spomenike, skida se sa dnevnog reda. Prijedlog nije usvojen (8 „za“
od 27).
- točka 36. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članova Komisije za dodjelu javnih
priznanja, skida se sa dnevnog reda. Prijedlog nije usvojen (8 „za“ od 27).
Vijećnica Marijana Puljak zatražila je skidanje točke 11. Prijedlog godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu sa dnevnog reda. Prijedlog (10 „za“ od
27) nije usvojen .
Predsjedatelj je nadalje stavio na glasovanje Prijedlog da točka 11. Prijedlog godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu ostane na predloženom
dnevnom redu, s obzirom da se radi o točci koja na sjednici Gradskoga vijeća od 14.
srpnja 2015. godine nije usvojena te temeljem članka 69. stavka 2. Poslovnika ne bi
smjela biti uvrštena u dnevni red prije isteka roka od 3 mjeseca bez odobrenja Vijeća.
Prijedlog je usvojen (14 „za“ od 27).
Vijećnica Daša Dragnić je zatražila da se točke: 10., 11. i 12. dnevnog reda pomaknu na
kraj dnevnog reda. Prijedlog (3 „za“ od 27) nije usvojen .
Potom je, većinom glasova(15 „za“ i 6 „protiv“ od 21) usvojen dnevni red sa
predloženom izmjenom kako slijedi:
DNEVNI

RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice i nastavka 28. sjednice Gradskoga vijeća Grada
Splita
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

4. Prijedlog odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog
plana područja Dobri u Splitu
5. Prijedlog odluke o prometovanju cestovnog – turističkog vlaka na području Grada
Splita
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata,
štandova, pokretnih naprava i dr.
10. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2015.
godine
11. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu
12. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za siječanj –
lipanj 2015. godine
13. HNK "Hajduk" š.d.d Split – Financijski izvještaj za 2014. godinu zajedno sa
Izvješćem neovisnog revizora
14. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa Ugovora o osiguranju jamčevine broj
1487/2012 – (davanje jamstva HNK "Hajduk" za otplatu kredita)
15. Košarkaški klub „Split“ š.d.d. Split – Financijski izvještaj za 2014. godinu zajedno s
Izvješćem neovisnog revizora
16. Prijedlog zaključka o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split i
prihvaćanju Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split
17. Prijedlog zaključka o preuzimanju obveza po investicijskih projektima donošenjem
investicijskog projekta adaptacije i rekonstrukcije zgrade Hrvatskog doma u Splitu s
planom razvojnog programa investicije
18. Izvješće o osnivanju Muzeja Domovinskog rata u Splitu
19. Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora i osiguravanju sredstava za manifestaciju
„Runjićeve večeri“
20. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u
gradu Splitu
21. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih u trasi građevinske čestice br. 7.3 –
Šoltanska ulica u Splitu
22. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9986/43 (nastala
od osnovne čest.zem. 9986/14), K.O. Split, na predjelu Kman

23. Prijedlog zaključka o konačnom prijedlogu sastava Urbane aglomeracije Split

24. Prijedlog rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
25. Prijedlog rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
26. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 7040,
čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, čest.zem. 3358/1/4, čest.zem. 4406/3 Z.U. 9266 i
čest.zem. 4382/3/4/5 Z.U. 12606 sve K.O. Split, u naravi zgrada i zemljište u
Dujmovači
27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4389/2 Z.U. 16245
čest.zem. 4380/1/3/4/5/6, čest.zem. 4383/1/4, čest.zem. 4386/1/2/3/4 sve Z.U. 7043,
896/1344, dijela čest.zem. 3358/2, 3359/2/3/5/6 sve Z.U. 5185 i čest.zem. 4396/3
Z.U. 20912 sve K.O. Split, u naravi zemljište u Dujmovači
28. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 7806/1 i 7806/2 Z.U.
7637 K.O. Split, u naravi kuća s okućnicom u Splitu na adresi Meštrovićevo šetalište
102
29. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1806 Z.U. 1361 K.O.
Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Alješijeva 13
30. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1786 Z.U. 10279 K.O.
Split, u naravi dvosoban stan na III. i IV. katu zgrade u Splitu na adresi Alješijeva 4
31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 762 Z.U. 70 K.O.
Split, u naravi trosoban stan površine 82,64 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi
Obala Ante Trumbića 3
32. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split
33. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog
muzeja Split
34. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita
za izbor i imenovanja
35. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika/ce Komisije za imena ulica i
trgova i za spomenike
36. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članova Komisije za dodjelu javnih priznanja
37. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe
38. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednice Povjerenstva za
ravnopravnost spolova
39. Program rada popraćen financijskim planom Savjeta mladih Grada Splita za 2016.
godinu

