REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/16
URBROJ: 2181/01-02-15-34
Split, 05. listopada 2015. godine

ZAPISNIK
sa nastavka 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 05. listopada 2015. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)
Početak u 09,06 sati.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 28 od 35
vijećnika u Gradskome vijeću.
Nazočni vijećnici:
1. Tomislav Alujević Grgas
2. Ivan Banović
3. Slavica Bartulović Barač
4. Milan Blaževski
5. Igor Boraska
6. Vojko Božulić
7. Stanislav Čudina
8. Damir Ćosić
9. Boris Ćurković
10. Dražen Delić
11. Daša Dragnić
12. Tomislav Gojo
13. Srđan Gjurković
14. Ivica Grubišić
15. Vjekoslav Ivanišević
16. Bojan Kralj
17. Marija Mladineo
18. Danira Matošić Matičević
19. Igor Mladinić
20. Tomislav Prljević
21. Ante Restović
22. Marijo Sičić
23. Duje Sučić
24. Goran Sučić

25. Petar Škorić
26. Jure Šundov
27. Damir Vidošević
28. Ljubica Vrdoljak
Odsutni: Željko Kerum, Luka Podrug, Ivan Grubišić, Marijana Puljak, Jakov Prkić, Hrvoje
Marušić, Zdeslav Benzon.
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.
Sjednica se nastavila sa 20. točkom dnevnog reda koja glasi:
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: Petar Škorić, Vjekoslav Ivanišević, Daša Dragnić, Igor
Boraska, Milan Blaževski, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 „za“ i 2 „ protiv“ od 18)
donesen Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava
u gradu Splitu.
Ad 21. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih u trasi građevinske
čestice br. 7.3 – Šoltanska ulica u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (20 „za“ i 5 „ uzdržano“ od 25) donesen
Zaključak o kupnji nekretnina položenih u trasi građevinske čestice br. 7.3 –
Šoltanska ulica u Splitu.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (19 „za“ i 2 „ uzdržana“ od 21) donesen
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9986/43 (nastala od
osnovne čest.zem. 9986/14), K.O. Split, na predjelu Kman.
Ad 23. Prijedlog zaključka o konačnom prijedlogu sastava Urbane aglomeracije
Split
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne
i europske fondove Ela Žižić i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Tomislav Alujević Grgas, pročelnica Službe za
gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove Ela Žižić i zamjenik
gradonačelnika Goran Kovačević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (20 „za“, 1 „ protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 22)
donesen Zaključak o konačnom prijedlogu sastava Urbane aglomeracije Split.
Ad 24. Prijedlog rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu
rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne
i europske fondove Ela Žižić.

U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“, 1 „ protiv“ i 1 „ uzdržan“ od
21) doneseno Rješenje o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split.
Ad 25. Prijedlog rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu
rada Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne
i europske fondove Ela Žižić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Tomislav Alujević Grgas, pročelnica Službe za
gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove Ela Žižić i zamjenik
gradonačelnika Goran Kovačević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“, 1 „ protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 21)
doneseno Rješenje o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za

stanove i poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(20 „za“ od 20) donesen Zaključak 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.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(19 „za“ od 19) donesen Zaključak 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.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za

stanove i poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(18 „za“ od 18) donesen Zaključak 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.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za

stanove i poslovne prostore Jakov Cvitković.

Potom je, bez rasprave,jednoglasno(20 „za“ od 20) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za čest.zgr. 1806 Z.U. 1361 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na
adresi Alješijeva 13.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za

stanove i poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(22 „za“ od 22) donesen Zaključak 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.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za

stanove i poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 „za“ od 24) donesen Zaključak 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.
Ad 32. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split
Uvodno obrazloženje dali su predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski i
predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Maja Krčum.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Daša Dragnić, Petar Škorić, Vjekoslav
Ivanišević, Milan Blaževski, savjetnica za praćenje rada ustanova u kulturi Grada Splita
Sanja Haklič, predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Maja
Krčum, zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski
je u ime predlagatelja povukao prijedlog.
Ad 33. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Etnografskog muzeja Split
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (16 „za“, 1 „ protiv“ i 1 „ uzdržan“ od 18)
doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog
muzeja Split.
Ad 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća
Grada Splita za izbor i imenovanja
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (22 „za“ i 1 „ uzdržan“ od 23) doneseno
Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za
izbor i imenovanja.
Ad 35. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika/ce Komisije za imena
ulica i trgova i za spomenike
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (22 „za“ i 1 „ uzdržan“ od 23) doneseno
Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika/ce Komisije za imena ulica i trgova i
za spomenike.

Ad 36. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članova Komisije za dodjelu javnih
priznanja
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
U raspravi su sudjelovali: Ivica Grubišić, Petar Škorić, Milan Blaževski.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(22 „za“ od 22) doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru članova Komisije za dodjelu javnih priznanja.
Ad 37. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za predstavke
i pritužbe
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(23 „za“ od 23) doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe.
Ad 38. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednice
Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(22 „za“ od 22) doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru zamjenika predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost
spolova.
Ad 39. Program rada popraćen financijskim planom Savjeta mladih Grada Splita za
2016. godinu
Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Savjeta mladih Antonia Kuzmanić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Petar Škorić, Bojan Kralj i predsjednica Savjeta
mladih Antonia Kuzmanić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(23 „za“ od 23) usvojen Program rada
popraćen financijskim planom Savjeta mladih Grada Splita za 2016. godinu.
Ad 40. Prijedlog zaključka o ispravci greške u Odluci o izradi izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Splita
Uvodno obrazloženje dala je tajnica Gradskoga vijeća Blaženka Tolić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(23 „za“ od 23) donesen Zaključak o ispravci
greške u Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita.

Sjednica je završila sa radom u 12,30 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Boris Ćurković

