*P/1357970*
REPUBLIK A HRV ATSK A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/12
URBROJ: 2181/01-09-02/05-16-46
Split, 19. srpnja 2016. godine
ZAPISNIK
sa nastavka 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 19. srpnja 2016. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)

Početak u 09,15 sati.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 33 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.
19.
20.
21.

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
Danira Matošić Matičević
Marija Mladineo Nikolić
Luka Podrug

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

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 i Igor Mladinić.

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 je nastavljena sa točkom 11. dnevnog reda koja glasi:

Ad 11. Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva
„Čistoća“ d.o.o. Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Ljubica Vrdoljak, Goran Sučić, Gojko
Čepo i Miroslav Delić, direktor komunalnog trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split.

Potom je, većinom glasova (17 „za“ i 2 „uzdržana“ od 19) usvojeno Godišnje
izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split u 2015.
godini.

Ad 12. Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Lovrinac“ d.o.o.
Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Ivica Grubušić, Tomislav Prljević, Gojko Čepo i Petar
Bilobrk, direktor komunalnog trgovačkog društva „Lovrinac“ d.o.o. Split.
Potom je, jednoglasno(24 „za“ od 24) usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju
komunalnog društva „Lovrinac“ d.o.o. Split u 2015. godini.

Ad 13. Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Parkovi i nasadi“
d.o.o. Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Ivica Grubušić, Tomislav Prljević, Gojko
Čepo i Zoran Barac, direktor komunalnog trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split.
Potom je, jednoglasno(21 „za“ od 21) usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju
komunalnog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split u 2015. godini.
Ad 14. Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Splitska obala“
d.o.o. Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Ivica Grubušić, Maja Dvornik, Ante
Zoričić, Jakov Prkić, Perislav Bonačić, direktor komunalnog trgovačkog društva „Splitska
kupališta“ d.o.o. Split i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Špiro Cokarić.
Nakon zaključenja rasprave, sa 12 glasova „za“, 7 „protiv“ i 6 „uzdržana“ od 25
Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Splitska obala“ d.o.o. Split u
2015. godini nije usvojeno.
Ad 15. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Spalatum D.M.C.
d.o.o. Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dala je Marina Rančić, direktorica trgovačkog društva
Spalatum D.M.C. d.o.o. Split.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Tomislav Prljević, Hrvoje Marušić, Gojko
Čepo, Marijana Puljak, Zdeslav Benzon, Maja Dvornik, Tomislav Gojo i Marina Rančić,
direktorica trgovačkog društva Spalatum D.M.C. d.o.o. Split.
Nakon zaključenja rasprave, sa 13 glasova „za“, 10 „protiv“ i 3 „uzdržana“ od 26
Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Spalatum D.M.C. d.o.o. Split u
2015. godini nije usvojeno.
Ad 16. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stanouprava“
d.o.o. Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Ivica Grubušić, Jakov Prkić, Petar Škorić,
Tomislav Prljević, Marko Šundov direktor trgovačkog društva „Stanouprava“ d.o.o. Split,
Gojko Čepo, Srđan Gjurković, Zdeslav Benzon, Hrvoje Marušić, Vjekoslav Ivanišević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 „za“, 1 „protiv“ i 7 „uzdržana“ od
24) usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Stanouprava“ d.o.o.
Split u 2015. godini.

Ad 17. Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Vodovod i
kanalizacija“ d.o.o. Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dao je Zdravko Mulić, direktor komunalnog društva „Vodovod i
kanalizacija“ d.o.o. Split.
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Ivica Grubušić, Jakov Prkić, Gojko Čepo,
Zdeslav Benzon, Hrvoje Marušić, Marijana Puljak, Tomislav Gojo, Stanislav Ćudina, Jure
Šundov i Zdravko Mulić, direktor komunalnog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (21 „za“ i 8 „uzdržana“ od 29)
usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog društva „Vodovod i kanalizacija“
d.o.o. Split u 2015. godini.
Ad 18. Godišnje izvješće o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split za 2015. godinu
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, Maja Dvornik, Jure Šundov i ravnatelj
Ustanove Tomislav Bogović.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (31 „za“ od 31) usvojeno Godišnje
izvješće o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju
osoba s invaliditetom „DES“ Split za 2015. godinu.
Ad 19. Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva
„Promet“ d.o.o. Split u 2015. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Maja Dvornik, Zdeslav Benzon i Željko Krnić, direktor
komunalnog trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (15 „za“, 2 „protiv“ i 10 „uzdržana“
od 27) usvojeno Godišnje izvješće o poslovanju komunalnog trgovačkog društva
„Promet“ d.o.o. Split u 2015. godini.
Ad 20. Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu
Trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Gojko Čepo, Maja Dvornik, Hrvoje Marušić,
Vjekosalav Ivanišević, Srđan Gjurković, Ljubica Vrdoljak, Ivica Tolić, savjetnik direktora
komunalnog trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split i Željko Krnić, direktor komunalnog
trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split, pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (18 „za“, 1 „protiv“ i 9 „uzdržana“ od
28) usvojena Odluka o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu Trgovačkog društva
„Promet“ d.o.o. Split.