40. Prijedlog zaključka o ispravci greške u Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Splita
Ad 1. Vijećnička pitanja
1.Vijećnik DUJE SUČIĆ postavio je dopunsko pitanje vezano za Žnjanski plato i Vijeće
za davanje ekoncesijskih odobrenja na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnik Goran
Kovačević. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
2. Vijećnik HRVOJE MARUŠIĆ postavio je dopunsko pitanje vezano za ispijanje alkohola
na javnim površinama na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
3. Vijećnik TOMISLAV GOJO postavio je pitanje vezano za besplatne udžbenike u
osnovnim školama na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo. Isto
pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
4. Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za Gradski kotar Visoka na
koje je odgovorio zamjenik gradonačelnik Goran Kovačević. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
5. Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je pitanje vezano za križanje Bračke i
Velebitske ulice na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.Isto pitanje se na
zahtjev vijećnice upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
6. Vijećnik GORAN SUČIĆ postavio je pitanje vezano za rezultate turističke sezone na
koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
7. Vijećnica MARIJA MLADINEO NIKOLIĆ postavila je pitanje vezano za odgovornost
rada stručnih službi Grada Splita na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida
Batarelo i gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice upućuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
8. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za korištenje vannastavnih termina
u školskim sportskim dvoranama od strane sportskih klubova na koje je odgovorio
pročelnik za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
9. Vijećnik VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ postavio je pitanje vezano za trgovački centar Mall
of Split na Mejašima na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
10. Vijećnik IGOR BORASKA postavio je pitanje vezano za osnivanje splitskog Muzeja
sporta na koje je odgovorio pročelnik za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap.
Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za parking ispred knjižnice Marka Marulića
koje se upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
11. Vijećnik SRĐAN GJURKOVIĆ postavio je pitanje vezano za fazu izrade GUP-a i
Prostornog plana Grada Splita na koje je odgovorila pročelnica Službe za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro.
12. . Vijećnica SLAVICA BARTULOVIĆ BARAČ postavila je pitanje vezano za izbor
koncesionara za nezbrinute životinje na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika
Goran Kovačević.
13. Vijećnik ANTE RESTOVIĆ postavio je pitanje vezano za status projekta OŠ Pujanke
na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
14. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za planove Grada povodom
mogućeg dolaska emigranata na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.Isto
pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
15. Vijećnik ZDESLAV BENZON postavio je pitanje vezano za nedostatak parking
mjesta u centru grada na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

16. Vijećnica DAŠA DRAGNIĆ postavila je pitanje vezano za Strateški projekt Istočne
obale na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.Isto pitanje se na zahtjev vijećnice
upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnica je postavila i dopunsko pitanje vezano za istraživanje i eksploataciju
ugljikovodika u Jadranu koje se upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Ad 2. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice i nastavka 28. sjednice Gradskoga vijeća
Grada Splita
Vijećnik Zdeslav Benzon je imao primjedbu na Zapisnike i to na samom početku,
prilikom prebrojavanja nazočnih vijećnika, umjesto njegovog imena ostavljeno je ime
vijećnika Tonća Blaževića.
Pošto više nije bilo primjedbi, Zapisnici sa 28. i nastavka 28. sjednice, sa spomenutom
izmjenom, su jednoglasno (27 „za“ od 27) usvojeni.
Ad 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, pročelnik za sport i sportsku infrastrukturu

Hrvoje Akrap i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(26 „za“ od 26) usvojena Odluka o
izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.
Ad 4. Prijedlog odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog
urbanističkog plana područja Dobri u Splitu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(25 „za“ od 25) usvojena Odluka o izradi
Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana područja Dobri
u Splitu.
Ad 5. Prijedlog odluke o prometovanju cestovnog – turističkog vlaka na području
Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno

gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Jakov Prkić, Tomislav Gojo, Vjekoslav Ivanišević
i pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Pave
Zaninović.
Potom je, z a k l j u č e n o da će vijećnici svoje prijedloge iznesene u raspravi dostaviti
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, koji će ih razmotriti i ugraditi u
Prijedlog (II. čitanje)za narednu sjednicu Gradskoga vijeća, što je jednoglasno (30 „za“ od
30) i usvojeno.
Ad 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje
se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno

gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(24 „za“ od 24) usvojena Odluka o izmjeni
Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
o koncesiji.
Ad 7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno

gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Pomoćnik pročelnika Pave Zaninović je u ime predlagatelja pročitao amandman koji
postaje sastavni dio prijedloga i glasi: „ članak 8 a mijenja se i glasi „Fizičke i pravne

osobe koje u objektima koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području
kulturno-povijesne cjeline obavljaju tradicijski, umjetnički obrt, prerađivačku ili proizvodnu
djelatnost kao pretežnu djelatnost plaćaju spomeničku rentu u minimalnom iznosu od 1
kune po metru kvadratnom korisne površine“.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Hrvoje Marušić, pročelnica Upravnog odjela
za financije Ljiljana Vučetić i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (25 „za“ od 25) usvojena Odluka o izmjeni i
dopuni Odluke o visini spomeničke rente.
Ad 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(24 „za“ od 24) usvojena Odluka o izmjeni
Odluke o socijalnoj skrbi.
Ad 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje
kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Gojo, Ljubica Vrdoljak i pomoćnik pročelnika
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (17 „za“ , 7 „protiv“ i 4 „ uzdržana“ od
28) usvojena Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje
kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
Ad 10. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj
2015. godine
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Ivo Baldasar.
U raspravi su sudjelovali: Petar Škorić, Jakov Prkić, Srđan Gjurković, Goran Sučić,
Tomislav Prljević, Ivica Grubišić, zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo i
gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“ , 8 „protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 28)
usvojeno Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj
2015. godine.
Ad 11. 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: Petar Škorić i pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana
Vučetić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“ , 9 „protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 29)
usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu.
Ad 12. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za
siječanj – lipanj 2015. godine
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Duje Sučić, Zdeslav Benzon, Hrvoje Marušić,
Marijana Puljak, Petar Škorić i zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (18 „za“ , 8 „protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 27)
usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za siječanj –
lipanj 2015. godine.

