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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Ured grada
Odsjek za rad Gradskog vijeća
KLASA: 023-01/18-01/09
URBROJ: 2181101-09-02/05-18-11
Split, 26, travnja 2018, godine

ZAPISNIK
sa 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 26. travnja 2018. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)

Početak u 09,10 sati.
Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Jure Šundov.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 32 od 35 vijećnika u
Gradskome vijeću.
Nazočni vijećnici:

1. Aida Batarelo

2. Tonći Blažević
3. Stipe Božić
4. Ante Bradarić. Šljujo
5. Jure Sučević
6. Ante Čikotić
7. Marija Čizmić
8. Renato Čupić
9. Davor Grčić
10. Saša Horvat
11. Miranda Ivanišević Dvornik
12. Ante Jukić
13. Goran Kotur
14. Mirna Kovačić
15. Sani Mardešić
16. Joško Markić
17. Josip Markotić
18. Domagoj Maroević
19. Martin Mladen Pauk
20. Tomislav Prljević

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

Jakov Prkić
Marijana Puljak
Igor Stanišić
Duje Sučić
Petar Škorić
Jure Šundov
Natalia Tafra Bazina
Branimir Urlić
Kristina Vidan
Ljubica Vrdoljak
Božo Zadro
Ante Zoričić

Opravdano odsutni: Goran Kovačević, Ivana Ninčević Lesandrić i Željko Kerum.
Sjednici su bili nazočni: gradonačelnik Ando Krstulović Opara, zamjenici gradonačelnika
Jelena Hrgović i Nino Vela te predstavnici sredstava priopćavanja i ostali koji su pozvani na
sjednicu.
Zamjenik gradonačelnika Nino Vela je u ime ovlaštenog predlagatelja povukao sa dnevnog
reda točke;
14. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu "Ambasador".
15. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu "Villa Harmony" j
16. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na Hotelu radnoga naziva "Gospa od
Žnjana" u Splitu.
Potom je, predsjednik Gradskoga vijeća Jure Šundov predložio dopunu dnevnog reda koja bi
postala točka 20. dnevnog reda i glasi: "Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora i članove vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita." Prijedlog
je većinom glasova(16 "za" od 30) usvojen.
Slijedeću dopunu dnevnog reda točkom "Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje
kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr." je obrazložio Gradonačelnik

s obzirom da

se radi o donošenju akta po hitnom postupku. Prijedlog je većinom glasova(16 "za" i 7
"protiv~ od 30) usvojen.
Vijećnik Petar Škorić je kao predsjednik Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike
predložio dopunu dnevnog reda točkom: " Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja
spomen ploče u spomen na događaj spaljivanja splitske židovske baštine 12. lipanja 1942.
godine."
reda.

Prijedlog je većinom glasova(26 "za" od 30) usvojen te postaje točka 22. dnevnog

Potom je, većinom glasova(17 "za" od 30) usvojen dnevni red za 11. sjednicu zajedno sa
usvojenim izmjenama i dopunama.

DNEVNI

RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje zapisnika 9. i 10. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlozi za dodjelu nagrada Grada Splita za 2017. godinu:

3.1.

Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu - prof.prim.dr.sc.
Ivanu Urliću, dr.med.

3.2.

Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu - prof. Frani
Barasu

3.3.

Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za životno djelo za 2017. godinu - Ivici Luetiću

3.4.

Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Vladi Sunko

3.5.

Prijedlog odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Dini Levačić

3.6.

Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Dječjem
zboru "Srdelice"

3.7.

