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REPUBLIK A HRV ATSK A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za rad Gradskog vijeća
KLASA: 023-01/17-01/32
URBROJ: 2181/01-09-02/05-17-67
Split, 12. prosinca 2017. godine

ZAPISNIK
sa nastavka 5. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 12. prosinca 2017. 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 Jure Šundov.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 30 od 35 vijećnika u
Gradskome vijeću.

Nazočni vijećnici:
1. Aida Batarelo
2. Tonći Blažević
3. Stipe Božić
4. Ante Bradarić- Šljujo
5. Jure Bučević
6. Ante Čikotić
7. Marija Čizmić
8. Davor Grčić
9. Saša Horvat
10. Miranda Ivanišević Dvornik
11. Ante Jukić
12. Željko Kerum
13. Goran Kovačević
14. Mirna Kovačić
15. Sani Mardešić
16. Joško Markić
17. Josip Markotić
18. Domagoj Maroević
19. Martin Mladen Pauk
20. Jakov Prkić

21. Tomislav Prljević
22. Igor Stanišić
23. Duje Sučić
24. Petar Škorić
25. Jure Šundov
26. Branimir Urlić
27. Kristina Vidan
28. Ljubica Vrdoljak
29. Božo Zadro
30. Ante Zoričić

Opravdano odsutni: Goran Kotur, Natalija Tafra Bazina, Marijana Puljak, Renato Čupić,
Ivana Ninčević Lesandrić.

Sjednici su bili nazočni: gradonačelnik Andro Krstulović Opara, zamjenici gradonačelnika
Jelena Hrgović i Nino Vela te predstavnici sredstava priopćavanja i ostali koji su pozvani
na sjednicu.
Sjednica je nastavljena sa točkom 21. dnevnog reda, koja glasi:
Ad 21. Prijedlog strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja
2020. godine
Predsjedatelj je pozdravio prisutne predstavnike Sveučilišta:
1. rektora Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimuna Anđelinovića
2. prorektora Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Marka Rosića
3. dekana Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, prof.dr.sc. Borisa
Trogrlića
4. doc. dr. sc. Vinka Muštru predstavnik ekonomskog fakulteta Koordinator izrade
Strategije
Uvodno obrazloženje dali su rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun Anđelinović i
gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Gradonačelnik je kao ovlašteni predlagatelj podnio amandman na tekst Sporazuma o
provedbi teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji postaje sastavni dio prijedloga te glasi: u
članku 3. stavku 4., alineji 1., iza riječi Kohezijskog fonda, briše se tekst u zagradi.“
U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan, Ljubica Vrdoljak, rektor Sveučilišta u Splitu
prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, Petar Škorić, Sani Mardešić, Joško Markić, Goran
Kovačević i gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 28 „za“od 28) usvojena Strategija razvoja
Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine.
Ad 22. Prijedlog odluke o financiranju nabave devet (9) rabljenih gradskih zglobnih
niskopodnih autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.

U raspravi su sudjelovali: Aida Batarelo, Sani Mardešić, Tomislav Prljević, Ante Bradarić
Šljujo, Tonći Blažević i direktor komunalnog trgovačkog društva„Promet“ d.o.o. Split
Tomislav Vojnović.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 26 „za“od 26) usvojena Odluka o
financiranju nabave devet (9) rabljenih gradskih zglobnih niskopodnih autobusa za
javni gradski prijevoz putnika na području Grada Splita.