Ad 13. HNK "Hajduk" š.d.d Split – Financijski izvještaj za 2014. godinu zajedno sa
Izvješćem neovisnog revizora
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Uprave HNK "Hajduk" š.d.d Split, Marin Brbić.
U raspravi su sudjelovali: Duje Sučić, Ljubica Vrdoljak, Vjekoslav Ivanišević, Ivan
Banović, Goarn Sučić, Srđan Gjurković, Ivica Grubišić i predsjednik Uprave HNK
"Hajduk" š.d.d Split, Marin Brbić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“ i 3 „ uzdržana“ od 22) usvojen
Financijski izvještaj HNK "Hajduk" š.d.d Split za 2014. godinu zajedno sa
Izvješćem neovisnog revizora.
Ad 14. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa Ugovora o osiguranju
jamčevine broj 1487/2012 – (davanje jamstva HNK "Hajduk" za otplatu kredita)
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić i Srđan Gjurković.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“ i 7 „ uzdržano“ od 26) donesen
Zaključak o usvajanju teksta Aneksa Ugovora o osiguranju jamčevine broj
1487/2012 – (davanje jamstva HNK "Hajduk" za otplatu kredita).
Ad 15. Košarkaški klub „Split“ š.d.d. Split – Financijski izvještaj za 2014. godinu
zajedno s Izvješćem neovisnog revizora
Uvodno obrazloženje dao je član Uprave i direktor Košarkaškog kluba „Split“ š.d.d. Split,
Robert Andrijić.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(22 „za“ od 22) usvojen Financijski izvještaj
Košarkaški klub „Split“ š.d.d. Split za 2014. godinu zajedno s Izvješćem neovisnog
revizora.
Ad 16. Prijedlog zaključka o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split i
prihvaćanju Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Hrvoje Marušić, Tomislav Gojo, viša savjetnica
gradonačelnika - specijalist za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Nina Miličević i
zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 „za“ od 24) donesen Zaključak o osnivanju
Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split i prihvaćanju Ugovora o osnivanju
Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split.
Ad 17. Prijedlog zaključka o preuzimanju obveza po investicijskih projektima
donošenjem investicijskog projekta adaptacije i rekonstrukcije zgrade Hrvatskog
doma u Splitu s planom razvojnog programa investicije
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru Siniša Kuko.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Hrvoje Marušić, Srđan Gjurković, Petar Škorić i

zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (21 „za“ i 2 „ uzdržana“ od 23) donesen
Zaključak o preuzimanju obveza po investicijskih projektima donošenjem
investicijskog projekta adaptacije i rekonstrukcije zgrade Hrvatskog doma u Splitu
s planom razvojnog programa investicije.
Ad 18. Izvješće o osnivanju Muzeja Domovinskog rata u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru Siniša Kuko i gradonačelnik Ivo Baldasar.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Hrvoje Marušić, Petar Škorić, Zdeslav
Benzon, Danira Matošić Matičević, Vjekoslav Ivanišević, Damir Ćosić, pročelnik Službe

za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Zdravko Parčina, pročelnik Službe za
kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru Siniša Kuko i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 „za“ od 24) usvojeno Izvješće o
osnivanju Muzeja Domovinskog rata u Splitu.
Ad 19. Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora i osiguravanju sredstava za
manifestaciju „Runjićeve večeri“
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru Siniša Kuko.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Petar Škorić pročelnik Službe za kulturu,
umjetnost i staru gradsku jezgru Siniša Kuko i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (25 „za“ i 1 „ uzdržan“ od 26)
donesen Zaključak o sklapanju ugovora i osiguravanju sredstava za manifestaciju
„Runjićeve večeri.“
Ad 20. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i
naprava u gradu Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Gojo, Petar Škorić, Danira Matošić Matičević,
Zdeslav Benzon, Hrvoje Marušić, Marijana Puljak, Jakov Prkić, Ivan Banović, Duje Sučić,
Vjekoslav Ivanišević, Damir Ćosić i pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović, zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i
gradonačelnik Ivo Baldasar.
- Predsjednik je konstatirao da je u vijećnici nazočno 14 vijećnika, te je sukladno
članku 96.stavku 6. i 7. Poslovnika prekinuo rad sjednice i zakazao nastavak za 05.
listopada 2015. godine u 09,00 sati.

Sjednica je završila sa radom u 18,00 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Boris Ćurković