Prijedlog odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2017. godinuJedriličarskom

klubu "Mornar" Split

4. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje
2017.-2022. godine

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2017. godinu sa
Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenjem

otpadom Grada Splita za razdoblje od 01.

siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Trgovačkog društva "Ći5toća~ d.o.o. Split

6. Prijedlog rješenja za imenovanje ravnateljice Muzeja grada Splita

7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Centra za
autizam Split

8. Prijedlog izmjene Zaključka o kriterijima i standardima za rad Gradskoga kazališta
mladih Split i Gradskoga kazališta lutaka Split

9. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad
Gradskoga kazališta mladih Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine

10. Prijedlog zaključka o participaciji Grada Splita u troškovima TELEVIZIJE JADRAN
d.o.o. Split, a u vezi proizvodnje, emitiranja programa, praćenja sjednica Gradskoga
vijeća Grada Splita

11. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9922/16 K.O. Split

12. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9938/38 pov. 38 m2,
K.O. Split, na području DPU JI od Bračke i Velebitske ulice u Splitu

13. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 2674/6 K.O. Split u svrhu izgradnje Prometnice
istočno od Kile, građevna čestica 3

14. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim
omjerom, etažno vlasništvo (E-1), čest.zgr. 1888 Z.U. 2408 K.O. Split, površine 78,55
m2, u Splitu na adresi Bajamontijeva 7

15. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 3/5 suvlasničkog dijela poslovnog
prostora u prizemlju čest.zgr. 1924, osim prostora u prizemlju ex.čest.zgr. 1928,
označen kao cjelina br. B i 1, ukupne površine 70,40 m2 na adresi Dioklecijanova

1

16. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/3 dijela čest.zgr. 2393 Z.U. 2826
K.O. Split, u naravi poslovni prostori u Splitu, na adresi Kraj sv. Marije 1

17. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim
omjerom čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345 K.O. Split, u naravi poslovni prostor B, površine
29,32 m2, orijentacije sjever, u Splitu na adresi Obala HNP 6

18. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za nekretnine u zgradi na adresi Teutina
3 i 5 u Splitu, sagrađenoj na čest.zgr. 965 Z.U. 660 K.O. Splil

19. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zem. 9082/2 Z.U. 10995
K.O. Split u naravi stan površine 54.63 m2 označen brojem 4 na I. katu zgrade u Splitu
na adresi Bihaćka 13
20. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove vijeća
gradskih kotareva na području Grada Splita
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina.
neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska. štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr.
22. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen ploče u spomen na događaj
spaljivanja splitske židovske baštine 12. lipanja 1942. godine

Ad 1. Vijećnička

pitanja

1. Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za sjednicu Vlade RH koja će
se održati u Splitu na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
2. Vijećnik TONĆI BLAžEVIĆ
postavio je pitanje vezano za povezanost prijevoza i
parkinga u širem centru Splita na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović
Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
3. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za parkirna mjesta u POS-ovoj zgradi
na Brodarici na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnik Nino Vela. Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
4. Vijećnik JOŠKO MARKIĆ postavio je pitanje vezano za ukinutu naknadu umirovljenicima
s mirovinama manjim od 2000 kn na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnik Jelena
Hrgović.
5. Vijećnica AIDA BATARELO postavila je pitanje vezano za provođenje Odluke o
komunalnom redu na koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo. redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
6. Vijećnica NATALIJA TAFRA BAZINA postavila je dopunsko pitanje vezano za parking
na Trsteniku na koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo. redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
7. Vijećnik ANTE ZORiČiĆ postavio je pitanje vezano za dežurnu veterinarsku službu u
Splitu na koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
8. Vijećnik BRANIMIR URLIĆ postavio je pitanje vezano za rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa u prostoru kina Bačvice na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnik Jelena
Hrgović. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonače:niku radi davanja
pisanog odgovora.
9. Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je pitanje vezano za popis svih stanova s kojima
gospodari Grad Split na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnik Jelena Hrgović. Isto
pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.