Ad 23. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog
plana uređenja za sadržaje Medicinskog fakulteta na području Križina
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružicu Batinić Santro.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno je( 26 „za“od 26) usvojena Odluka o provođenju
postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog
fakulteta na području Križina.
Ad 24. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
kampusa Sveučilišta u Splitu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružicu Batinić Santro.
U raspravi su sudjelovali: Sani Mardešić, Jure Šundov, Joško Markić, Tomislav Prljević,
savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša, pročelnica Službe za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša Ružicu Batinić Santro.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 24 „za“od 24) usvojena Odluka o izradi
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu.
Ad 25. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja trgovačkom društvu „SPLIT
PARKING“ d.o.o. Split za poduzimanje radnji na izradi projekata izgradnje javnih
parkirališta (javnih garaža) na području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
U raspravi su sudjelovali:Branimir Urlić i pročelnik po ovlaštenju Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 25 „za“od 25) donesen Zaključak o
davanju ovlaštenja trgovačkom društvu „SPLIT PARKING“ d.o.o. Split za
poduzimanje radnji na izradi projekata izgradnje javnih parkirališta (javnih garaža)
na području Grada Splita.
Ad 26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju
komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
U raspravi su sudjelovali: Goran Kovačević, Sani Mardešić, Ante Bradarić Šljujo, Ante
Čikotić, Tomislav Prljević i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 26 „za“od 26) donesen Zaključak o
davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o
nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.
Ad 27. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
Ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Damir Babić
je u ime predlagatelja podnio amandman koji postaje sastavni dio prijedloga te glasi:u
članak 10., riječi „8 dana od dana donošenja“ brišu se i zamjenjuju riječima „1. siječnja
2018.“
U raspravi su sudjelovali: Martin Mladen Pauk, Joško Markić, Sani Mardešić, Ante
Bradarić Šljujo, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Damir Babić i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Vijećnik Sani Mardešić je predložio amandman „ u članku 4. točka 3., briše se.“
Ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Damir Babić
je u ime predlagatelja prihvatio amandman te on postaje sastavni dio prijedloga.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 24 „za“od 24) usvojena Odluka o
privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini.
Ad 28. Prijedlog zaključka o dodjeli sedam (7) dozvola za obavljanje autotaksi
prijevoza na području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
U raspravi su sudjelovali: Ante Zoričić, Tonći Blažević, Martin Mladen Pauk, Jakov Prkić i
ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 21 „za“ i 4 „uzdržana“ od 25) donesen
Zaključak o dodjeli sedam (7) dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na
području Grada Splita.
Ad 29. Prijedlog odluke o davanju jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na V. dimnjačarskom području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno je( 25 „za“od 25) usvojena Odluka o davanju
jedne (1) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom
području Grada Splita.
Ad 30. Prijedlog odluke o davanju pet (5) koncesija za obavljanje poslova
pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Grada
Splita
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo Damir Babić i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 24 „za“od 24) usvojena Odluka o davanju
pet (5) koncesija za obavljanje poslova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz
septičkih i sabirnih jama na području Grada Splita.
Ad 31. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih i
vodnih djelatnosti za 2018. godinu
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Damir Babić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno je( 24 „za“od 24) usvojen Godišnji plana davanja
koncesija iz područja komunalnih i vodnih djelatnosti za 2018. godini.

Ad 32. Prijedlog zaključka o priznavanju kapitalnih investicijskih ulaganja izvršenih
od strane HNK Hajduk s.d.d. na sportskom objektu Gradski stadion „Poljud“
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje
Akrap i savjetnik gradonačelnika Dragan Brtan.
U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević, Aida Batarelo, Josip Markotić, Ljubica Vrdoljak,
pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap, savjetnik gradonačelnika
Dragan Brtan i gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 28 „za“ i 1 „uzdržan“ od 29) donesen
Zaključak o priznavanju kapitalnih investicijskih ulaganja izvršenih od strane HNK
Hajduk s.d.d. na sportskom objektu Gradski stadion „Poljud“
Ad 33. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa br. 1 Ugovora o ulaganju
Košarkaški klub „Split“ s.d.d. u razdoblju od 2016.-2019., (KLASA: 022-05/1501/801) od 3. kolovoza 2015.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje
Akrap.
U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević, Jakov Prkić, Ante Bradarić Šljujo, Domagoj
Maroević, Jure Šundov, Martin Mladen Pauk i pročelnik Službe za sport i sportsku
infrastrukturu Hrvoje Akrap.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 23 „za“, 1 „protiv“ i 4 „uzdržana“ od 28)
donesen Zaključak o usvajanju teksta Aneksa br. 1 Ugovora o ulaganju Košarkaški
klub „Split“ s.d.d. u razdoblju od 2016.-2019., (KLASA: 022-05/15-01/801) od 3.
kolovoza 2015.
Ad 34. Prijedlog odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru Parkšume Marjan
Uvodno obrazloženje dali su Marjan Gavrančić, Služba protupožarne zaštite i nadzora
Park šume Marjan i viši savjetnik za pravna pitanja Grada Splita Milivoj Hekman.
Viši savjetnik za pravna pitanja Grada Splita Milivoj Hekman je u ime predlagatelja
podnio amandman koji postaje sastavni dio prijedloga te glasi: „u članku 5. iza riječi
„stavak“ broj 3 se zamjenjuje brojem 2.“
U raspravi su sudjelovali: Ante Bradarić Šljujo, Ante Čikotić, Branimir Urlić, Marjan
Gavrančić,
Milivoj
Hekman
i
zamjenik
gradonačelnika
Nino
Vela.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 27 „za“od 27) usvojena Odluka o mjerama
zaštite od požara na otvorenom prostoru Park-šume Marjan.
Ad 35. Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Splita za razdoblje
2017.-2019. godine
Uvodno obrazloženje dao je predstavnik trgovačkog društva Roterm d.o.o. Luka Vidović i
savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša.
U raspravi su sudjelovali: Ante Čikotić, Tonći Blažević, Goran Kovačević, Rodoljub
Vidović, predstavnik trgovačkog društva Roterm d.o.o. i zamjenik gradonačelnika Nino
Vela.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 22 „za“od 22) usvojen Akcijski plan
energetske učinkovitosti Grada Splita za razdoblje 2017.-2019. godine.
Ad 36. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi integriranih
teritorijalnih ulaganja

