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REPUBLIK A HRV ATSK A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/12
URBROJ: 2181/01-09-02/05-16-45
Split, 18. srpnja 2016. godine

ZAPISNIK
sa 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 18. srpnja 2016. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)

Početak u 09,09 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tomislav Alujević Grgas
Ivan Banović
Slavica Bartulović Barač
Zdeslav Benzon
Milan Blaževski
Vojko Božulić
Gojko Čepo
Stanislav Čudina
Damir Ćosić
Boris Ćurković
Dražen Delić
Daša Dragnić
Maja Dvornik
Tomislav Gojo
Srđan Gjurković
Ivica Grubišić
Vjekoslav Ivanišević
Hrvoje Marušić

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Igor Mladinić
Luka Podrug
Jakov Prkić
Tomislav Prljević
Marijana Puljak
Ante Restović
Marijo Sičić
Duje Sučić
Goran Sučić
Jure Šundov
Petar Škorić
Damir Vidošević
Ljubica Vrdoljak
Ante Zoričić
Odsutni: Željko Kerum, Danira Matošić Matičević i Marija Mladineo Nikolić.

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 naveo da je dana 15. srpnja 2016. godine od predsjednice
Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita gospođe Tajme Rismondo Čale kao ovlaštenog
predlagatelja dobio pisanu obavijest o povlačenju točke 41. dnevnog reda koja glasi: Davanje
prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Grada Splita. Slijedom toga navedena
točka je povučena sa dnevnoga reda.
Vijećnica Marijana Puljak je predložila povlačenje točke 22. dnevnog reda „Prijedlog
zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita“, što je i usvojeno(17 „za“ i 6 „protiv“
od 23).
Vijećnik Petar Škorić je u ime Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a i HČSP-a predložio
da:
točka 27. dnevnog reda „Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine“ postane točka 3. dnevnog reda
te ostale točke mijenjaju svoj redoslijed; te
povlačenje narednih točaka dnevnog reda: 37. „Prijedlog rješenja o
određivanju imena Ulice 158. brigade Hrvatske vojske na predjelu Mejaši u Splitu“,
38. „Prijedlog rješenja o određivanju imena Ulice 6. domobranske pukovnije Hrvatske
vojske na predjelu Mejaši u Splitu“, 39. „Prijedlog rješenja o formiranju trga u Splitu i
obilježavanja imenom Svete Terezije Avilske“ i 40. „Prijedlog rješenja o formiranju
trga u Splitu i obilježavanja imenom žrtava fašizma.“
Svi navedeni prijedlozi su usvojeni ( 16 „za“ i 11 „protiv“ od 27).
Vijećnici Luka Podrug i Petar Škorić su predložili dopunu dnevnog reda točkom:
„Imenovanje predsjednika Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike.“ Prijedlog je
usvojen (21 „za“ od 28).
Vijećnik Petar Škorić je predložio još jednu dopunu dnevnog reda točkom: „Izvješće
o radu Vijeća za davanje Koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom
dobru“ koja bi sadržavala slijedeće elemente Izvješća:
Izvješće Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji su članovi
Komisije
Zapisnici sa održanih sjednica od početka mandata
Ugovori i Izvješća o stvarno zauzetim površinama
Nalaz komunalnog redarstva sa stanjem na terenu
Imena svih korisnika

Izvještaj o Planu upravljanje pomorskim dobrom
Prijedlog je usvojen (31 „za“ od 31) te ovo postaje zadnja točka dnevnog reda.
Potom je, jednoglasno(31 „za“ od 31) usvojen dnevni red sa predloženim izmjenama i
dopunama, kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice i nastavka 33. sjednice Gradskoga vijeća
Grada Splita
3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2016. godine
4. Prijedlog odluke o osnivanju Centra za autizam Split
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Grada
Splita
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
7. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i naprava u
gradu Splitu
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
9. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja između
Tolstojeve ulice i usjeka pruge
10.
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
dijela područja Dujmovača u Splitu
11.
Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva
„Čistoća“ d.o.o. Split u 2015. godini
12.
Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Lovrinac“ d.o.o.
Split u 2015. godini
13.
Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Parkovi i nasadi“
d.o.o. Split u 2015. godini
14.
Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Splitska obala“
d.o.o. Split u 2015. godini
15.
Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Spalatum D.M.C.
d.o.o. Split u 2015. godini
16.
Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stanouprava“
d.o.o. Split u 2015. godini
17.
Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Vodovod i
kanalizacija“ d.o.o. Split u 2015. godini