10. Vijećnik BOŽO ZADRO postavio je pitanje vezano za dogovor sa upravom HŽ.a za
izgradnju gradske željeznice zračna.trajektna luka na koje je Gradonačelnik u svom
uvodnom izlaganju već odgovorio te je vijećnik odustao od pitanja.
ll. Vijećnica MIRNA KOVAČiĆ
postavila je pitanje vezano za provođenje aktivnost za
privlačenje sredstava iz EU fondova na koje je odgovorila ovlaštena pročelnica Službe
za međunarodne i EU projekte Ana Jerkunica.
12. Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK postavila je pitanje vezano za oglašavanje odnosno
reklame u gradu na koje je odgovorio savjetnik gradonačelnika za komunalna pitanja
Ivica Grubišić. Vijećnica je postavila i dopunsko pitanje vezano za ugovor temeljem kojeg
je Komisija za arbitražu donijela odluku vezano za Spaladium arenu koje se prosljeđuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
J3. Vijećnik ANTE BRADARIĆ ŠLJULJO postavio je pitanje vezano za prometne gužve na
nekoliko lokacija u gradu na koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
14. Vijećnica KRISTINA VIDAN postavila je pitanje vezano za status izgradnje dvorane za
tjelesni Odgoj OŠ Mertojak na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnik Jelena
Hrgović.
15. Vijećnik SANI MAREDŠ1Ć postavio je pitanje vezano za izgradnju električnih punionica
za automobile na Brodarici na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnik Nino Vela. Isto
pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
16. Vijećnik ANTE JUKIĆ postavio je pitanje vezano za uređenje žnjanskog platoa na koje
je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
17. Vijećnik IGOR STANiŠiĆ postavio je pitanje vezano za čišćenje ilegalnih deponija na
području grada Splita na koje je odgovorio savjetnik gradonačelnika za komunalna
pitanja Ivica Grubišić.
18. Vijećnik ANTE ČiKOTIĆ postavio je pitanje vezano za izjavu direktora VIK-a gosp. Šute
kako će zbog operativnih troškova doći do povećanja cijene vode za građane na koje je
odgovorio zamjenik gradonačelnik Nino Vela.
19. Vijećnik GORAN KOTUR postavio je pitanje vezano za provedbu zaključka sa tematske
sjednice Gradskoga vijeća o Park-šumi Marjan na koje je odgovorio gradonačelnik Andro
Krstulović Opara.
20. Vijećnik RENATO ĆUPIĆ postavio je pitanje vezano za sanaciju Karepovca na koje je
odgovorio zamjenik gradonačelnik Nino Vela.

Ad 2. Usvajanje
zapisnika
9. i 10. sjednice
Gradskoga
vIIeca Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnici sa 9. i 10. sjednice sujednoglasno(24 "za" od 24) usvojeni.

Ad 3. Prijedlozi

3.1. Prijedlog
prof.prim.dr.se.

za dodjelu

nagrada Grada Splita za 2017. godinu:

odluke o dodjeli

nagrade za životno

djelo za 2017. godinu-

Ivanu Urliću. dr.med.

Uvodno obrazloženje dao je Jure Šundov kao predsjednik Komisije za javna priznanja.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(26 "za" od 26) usvojena Odluka o dodjeli
za životno
djelo za 2017. godinu
- prof.prim.dr.se.
Ivanu Urliću,

nagrade
dr.med.

3.2.Prijedlog

odluke o dodjeli nagrade za životno

djelo za 2017. godinu - prof. Frani

Barasu
Uvodno obrazloženje dao je Jure Šundov kao predsjednik Komisije za javna priznanja.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(25
nagrade za životno

3.3.Prijedlog

"za" od 25) usvojena Odluka o dodjeli

djelo za 2017. godinu - prof. Frani Barasu.

odluke o dodjeli nagrade za životno

djelo za 2017. godinu -Ivici

Luetiću
Uvodno obrazloženje dao je Jure Šundov kao predsjednik Komisije za javna priznanja.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (18 "za" i 7 "uzdržana" od 25) usvojena Odluka
o dodjeli nagrade za životno

3.4. Prijedlog

djelo za 2017. godinu -Ivici

Luetiću,

odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Vladi

Sunko
Uvodno obrazloženje dao je Jure Šundov kao predsjednik Komisije za javna priznanja.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(27

"za" od 27) usvojena Odluka o dodjeli osobne

nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Vladi Sunko.