Ad 21. Prijedlog zaključka o usvajanju Osnova za izradu Plana restrukturiranja
Trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo
i redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Gojko Čepo, Maja Dvornik, Ljubica
Vrdoljak, Zdeslav Benzon, Goran Sučić, Duje Sučić, Tomislav Alujević Grgas, Ivica Tolić,
savjetnik direktora komunalnog trgovačkog društva „Promet“ d.o.o. Split.

Nakon zaključenja rasprave, sa 12 glasova „za“ i 6 „uzdržanih“ Prijedlog zaključka
o usvajanju Osnova za izradu Plana restrukturiranja Trgovačkog društva „Promet“
d.o.o. Split nije usvojen.
Ad 22. Informacija o Postupcima vezanim za status i funkcioniranje društva
Sportski grad TPN d.o.o. Split
Gradonačelnik je kao ovlašteni predlagatelj povukao ovaj prijedlog.
Predsjedatelj je pozvao vijećnike da se temeljem članka 97. stavka 2. Poslovnika
Gradskoga vijeća izjasne žele li zbog opsežnosti dnevnog reda nastavak ove sjednice sa
zadnjom točkom dnevnog reda koja glasi: „Izvješće o radu Vijeća za davanje odobrenja za
obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru“ nastaviti 20. srpnja 2016. godine u 12,00 sati;
što je i usvojeno ( „29“ za 1 „protiv“ od 30).
Ad 23. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju
i geodeziju Anto Krželj.
U raspravi je sudjelovao: Gojko Čepo.
Potom je, većinom glasova (19 „za“, 6 „protiv“ i 3 „uzdržana“ od 31)donesen
Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu
Duilovo u Splitu.
Ad 24. Prijedlog zaključka o razrješenju imovinskopravnih odnosa sa
Kliničkim bolničkim centrom Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove,
izgradnju i geodeziju Anto Krželj.
Potom je, većinom glasova (31 „za“ i 1 „uzdržana“ od 32)donesen Zaključak o
razrješenju imovinskopravnih odnosa sa Kliničkim bolničkim centrom Split.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove,
izgradnju i geodeziju Anto Krželj.

U raspravi je sudjelovao: Jakov Prkić.
Potom je, većinom glasova (18 „za“, 3 „protiv“ i 8 „uzdržana“ od 29)donesen
Zaključak 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.
Ad 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“
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove,
izgradnju i geodeziju Anto Krželj.
Potom je, većinom glasova (28 „za“, 3 „protiv“ i 8 „uzdržana“ od 32)donesen
Zaključak 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“
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove
i poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(32 „za“ od 32) donesen Zaključak 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.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove
i poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(32 „za“ od 32) donesen Zaključak 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.
Ad 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
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove
i poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(32 „za“ od 32) donesen Zaključak 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.

Ad 30. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(32 „za“ od 32) doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Splita.
Ad 31. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu,
izradu te predlaganje programa rada Gradskog vijeća
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.
Potom je, većinom glasova (28 „za“ i 1 „protiv“ od 29)doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada
Gradskog vijeća.
Ad 32. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskog vijeća
za proračun i financije
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.
Potom je, većinom glasova (28 „za“ i 1 „protiv“ od 29)doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru člana Odbora Gradskog vijeća za proračun i financije.
Ad 33. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu
javnih priznanja
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.
Potom je, većinom glasova (26 „za“ , 2 „protiv“ i 1 „uzdržan“ od 29)doneseno
Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu javnih priznanja.
Ad 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za rad s
nacionalnim manjinama
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(30 „za“ od 30) doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru člana Odbora za rad s nacionalnim manjinama.
Ad 35. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(30 „za“ od 30) doneseno Rješenje o
razrješenju i izboru člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda.
Ad 36. Prijedlog o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o zdravstvenoj
zaštiti
Uvodno obrazloženje dao je vijećnik Gradskoga vijeća Ante Zoričić.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Hrvoje Marušić, Ljubica Vrdoljak, Zdeslav
Benzon, Ivica Grubišić, Petar Škorić, Ante Zoričić, Tomislav Gojo, Tomislav Prljević,
Vjekoslav Ivanišević, Viša savjetnica gradonačelnika - specijalist za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu Nina Miličević, zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo i gradonačelnik
Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (26 „za“ i 1 „protiv“ od 27) je
usvojena Inicijativa za pokretanje izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti uz slijedeći:
Z A K LJ U Č A K
u povodu rasprave prijedloga o pokretanju inicijative za izmjenu stavka 5.
članka 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Zadužuje se Gradonačelnik da za narednu sjednicu Gradskoga vijeća pripremi
cjelovito izviješće o mogućnostima i modelima osnivanja socijalne ustanove za palijativnu
skrb u Gradu Splitu kao i načine financiranja navedene ustanove.
Ad 37. Imenovanje predsjednika Komisije za imena ulica, trgova i za
spomenike
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan
Blaževski.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Ivica Grubišić, Petar Škorić,Gojko Čepo,
Goran Sučić, Damir Ćosić.
Temeljem članka 96. stavka 7. Poslovnika Gradskoga vijeća predsjednik je
zbog nedostatka kvoruma prekinuo sjednicu i zakazao nastavak za 20. srpnja 2016.
godine u 12,00 sati.

Sjednica je završila sa radom u 18,23 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