18.
Godišnje izvješće o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split za 2015. godinu
19.
Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva
„Promet“ d.o.o. Split u 2015. godini
20.
Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu
Trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split
21.
Prijedlog zaključka o usvajanju Osnova za izradu Plana restrukturiranja
Trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split
22.
Informacija o Postupcima vezanim za status i funkcioniranje društva
Sportski grad TPN d.o.o. Split
23.
Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu
24.
Prijedlog zaključka o razrješenju imovinskopravnih odnosa sa Kliničkim
bolničkim centrom Split
25.
Prijedlog zaključka o sklapanju Nagodbe u postupku određivanja
naknade za oduzete nekretnine označene kao čest.zem. 2721/1 i čest.zem. 2721/4 , sve
K.O. Split
26.
Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o
prodaji zemljišta na području Gripe uz Vukovarsku ulicu u Splitu, objavljenom 4. svibnja
2016. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“
27.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 993
Z.U. 939 K.O. Split, u naravi stan na IV. katu zgrade u Splitu na adresi Kninska 1
28.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/1 i
956/6 Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 91,00 m2 u prizemlju
zgrade u Splitu na adresi Ban Mladenova 4 i Varoški prilaz 2
29.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/6
Z.U. 1465 K.O. Split, u naravi stan površine 97,22 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na
adresi Ban Mladenova 4
30.
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Splita
31.
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu,
izradu te predlaganje programa rada Gradskog vijeća
32.
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskog vijeća
za proračun i financije
33.
javnih priznanja

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu

34.
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za rad s
nacionalnim manjinama

35.
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
36.

Prijedlog o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o zdravstvenoj

zaštiti
37.
spomenike

Imenovanje predsjednika Komisije za imena ulica, trgova i za

38.
Izvješće o radu Vijeća za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti
na pomorskom dobru
Ad 1. Vijećnička pitanja
Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK postavila je pitanje vezano za smjenu
Dinka Bogdanića iz HNK Split na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran
Kovačević i gradonačelnik Ivo Baldasar.
2.
Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za ovrhe koje je
Grad Split poslao splitskom sveučilištu na koje je odgovorila pročelnica Upravnog
odjela za financije Ljiljana Vučetić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
3.
Vijećnik TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS postavio je pitanje vezano za
uređenje biciklističke staze u južnome dijelu grada na koje je odgovorio zamjenik
gradonačelnika Goran Kovačević.
4.
Vijećnik DUJE SUČIĆ postavio je pitanje vezano za nered u prostoru
koji je prisutan u gradu na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
5.
Vijećnik LUKA PODRUG postavio je pitanje vezano za Izvješće i
odgovornost Kazališnog vijeća HNK o smjeni Dinka Bogdanića. Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik ja dao i prijedlog da se za jednu od narednih sjednica kao točka
dnevnog reda uvrsti „Izvješće o korištenju poslovnih prostora u Gradu Splitu.“

1.

6.
Vijećnik GORAN SUČIĆ postavio je pitanje vezano za devastaciju
Žnjana na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i gradonačelnik
Ivo Baldasar.
7.
Vijećnica SLAVICA BARTULOVIĆ BARAČ postavila je pitanje vezano
za stanje i provedbu projekta „Prostori (su)djelovanja“ koje se prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
8.
Vijećnik IVAN BANOVIĆ postavio je pitanje vezano za uvođenje
punionica za električne automobile na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika
Goran Kovačević.
9.
Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za izuzetak od
zabrane izvođenja građevinskih radova u Puntarskoj ulici koje se prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
10.
Vijećnik DAMIR ĆOSIĆ postavio je pitanje vezano za problem
zbrinjavanja otpada na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
11.
Vijećnik TOMISLAV GOJO dao je prijedlog vezano za osnivanje radne
skupine od strane Grada kako bi se zauzeo jedinstven stav po pitanju osobnih
asistenata u vrtićima na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo. Isti
prijedlog se na zahtjev vijećnika prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.