3.5. Prijedlog

odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Dini

Levačić
Uvodno obrazloženje dao je Jure Šundov kao predsjednik Komisije za javna priznanja.
U raspravi je sudjelovao Jure Sučević.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(28

"za" od 28) usvojena Odluka o dodjeli osobne

nagrade Grada Splita za 2017, godinu - Dini Levačić.

3.6. Prijedlog

odluke o dodjeli skupne nagrade Grada Splita za 2017. godinu-

Dječjem zboru "Srdelice"
Uvodno obrazloženje dao je Jure Šundov kao predsjednik Komisije za javna priznanja.

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(28

~za" od 28) usvojena Odluka o dodjeli skupne

nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Dječjem zboru "Srdelice"

3.7. Prijedlog
Jedriličarskom

odluke o dodjeli skupne
klubu "Mornar"

nagrade Grada Splita za 2017. godinu-

Split

Uvodno obrazloženje dao je Jure Šundov kao predsjednik Komisije za javna priznanja.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(28

"za" od 28) usvojena Odluka o dodjeli skupne

nagrade Grada Splita za 2017. godinu - Jedriličarskom

Ad 4. Prijedlog
razdoblje

odluke o donošenju

Plana gospodarenja

klubu "Mornar"

otpadom

Split.

Grada Splita za

2017.-2022. godine

Uvodno obrazloženje dali su ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić i predstavnik Ecoine d.o.o., za
zaštitu okoliša, Mirko Budiša.
U raspravi su sudjelovali: Renato Čupić, Kristina Vidan, Mirna Kovačić, Ante Čikotić, Petar
Škorić, Ante Bradarić Šljujo, Ljubica Vrdoljak, Tonći Blažević, Martin Mladen Pauk, Ante
Zoričić, Tomislav Prljević, Joško Markić, Branimir Urlić, Goran Kotur, ovlašteni pročelnik
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić
i predstavnik Ecoine d.o.o., za zaštitu okoliša, Mirko Budiša i zamjenik gradonačelnik

Nino

Vela.
Vijećnik Ante Bradarić Šljujo je u ime stranke "Mosta NL" predložio amandman koji glasi: ~ u
članku 1. pod 4.2.8. Kompostana za biootpad , iza riječi ~od" iznos od 1OOOO t/god se
zamjenjuje iznosom od 46 000 t/god." Prijedlog nije usvojen(13 "za" od 31).

Na glasovanje je stavljen i prijedlog"

Zaključka o objavi javnog poziva vlasnicima odnosno

korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest" stranke "Mosta NL" koji glasi:
I.
Objavit će se javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi
azbest, na području Grada Splita da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o
građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest dostave Gradu Splitu podatke o lokacijama
građevina, kao i podatke o procjeni količina i stanja materijala za kojeg je izvjesno da će
postati azbestni otpad.
II.
Podaci iz stavka I. ovog zaključka prikupit će se radi planiranja sustava gospodarenja
građevnim otpadom koji sadrži azbest te kao podloga za planiranje subvencioniranja
uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, sve radi zaštite zdravlja i zaštite okoliša.

III.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša za provedbu
ovog zaključka.
Prijedlog zaključka nije usvojen(13 "za" od 31).

Vijećnica Kristina Vidan je u ime stranke "Pametno" predložila četiri amandmana:
" U tablicama 36.- 44. koje sadrže ciljeve, mjere i način provedbe za postizanje ciljeva
ovog Plana uz stupac ciljeva, mjera i načina provedbe doda i stupac parametara praćenja
uspješnosti provedbe kako bi se kod izvještavanja o provođenju Plana gospodarenja
otpadom jednostavnije
Prijedlog nije usvojen(13

i transparentnije mogla pratiti provedba istog."

.za" od

31).