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne i
europske fondove Ela Žižić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (18 „za“od 18) donesen Zaključak o sklapanju
Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja.
Ad 37. Prijedlog zaključka o osnivanju i prijenosu prava građenja u svrhu izgradnje
pretovarne stanice, na predjelu Karepovca u Splitu
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za imovinskopravne poslove,
izgradnju i geodeziju Ana Pogorelić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (19 „za“od 19) donesen Zaključak o osnivanju i
prijenosu prava građenja u svrhu izgradnje pretovarne stanice, na predjelu
Karepovca u Splitu.
Ad 38. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada
Splita u 2017.godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita
u 2018. godini
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu,
zaštitu i spašavanje Željka Kerum.
Pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje Željka Kerum
je u ime predlagatelja podnijela amandman koji postaje sastavni dio prijedloga i glasi: „ U
tabelarnom prikazu Plana financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području Grada Splita u razdoblju 2017.-2018. , pod rednim brojem 2. Hrvatska
gorska služba spašavanja, Stanica Split iznos od 700,000 zamjenjuje se iznosom
993,000.“
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Jakov Prkić i pomoćnica pročelnika Službe za
mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje Željka Kerum.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 23 „za“od 23) donesen Zaključak o
usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2017.godini i Plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita u 2018. godini.
Ad 39. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Grada Splita za razdoblje od 2018.
do 2022.
godine
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu,
zaštitu i spašavanje Željka Kerum.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić i pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu
samoupravu, zaštitu i spašavanje Željka Kerum.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno su ( 24 „za“od 24) usvojene Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Splita za razdoblje
od 2018. do 2022. godine.
Ad 40. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana
Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2018. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu,
zaštitu i spašavanje Željka Kerum.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (25 „za“od 25) donesen Zaključak o usvajanju
Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2018.
godinu.

Ad 41. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2023 P.U.
9554 K.O. Split, u naravi stan površine 46,43 m2 označen brojem 10 u potkrovlju
zgrade u Splitu na adresi Carrarina poljana 4
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne
prostore Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (24 „za“od 24) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 2023 P.U. 9554 K.O. Split, u naravi stan površine
46,43 m2 označen brojem 10 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Carrarina
poljana 4.
Ad 42. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 959/4, čest.zem.
8971/3 i 8971/5 Z.U. 16826 K.O. Split u naravi dvije zgrade i dvor u Splitu na adresi
Tončićeva 6
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne
prostore Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (24 „za“od 24) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za čest.zgr. 959/4, čest.zem. 8971/3 i 8971/5 Z.U. 16826 K.O. Split u
naravi
dvije
zgrade
i
dvor
u
Splitu
na
adresi
Tončićeva
6.
Ad 43. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9164/1 Z.U.
5633 K.O. Split, u naravi stan površine 121,87 m2 označen brojem 11 na II. katu
zgrade u Splitu na adresi Kliška 29
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne
prostore Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (24 „za“od 24) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zem. 9164/1 Z.U. 5633 K.O. Split, u naravi stan površine
121,87 m2 označen brojem 11 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Kliška 29.
Ad 44. Davanje suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2018.
godinu popraćen financijskim planom
Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Savjeta mladih Antonia Kuzmanić.
U raspravi su sudjelovali: Ante Bradarić Šljujo, Ante Čikotić, Jure Šundov i predsjednica
Savjeta mladih Antonia Kuzmanić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je ( 23 „za“od 23) donesen Zaključak o
davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2018. godinu
popraćen financijskim planom.
Ad 45. Prijedlog teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Komisije za suradnju sa mladima Jure Šundov.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 „za“od 23) usvojen Tekst Javnog poziva za
isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada
Splita.
Ad 46. Prijedlog rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za muzejskogalerijsku i likovnu djelatnost
Uvodno obrazloženje dali su pomoćnica pročelnika Službe za kulturu, umjetnost i staru
gradsku jezgru Maja Munivrana i predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.

Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 16 „za“,i 10 „uzdržana“ od 26) doneseno
Rješenje za imenovanje članova Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu
djelatnost.
Ad 47. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Vijeća u kulturi za knjigu,
nakladništvo i knjižničnu djelatnost
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnika Službe za kulturu, umjetnost i staru
gradsku jezgru Maja Munivrana.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić i pomoćnica pročelnika Službe za kulturu,
umjetnost i staru gradsku jezgru Maja Munivrana.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 16 „za“ i 10 „uzdržana“ od 26)doneseno
Rješenje o imenovanju članova Vijeća u kulturi za knjigu, nakladništvo i knjižničnu
djelatnost.
Ad 48. Prijedlog rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za kazališnu i
glazbeno-scensku djelatnost
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnika Službe za kulturu, umjetnost i staru
gradsku jezgru Maja Munivrana.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 16 „za“i 9 „uzdržana“ od 25) doneseno
Rješenje za imenovanje članova Vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku
djelatnost.
Ad 49. Prijedlog rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za film i medijsku
djelatnost
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnika Službe za kulturu, umjetnost i staru
gradsku jezgru Maja Munivrana.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 18 „za“i 6 „uzdržana“ od 24) doneseno
Rješenje za imenovanje članova Vijeća u kulturi za film i medijsku djelatnost.
Ad 50. Prijedloga rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Petar Škorić i Jure Bučević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 21 „za“ i 3 „uzdržana“ od 24)doneseno
Rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u
Splitu.
Ad 51. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Petar Škorić, Igor Stanišić, Ante Zoričić, Martin
Mladen Pauk, Joško Markić, Kristina Vidan.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 17 „za“, 4 „protiv“ i 3 „uzdržana“ od
24)doneseno Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta u Splitu.
Ad 52. Prijedloga rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta mladih u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 21 „za“ i 3 „uzdržana“ od 24) doneseno
Rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih u
Splitu.
Ad 53. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta mladih u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.

Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 15 „za“, 4 „protiv“ i 5 „uzdržana“ od 24)
doneseno Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta
mladih u Splitu.
Ad 54. Prijedloga rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta lutaka u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 21 „za“ i 3 „uzdržana“ od 24) doneseno
Rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u
Splitu.
Ad 55. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta lutaka u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 15 „za“, 5 „protiv“ i 4 „uzdržana“ od 24)
doneseno
Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u
Splitu.
Ad 56. Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Komisije za urbanizam
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave jednoglasno ( 24 „za“ od 24) doneseno Rješenje o dopuni
Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za
urbanizam.
Ad 57. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru Socijalnog vijeća
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave jednoglasno ( 23 „za“ od 23) doneseno Rješenje o dopuni
Rješenja o izboru Socijalnog vijeća.
Ad 58. Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i zamjenika
predsjednika Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području
grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave jednoglasno ( 23 „za“ od 23) doneseno Rješenje o dopuni
Rješenja o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća za provedbu
Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita.
Ad 59. Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Komisije za javna priznanja
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave jednoglasno ( 23 „za“ od 23) doneseno Rješenje o dopuni
Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za
javna priznanja.
Ad 60. Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave jednoglasno ( 23 „za“ od 23) doneseno Rješenje o dopuni
Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Ad 61. Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave jednoglasno ( 22 „za“ od 22) doneseno Rješenje o dopuni
Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za
ravnopravnost spolova.
Ad 62. Prijedloga rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Vijeća
za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave jednoglasno ( 22 „za“ od 22) doneseno Rješenje o dopuni
Rješenja o izboru predsjednika i članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.
Ad 63. Prijedloga rješenja o razrješenju članova Muzejskog vijeća Etnografskog
muzeja u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 21 „za“ i 1 „uzdržan“ od 22) doneseno
Rješenje o razrješenju članova Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu.
Ad 64. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Etnografskog
muzeja u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 21 „za“ i 2 „uzdržan“ od 23) doneseno
Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu.
Ad 65. Prijedloga rješenja o razrješenju Muzejskog vijeća Muzeja Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 22 „za“ i 1 „uzdržan“ od 23) doneseno
Rješenje o razrješenju Muzejskog vijeća Muzeja Grada Splita.
Ad 66. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja Grada
Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 15 „za“, 4 „protiv“ i 6 „uzdržan“ od 25)
doneseno Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja Grada Splita.
Ad 67. Prijedloga rješenja o razrješenju članova Muzejskog vijeća Prirodoslovnog
muzeja i ZOO vrta
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 24 „za“ i 1 „uzdržan“ od 25) doneseno
Rješenje o razrješenju članova Muzejskog vijeća Prirodoslovnog muzeja i ZOO
vrta.
Ad 68. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Prirodoslovnog
muzeja i ZOO vrta
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 15 „za“, 4 „protiv“ i 7 „uzdržana“ od 25)
doneseno Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Prirodoslovnog muzeja
i ZOO vrta.
Ad 69. Prijedloga rješenja o razrješenju Muzejskog vijeća Hrvatskog pomorskog
muzeja Split
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.

Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 25 „za“ i 1 „uzdržan“ od 26) doneseno
Rješenje o razrješenju Muzejskog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja Split.
Ad 70. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Hrvatskog
pomorskog muzeja Split
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 15 „za“, 7 „protiv“ i 3 „uzdržana“ od 25)
doneseno Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Hrvatskog pomorskog
muzeja Split.
Ad 71. Prijedloga rješenja o razrješenju članova Muzejskog vijeća Galerije
umjetnina u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 23 „za“ i 2 „uzdržana“ od 25) doneseno
Rješenje o razrješenju članova Muzejskog vijeća Galerije umjetnina u Splitu.
Ad 72. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Galerije
umjetnina u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 20 „za“ i 5 „uzdržana“ od 25) doneseno
Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Galerije umjetnina u Splitu.
Ad 73. Prijedloga rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Marka
Marulića“
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 23 „za“ i 2 „uzdržana“ od 25) doneseno
Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Marka Marulića.“
Ad 74. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske
knjižnice „Marka Marulića“
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 15 „za“, 4 „protiv“ i 6 „uzdržana“ od 25)
doneseno Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice
„Marka Marulića“
Ad 75. Prijedloga rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog
kulturnog centra Split
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 22 „za“, 1 „protiv“ i 2 „uzdržana“ od 25)
doneseno Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog
kulturnog centra Split.
Ad 76. Prijedloga rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog
kulturnog centra Split
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova( 20 „za“ i 6 „uzdržana“ od 26) doneseno
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra
Split.
Ad 77. Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ustanove za
zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(23 „za“ od 23) donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ustanove za zapošljavanje, rad
i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split.

Ad 78. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Gradskog kazališta lutaka Split
Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka
Split Zorica Stošić.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(23 „za“ od 23) donesen Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Gradskog kazališta lutaka Split.
Ad 79. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Odboru za statut, poslovnik i
propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Ureda Grada Marina Protić.
Potom je, bez rasprave,jednoglasno(21 „za“ od 21) donesen Zaključak o davanju
ovlaštenja Odboru za statut, poslovnik i propise da utvrdi i objavi pročišćeni tekst
Odluke o komunalnoj naknadi.
Ad 80. Izvješće Multimedijalnog kulturnog centra Split za 2016. godinu
Uvodno obrazloženje dao je ravnatelj Multimedijalnog Kulturnog centra Split Joško
Jerončić.
U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan i ravnatelj Multimedijalnog Kulturnog centra Split
Joško Jerončić.
Potom je, većinom glasova( 21 „za“ i 2 „uzdržana“ od 23) usvojeno Izvješće
Multimedijalnog kulturnog centra Split za 2016. godinu.
Ad 81. MOST-nezavisnih lista: Prijedlog zaključka o zauzimanju stava kojim se
Gradsko vijeće Grada Splita protivi predloženim izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Predsjednik kluba vijećnika „Mosta“ Ante Čikotić je u ime ovlaštenog predlagatelja
povukao Prijedlog.
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