12.
Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za
vodoopskrbu istočnog dijela Splita koje se prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
13.
Vijećnik IVICA GRUBIŠIĆ postavio je pitanje vezano za nadležnost
gradske službe po pitanju zaštite imovine Grada na koje je odgovorila zamjenica
gradonačelnika Aida Batarelo. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
14.
Vijećnik ANTE ZORIČIĆ postavio je pitanje vezano za uređenje
magistralnog puta na ulazu u Split na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
15.
Vijećnica MAJA DVORNIK postavila je pitanje vezano za nezakonito
postupanje Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan na štetu Park šume
Marjan na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnice prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
16.
Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je pitanje vezano za
komunalnu infrastrukturu GK Žnjan na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
Vijećnica je postavila i dopunsko pitanje vezano za osobne asistente u vrtićima
koje se prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
17.
Vijećnik ZDESLAV BENZON postavio je pitanje vezano za štekat
ugostiteljskog objekta Dujam na Rivi na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
Vijećnik je postavio dva dopunska pitanja: 1. vezano za gradilište Small Mall i
2.vezano za imena zaposlenih u komunalnim gradskim poduzećima koja se prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
18.
Vijećnik IGOR MLADINIĆ postavio je pitanje vezano za uvođenje
autobusne linije kroz GK Bačvice na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto
pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
19.
Vijećnica DAŠA DRAGNIĆ postavila je pitanje vezano za interes
Grada za pomorsko dobro na njegovom području na koje je odgovorio gradonačelnik
Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuju Gradonačelniku radi
davanja pisanog odgovora. Vijećnica je postavila i dopunsko pitanje vezano za Plan
savjetovanja sa javnosti za 2016. godinu.
20.
Vijećnik HRVOJE MARUŠIĆ postavio je pitanje vezano za ispijanje
alkohola na javnim površinama na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
Ad 2. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice i nastavka 33. sjednice
Gradskoga vijeća Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnici 33. sjednice i nastavka 33. sjednice su jednoglasno
(20 „za“ od 20) usvojeni.
Ad 3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Ova točka bez uvodnog obrazloženja i bez rasprave nije usvojena(12 „za“,
11 „protiv“ i 3 „uzdržana“ od 26).
Ad 4. Prijedlog odluke o osnivanju Centra za autizam Split
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Zdeslav Benzon, Goran Sučić,
Vjekoslav Ivanišević, Ante Zoričić, Daša Drganić, Igor Mladinić, Tomislav Gojo, Ivan

Banović, Viša savjetnica gradonačelnika - specijalist za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu Nina Miličević i zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“ i 10 „uzdržanih“od 29)
je usvojena Odluka o osnivanju Centra za autizam Split.
Potom je, jednoglasno (29 „za“ od 29) donesen i slijedeći:
Z A K LJ U Č A K
u povodu rasprave Prijedloga odluke o osnivanju Centra za autizam Split
Zadužuje se zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo da zajedno sa stručnim
službama Gradske uprave i udrugama nastavi raditi na problematici zbrinjavanja
autističnih osoba starijih od 21 godinu.
S tim u vezi potrebno je uspostaviti suradnju sa nadležnim ministarstvima i
Splitsko dalmatinskom županijom radi potpisivanja sporazuma koji bi bio osnova za
osnivanja socijalne ustanove Grada Splita za zbrinjavanje autističnih osoba starijih od
21 godinu.