" U tablici 39. Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom u sklopu cilja:
Povećanje iskorištenja korisnih sirovina iz komunalnog otpada( ponovna upotreba i
reciklaža) i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada(papir, staklo, metali, plastika) iz
kućanstva u odnosu na ukupnu količinu otpada do 2020. odnosno 60% do 2022. godine
doda Mjera: prikupljanje odvojenog otpada za ponovnu upotrebu i reciklažu, te biootpada
po sistemu "vrata do vrata.~
Prijedlog nije usvojen(13 "za~ od 31).
" U tablici 36. Mjere sprječavanja nastanka otpada u odjeljku Mjera koje mogu utjecati na
fazu potrošnje i korištenja, doda mjera Zabrana nabavljanja i korištenja jednokratnih čaša

i pojedinačnih malih pakiranja boca vode(1 L i manje)u gradskoj upravi, ustanovama,
trgovačkim društvima i poduzećima kojima upravlja Grad Split.~
Prijedlog nije usvojen(9 ~za~od 31).
" U tablici 36. Mjere sprječavanja nastanka otpada u odjeljku Mjera koje mogu utjecati na
fazu potrošnje i korištenja, doda mjera: Poticanje korištenje višekratnih dječjih pelena.~
Prijedlog nije usvojen(9 "za~ od 31).
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(19 "za" i 11 nprotiv~ od 30) usvojena
Odluka o donošenju

Plana gospodarenja

otpadom Grada Splita za razdoblje 2017.-

2022. godine.
Ad 5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
sa Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenjem

otpadom Grada Splita za 2017. godinu
otpadom Grada Splita za razdoblje od

01. siječnja do 31. prosinca

2017. godine. Trgovačkog

društva

"Čistoća"

d.o.o. Split

Uvodno obrazloženje dali su ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić i direktor "ĆistoćeU d.o.o. Split
Miroslav Delić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Marijana Puljak, Ante Ćikotić, Ljubica Vrdoljak,
Branimir Urlić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,

redarstvo i

mjesnu samoupravu Damir Babić i direktor "Ćistoće" d.o.o. Split Miroslav Delić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(19 "za" , 5 ..protivU i 4 "uzdržanau od 28)
usvojeno Izvješće o izvršenju
godinu sa Izvješćem

Plana gospodarenja

o izvršenju

razdoblje od 01. siječnja

otpadom

Plana gospodarenjem

do 31. prosinca

Grada Splita za 2017.

otpadom

Grada Splita za

2017. godine, Trgovačkog

društva

"Čistoća"

d.o.o. Splil.
Ad 6. Prijedlog

rješenja za imenovanje

ravnateljice

Muzeja grada Splita

Uvodno obrazloženje dali su predsjednica Muzejskoga vijeća Muzeja Grada Splita Sandra
Grčić Budimir i ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mario Negotić.
U raspravi su sudjelovali: Martin Mladen Pauk, Ante Ćikotić, Stipe Božić i Tomislav Prljević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(16 "zau i 11 "uzdržana" od 27) doneseno
Rješenje za imenovanje

ravnateljice

Ad 7. Prijedlog

o davanju prethodne

zaključka

Muzeja grada Splita.

suglasnosti

na Prijedlog

statuta

Centra za autizam Split
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mario
Negotić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Kristina Vidan i ovlašteni pročelnik Službe za
društvene djelatnosti Mario Negotić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(25 "za" i 2 "uzdržana" od 27) donesen
Zaključak

o davanju

prethodne

suglasnosti

na Prijedlog

statuta Centra za autizam

Splil.
Ad B. Prijedlog

izmjene Zaključka

kazališta mladih Split i Gradskoga

o kriterijima
kazališta

i standardima

za rad Gradskoga

lutaka Split

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mario
Negotić.
U raspravi je sudjelovala Natalija Tafra Bazina.
Potom je, jednoglasno(28 "zau od 28) donesen Zaključak
kriterijima

i standardima

kazališta lutaka Split.

za rad Gradskoga

kazališta

o izmjenama

Zaključka

mladih Split i Gradskoga

o

Ad 9. Prijedlog

zaključka

za rad Gradskoga

o utvrđivanju

kazališta

Osnovnog

programskog

mladih Split za razdoblje

i financijskog

okvira

od 2019. do 2022. godine

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mario
Negotić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(27
Osnovnog

programskog

za razdoblje

"za« od 27) donesen Zaključak

i financijskog

okvira za rad Gradskoga

kazališta

mladih Split

od 2019. do 2022. godine.

