REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/15-01/21
URBROJ: 2181/01-02-15-10
Split, 03. studenoga 2015. godine

ZAPISNIK
sa 30. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 03. studenoga 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 20 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. Daša Dragnić
11. Srđan Gjurković
12. Ivan Grubišić
13. Ivica Grubišić
14. Bojan Kralj
15. Marija Mladineo
16. Igor Mladinić
17. Ante Restović
18. Marijo Sičić
19. Goran Sučić
20. Damir Vidošević
Odsutni: Željko Kerum, Luka Podrug, Zdeslav Benzon, Dražen Delić, Tomislav Gojo,
Hrvoje Marušić, Duje Sučić, Vjekoslav Ivanišević, Danira Matošić Matičević, Jakov Prkić,
Tomislav Prljević, Marijana Puljak, Petar Škorić, Jure Šundov i 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.
Vijećnica Daša Dragnić predložila je da se točke od Ad 3. do Ad 12., vezano za
rebalans i od Ad 13. do Ad 22. , vezano za Proračun skinu sa dnevnog reda. Prijedlog (1 „za“
od 20) nije usvojen.
Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda točkom: Prijedlogom zaključka o
odricanju prava prvokupa za čest.zem.9676 Z.U. 15168 K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u
Splitu na adresi Kukočeva 1, koji je jednoglasno (20 „za“ od 20) usvojen.
Potom je, većinom glasova(19 „za“ i 1 „protiv“ od 20) usvojen dnevni red sa
predloženom dopunom, kako slijedi:

DNEVNI

RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje zapisnika sa 29. i nastavka 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta
za 2015. godinu
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada
Splita za 2015. godinu
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada
Splita za 2015. godinu
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za
2015. godinu
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2015.
godinu
9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015.
godinu
10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama
za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu
11. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2015. godinu sa Projekcijama
za 2016. i 2017. Godinu
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2015.
godinu
13. Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2016. godinu

14. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
15. Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2016. godinu
16. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2016.
godinu
17. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za
2016. godinu
18. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2016. godinu
19. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2016. godinu
20. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2016. godinu
s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
21. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa Projekcijama za 2017. i 2018.
godinu
22. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2016. godinu

23. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Grada Splita
24. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za
2016.
25. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja
komunalnih i vodnih djelatnosti i za razdoblje od 2016. do 2018.
26. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna Grada Splita
27. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća za proračun i
financije
28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pripremu, izradu te
predlaganje programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita
29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih
priznanja
30. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji
utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
na području Grada Splita
31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem.9676 Z.U. 15168 K.O.
Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Kukočeva 1.

Ad 1. Vijećnička pitanja
1. Vijećnik IGOR BORASKA postavio je pitanje vezano za nelegalno ograđivanje
javnih površina na koje je odgovorio pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Ad 2. Usvajanje zapisnika sa 29. i nastavka 29. sjednice Gradskoga vijeća
Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnici sa 29. i nastavka 29. sjednice, su jednoglasno
(19 „za“ od 19) usvojeni.
Ad 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga
građevinskog zemljišta za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(19 „za“ od 19) donesena Izmjena i dopuna
Programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2015. godinu.
Ad 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove,
izgradnju i geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) donesena Izmjena i dopuna
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Ad 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite Grada Splita za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu Romana Škrabić.
U raspravi su sudjelovali : Ivan Grubišić, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu
skrb i zdravstvenu zaštitu Romana Škrabić i zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (18 „za“ od 18) donesena Izmjena i
dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2015. godinu.
Ad 6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Splita za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina
Ganza.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) donesena Izmjena i dopuna
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2015. godinu.
Ad 7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju
Grada Splita za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina
Ganza.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) donesena Izmjena i dopuna
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2015. godinu.
Ad 8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada
Splita za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Hrvoje Akrap.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) donesena Izmjena i dopuna
Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2015. godinu.
Ad 9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada
Splita za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru Siniša Kuko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) donesena Izmjena i dopuna
Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2015. godinu.

Ad 10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i
braniteljskim udrugama za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za suradnju s braniteljima i braniteljskim
udrugama Zdravko Parčina.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) donesena Izmjena i dopuna
Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2015. godinu sa
projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
Ad 11. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2015. godinu sa
Projekcijama za 2016. i 2017. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana
Vučetić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) donesena Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Splita za 2015. godinu sa Projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
Ad 12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita
za 2015. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) usvojena Odluka o dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna grada Splita za 2015. godinu.
Ad 13. Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2016.
godinu
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
U raspravi su sudjelovali: Igor Boraska, Damir Ćosić i pomoćnik pročelnika
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (18 „za“ od 18) usvojen Program
održavanja uređenoga građevinskog zemljišta za 2016. godinu.
Ad 14. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove,
izgradnju i geodeziju Anto Krželj.
U raspravi su sudjelovali: Igor Boraska, Damir Ćosić, Ivan Grubišić, pročelnik Službe
za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju Anto Krželj i zamjenica gradonačelnika
Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (19 „za“ od 19) usvojen Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Ad 15. Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za
2016. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu Romana Škrabić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) usvojen Program socijalne
skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2016. godinu.
Ad 16. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita
za 2016. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina
Ganza.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) usvojen Program javnih
potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2016. godinu.
Ad 17. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi
Grada Splita za 2016. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina
Ganza.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) usvojen Program javnih
potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2016. godinu.