Ad 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području
Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Srđan Gjurković, Gojko Čepo, Zdeslav Benzon, Igor
Mladinić, Jakov Prkić, Ivan Banović, Luka Podrug, Damir Ćosić, Daša Dragnić, pročelnik
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić i gradonačelnik Ivo
Baldasar.
- Gradonačelnik je kao ovlašteni predlagatelj povukao ovaj prijedlog.
Ad 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
U raspravi su sudjelovali: Jure Šundov, Maja Dvornik, Luka Podrug, Tomislav
Prljević, Ante Zoričić, Gojko Čepo, Igor Mladinić, Marijana Puljak, Ljubica Vrdoljak, Ivica
Grubišić, Daša Dragić, Hrvoje Marušić, Duje Sučić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Vijećnica Marijana Puljak je predložila dva amandmana:
U članku 3. Odluke o autotaksi prijevozu stavak 3. mijenja se i glasi:
„Jednom prijevozniku može se izdati najviše 50 dozvola.“ Prijedlog nije usvojen(4 „za“
od 28)
- u članku 4. Odluke o autotaksi prijevozu stavak 3. mijenja se i glasi:
„Broj dozvola za područje Grada Splita sukladno stavku 1. ovog članka, utvrđuje
se u omjeru jedno vozilo na 600 stanovnika i alikvotnog prosječnog dnevnog broja turista
prema broju noćenja na godišnjoj razini.“ Prijedlog nije usvojen(3 „za“ od 28).

Vijećnik Luka Podrug je predložio slijedeće amandmane:
- u članku 4. Odluke o autotaksi prijevozu, stavak 3. mijenja se i glasi:

„Broj dozvola za područje Grada Splita sukladno stavku 1. ovog članka, utvrđuje
se u omjeru jedno vozilo na 1.000 stanovnika i alikvotnog prosječnog dnevnog broja
turista prema broju noćenja na godišnjoj razini.“ Predlagatelj je ovaj amandman prihvatio
te on postaje sastavni dio prijedloga.
članci 4. i 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi
prijevozu, brišu se. Predlagatelj je i ovaj amandman prihvatio te on postaje sastavni
dio prijedloga.
Potom je, jednoglasno (28 „za“ od 28)donesen slijedeći:
Z A K LJ U Č A K
u povodu rasprave Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke
autotaksi prijevozu
Traži se od Gradonačelnika da do kraja listopada 2016. godine dostavi
Gradskome vijeću Grada Splita novi prijedlog odluke o autotaksi prijevozu.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (21 „za“, 3 „protiv“ i 5
„uzdržana“ od 29) usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi
prijevozu.
Ad 7. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni 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: Milan Blaževski, Ljubica Vrdoljak, Zdeslav Benzon,
Ivan Banović, Jakov Prkić, Damir Ćosić.
Vijećnik Damir Ćosi je predložio amandman koji je usvojen od strane
predlagatelja te postaje sastavni dio prijedloga te glasi: „
„U Planu rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu u članku 1. dodaje se
stavak 2. koji glasi: u TABLICI 5. LOKACIJE ZA POKRETNE NAPRAVE NAMIJENJENE
ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO dodaje se nova lokacija 4. Obala hrvatskog
narodnog preporoda (Riva) kod ribarskog parkinga, namjena ugostiteljstvo, korištenje
sezonsko.“

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 „za“, 2 „protiv“ i 2
„uzdržana“ od 23) donesen Zaključak o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska i
naprava u gradu Splitu.

Ad 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih
djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić.

Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 „za“ od 23) usvojena Odluka o izmjeni
Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
o koncesiji.
Ad 9. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja
između Tolstojeve ulice i usjeka pruge
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša Ružica Batinić Santro.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (18 „za“ i 2 „uzdržana“ od 20)
usvojena
Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja područja između
Tolstojeve ulice i usjeka pruge.
Ad 10. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
dijela područja Dujmovača u Splitu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (18 „za“ i 2 „protiv“ od 20) usvojena Odluka o
stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača u Splitu.
- Temeljem članka 97. stavka 2. Poslovnika Gradskoga vijeća, vijećnici su
se usuglasili da se zbog opsežnosti dnevnog reda sjednica prekine i zakaže
nastavak za 19. srpnja 2016. godine u 9,00 sati.

Sjednica je završila sa radom u 17,45 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