Ad 10. Prijedlog

zaključka

o participaciji

Grada Splita u troškovima

JADRAN d.o.o. Split, a u vezi proizvodnje,
Gradskoga

o utvrđivanju

emitiranja

programa,

TELEVIZIJE

praćenja

sjednica

vijeća Grada Splita

Uvodno obrazloženje dao je vijećnik Jure Šundov kao ovlašteni predlagatelj.
U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević, Jakov Prkić, Ante Zoričić, Petar Škorić, Martin
Mladen Pauk, Jure Šundov, Ante Cikatić, Marijana Puljak i Tomislav Prl;ević.
Vijećnik Jure Šundov je kao ovlašteni predlagatelj povukao Prijedlog zaključka o
participaciji Grada Splita u troškovima TELEVIZIJE JADRAN d.o.o. Split, a u vezi
proizvodnje, emitiranja programa, praćenja sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita sa
dnevnog reda.

Ad 11, Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9922/16
K.O. Split
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i upravljanje
razvojnim projektima Ana Pogorelić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24
statusa javnog dobra na čest.zem.

"za" od 24) donesen Zaključak

o ukidanju

9922116 K.O, Split.

Ad 12. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9938/38 pov.
38 m2, K.O. Split. na području
DPU JI od Bračke i Velebitske
ulice u Splitu
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za izgradnju i upravljanje
razvojnim projektima Ana Pogorelić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24
statusa javnog

dobra na čest.zem.

JI od Bračke i Velebitske

Ad 13, Prijedlog
Prometnice

zaključka

istočno

"za" od 24) donesen Zaključak

o ukidanju

9938/38 pov. 38 m2, K.O. Split, na području

DPU

ulice u Splitu.

o kupnji čest.zem.

od Kile, građevna

Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena
razvojnim projektima Ana Pogorelić.

2674/6 K.O. Split u svrhu izgradnje

čestica 3
pročelnica

Službe za izgradnju

i upravljanje

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(25 "za" od 25) donesen Zaključak o kupnji
čest.zem. 2674/6 K.O. Split u svrhu izgradnje Prometnice istočno od Kile, građevna
čestica 3.
Ad 14. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički
neodređenim omjerom. etažno vlasništvo

(E-1), čest.zgr.1888

površine 78,55 m2, u Splitu na adresi Bajamontiieva

dio s

Z.U. 2408 K.O. Split.

7

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 "za" od 24) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za suvlasnički

dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo

(E-1),

čest.zgr. 1888 Z.U. 2408 K.O. Split, površine 78,55 m2, u Splitu na adresi
Bajamontijeva 7.

Ad 15. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 3/5 suvlasničkog

dijela

poslovnog prostora u prizemlju čest.zgr. 1924, osim prostora u prizemlju ex.čest.zgr.
1928. označen kao cjelina br. B i 1, ukupne površine 70,40 m2 na adresi
Dioklecijanova

1

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 "za" od 24) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za 3/5 suvlasničkog

dijela poslovnog prostora u prizemlju čest.zgr. 1924,

osim prostora u prizemlju ex.čest.zgr. 1928, označen kao cjelina br. B i 1, ukupne
površine 70,40 m2 na adresi Dioklecijanova

1.

Ad 16. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 113dijela čest.zgr. 2393 Z.U.
2826 K.O. Split. u naravi poslovni prostori u Splitu, na adresi Kraj sv. Marije 1
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 "za" od 24) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za 1/3 dijela čest.zgr. 2393 Z.U. 2826 K.O. Split, u naravi poslovni prostori u
Splitu, na adresi Kraj sv. Marije 1.