Ad 18. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2016.
godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu
Hrvoje Akrap.
Pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap je pročitao
amandmane koji su usvojeni od strane predlagatelje te postaju sastavni dio prijedloga te
glase: „
- točka 3. tabelarni dio 01-01 Programi sportskih klubova, saveza, zajednica i
udruga mijenja naziv i glasi Program Splitskog saveza sportova saveza zajednica i udruga.
- točka 5. naslov Programi sportskih klubova, saveza, zajednica i udruga, mijenja se
i glasi Programi Splitskog saveza sportova saveza zajednica i udruga.
- točka 5. stavak 1. iza broja 01-01, Programi sportskih klubova, saveza, zajednica i
udruga, mijenja se i glasi Programi Splitskog saveza sportova saveza zajednica i udruga.
- točka 3. tabelarni dio 01-01-04 aktivnost Sufinanciranje nabave sportskih rekvizita i
opreme, iznos od 200.000,00 umanjuje se na 180.000,00.
- točka 3. tabelarni dio 01-02-01 aktivnost Potpore i pokroviteljstva na natjecanjima
i priredbama, iznos od 560.000,00 umanjuje se na 500.000,00.
- točka 3. tabelarni dio 01-07-01 aktivnost Rješavanje imovinsko- pravnog statusa
sportskih građevina, iznos od 50.000,00 umanjuje se na iznos 30.000,00.
- točka 3. tabelarni dio 01-01-06 aktivnost Sufinanciranje sportske rekreacije
građana, iznos od 50.000,00 uvećava se na 60.000,00.
- točka 3. tabelarni dio 01-01-09 aktivnost Sportsko izdavaštvo, iznos od 20.000,00
uvećava se na 40.000,00.
- točka 3. tabelarni dio 01-01-10 aktivnost Splitski savez sportova, iznos od
1.160.000,00 uvećava se na 1.230.000,00.“
U raspravi su sudjelovali: Igor Boraska, Damir Ćosić i pročelnik Službe za sport i
sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (18 „za“ od 18) usvojen Program
javnih potreba u sportu Grada Splita za 2016. godinu.
Ad 19. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2016.
godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru Siniša Kuko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(18 „za“ od 18) usvojen Program javnih
potreba u kulturi Grada Splita za 2016. godinu.
Ad 20. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za
2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama Zdravko Parčina.
U raspravi su sudjelovali: Marijo Sičić, Damir Ćosić i pročelnik Službe za suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama Zdravko Parčina.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (19 „za“ od 19) usvojen Program
suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2016. godinu s projekcijama za
2017. i 2018. godinu.
Ad 21. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa Projekcijama za
2017. i 2018. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana
Vučetić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) usvojen Proračun Grada Splita za
2016. godinu sa Projekcijama za 2017. i 2018. godinu.
Ad 22. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2016. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) usvojena Odluka o izvršavanju
Proračuna grada Splita za 2016. godinu.

Ad 23. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Grada Splita
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana
Vučetić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) usvojena Odluka o otpisu potraživanja
Grada Splita.
Ad 24. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih
djelatnosti za 2016.
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) usvojen Godišnji plan davanja
koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2016.
Ad 25. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz
područja komunalnih i vodnih djelatnosti i za razdoblje od 2016. do 2018.
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) usvojen Srednjoročni
(trogodišnjeg) plan davanja koncesija iz područja komunalnih i vodnih djelatnosti i za
razdoblje od 2016. do 2018.
Ad 26. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Pave Zaninović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) usvojena Odluka o
određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Splita.
Ad 27. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća
za proračun i financije
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru člana Odbora Gradskoga vijeća za proračun i financije.
Ad 28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pripremu, izradu
te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) doneseno Rješenje o
razrješenju i imenovanju člana Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa
rada Gradskoga vijeća Grada Splita.
Ad 29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu
javnih priznanja
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) doneseno Rješenje o
razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja.
Ad 30. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora
medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove na području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(19 „za“ od 19) donesen Zaključak o
utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada
Splita.
Ad 31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem.9676 Z.U.
15168 K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Kukočeva 1
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne
prostore Ivica Pavić.

Potom je, bez rasprave, većinom glasova(18 „za“ i 1 „protiv“od 19) donesen

Zaključak o odricanju prava prvokupa za čest.zem.9676 Z.U. 15168 K.O. Split, u naravi
zgrada i dvor u Splitu na adresi Kukočeva 1.

Sjednica je završila sa radom u 11,00 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Boris Ćurković