Ad 17. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički

dio s

neodređenim omjerom čest.zgr. 265612Z.U. 2345 K.O. Split, u naravi poslovni prostor
B, površine 29,32 m2, orijentacije

sjever. u Splitu na adresi Obala HNP 6

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 "za" od 24) donesen Zaključak o odricanju
prvokupa za suvlasnički

dio s neodređenim

prava

omjerom čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345 K.O.

Split, u naravi poslovni prostor B, površine 29,32 m2, orijentacije

sjever, u Splitu na

adresi Obala HNP 6.

Ad 18. Prijedlog zaključka o odricanju
adresi Teutina 3 i 5

U

Splitu, sagrađenoj

prava prvokupa za nekretnine

u zgradi na

na čest.zgr. 965 Z.U. 860 K.O. Split

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(25 "za" od 25) donesen Zaključak o odricanju
prvokupa za nekretnine

u zgradi na adresi Teutina 3 i 5 u Splitu, sagrađenoj

prava

na

čest.zgr. 965 Z.U. 860 K.O. Split.

Ad 19. Prijedlog zaključka o odricanju

prava prvokupa za dio čest. zem. 9082/2 Z.U.

10995 K.O. Split u naravi stan površine 54,63 m2 označen brojem 4 na I. katu zgrade u
Splitu na adresi Bihaćka 13
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(25 "za" od 25) donesen Zaključak o odricanju

prava

prvokupa za dio čest. zem. 9082/2 Z.U. 10995 K.O. Split u naravi stan površine 54,63
m2 označen brojem 4 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 13,

Ad 20. Prijedlog odluke o raspisivanju
članove vijeća gradskih

izbora za članove vijeca mjesnih odbora i

kotareva na području Grada Splita

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Ante Bradarić Šljujo, Goran Kotur, Petar Škorić, Jure
Šundov, Martin Mladen Pauk, Marijana Puljak.
Vijećnik Goran Kotur je u ime kluba vijećnika SDP-a predložio amandman, koji glasi: •.u
članku 3. odluke, iza riječi "izbora" broj ,,17" se zamjenjuje brojem" 10." Prijedlog nije
usvojen(9 "za" do 24).
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno(24 "za" od 24) usvojena Odluka o raspisivanju
izbora za članove vijeća mjesnih odbora i članove vijeca gradskih
području Grada Splita.

kotareva na

Ad 21. Prijedlog

odluke o izmjenama

površina.

neizgrađenog

štandova.

pokretnih

građevinskog

i dopunama
zemljišta

Odluke o davanju
za postavljanje

u zakup javnih

kioska. štekata.

naprava i dr.

Uvodno obrazloženje dala je voditeljica Odsjeka za javne površine, pomorsko dobro,
gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom

Natali Ribičić.

U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, voditeljica Odsjeka za javne površine, pomorsko
dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom Natali Ribičić i gradonačelnik Andro
Krstulović Opara.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(18 "zau od 18) usvojena
i dopunama
zemljišta

Odluke o davanju

za postavljanje

Ad 22. Prijedlog

rješenja

događaj spaljivanja

u zakup javnih površina,

kioska, štekata, štandova,

o odobrenju

splitske

židovske

postavljanja

neizgrađenog

pokretnih

spomen

baštine 12.lipanja

Odluka o izmjenama
građevinskog

naprava i dr.

ploče u spomen

na

1942. godine

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
Petar Škorić.
U raspravi su sudjelovali: Martin Mladen Pauk i Mirna Kovačić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(18 "za" od 18)doneseno Rješenje o
odobrenju
židovske

postavljanja

spomen

ploče u spomen na događaj

spaljivanja

splitske

baštine 12. lipanja 1942. godine.

Sjednica je završila sa radom u 18,03 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Jure Šundov

