URED GRADONAČELNIKA

KLASA:023-01/10-01/19
URBROJ:2181/01-02-10-28
Split, 1. srpnja 2010. godine

Vijećnicima Gradskoga vijeća Grada Splita
-svima-

PREDMET: Analiza realiziranih akata Gradskoga vijeća Grada Splita
od 1. –10. sjednice Gradskoga vijeća-

Gradsko vijeće Grada Splita na 11. sjednici, održanoj 09. lipnja 2010. godine
donijelo je Z A K LJ U Č A K da će se za narednu sjednicu Gradskoga vijeća
pripremiti i uvrstiti u dnevni red «Analiza realiziranih akata Gradskog vijeća Grada
Splita».
U prilogu se dostavlja tablica u kojoj su navedene sve odluke Gradskoga
vijeća od 1.- 10. sjednice, za koje su upravna tijela i Gradonačelnik zaduženi za
realizaciju istih.
Odsjek za rad Gradskoga vijeća je zatražio od pročelnika upravnih tijela
Gradske uprave Grada Splita da do 1. srpnja 2010. godine dostave očitovanje koje
su odluke realizirane, a koje nisu, kao i razlog zbog čega nisu.
U prilogu se dostavlja tabelarni prikaz analize realiziranih akata Gradskoga
vijeća Grada Splita

PROČELNICA
Ivana Viñak Bjedov

REDNI BROJ
SJEDNICE I
DATUM
ODRŽAVANJA
1.
3. sjednica G.V.15.
srpnja 2009. godine

2.
5. sjednica G.V. 14.
listopada 2009. godine

3.
6. sjednica G.V.
studenoga 2009. godine

ZADUŽENJA PO AKTIMA

REALIZIRANO

Z A K L J U Č A K o izradi Informacije o izgradnji
pristupne ceste novoj zgradi rodilišta KBC-a Split
u skladu s nadležnostima Grada Splita
Gradsko vijeće traži od Gradonačelnika Grada Splita da za
iduću sjednicu Gradskoga vijeća u pisanom obliku pripremi
Informaciju o izgradnji pristupne ceste novoj zgradi rodilišta
KBC-a Split u skladu s nadležnostima Grada Splita.
Z A K LJ U Č A K u povodu rasprave o Informaciji u
svezi zahtjeva obitelji Ugrin radi povrata - naknade
oduzetoga grañevinskog zemljišta na križanju Ulice
Matice hrvatske i Ulice Ruñera Boškovića u Splitu
1. Prima se k znanju Informacija u svezi zahtjeva obitelji
Ugrin radi povrata - naknade oduzetoga grañevinskog
zemljišta na križanju Ulice Matice hrvatske i Ulice Ruñera
Boškovića u Splitu a u svezi prijedloga za zaključenje
nagodbe izmeñu Grada Splita i obitelji Ugrin zastupane po
punomoćniku Bori Rajiću, odvjetniku iz Splita KLASA: 94401/09-01/0079, URBROJ: 2181/01-02-02/10-09-2, od 7.
listopada 2009. godine.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Splita da putem stručnih
službi Službe za imovinsko pravne poslove i gospodarenje
gradskim resursima pripremi prijedlog nagodbe sa obitelji
Ugrin te prijedlog teksta nagodbe dostavi na raspravu i
odlučivanje Gradskome vijeću Grada Splita.
Z A K LJ U Č A K u povodu rasprave Izmjena i dopuna
Programa održavanja ureñenoga grañevinskog zemljišta
u 2009. godini
Zadužuju se upravna tijela Gradske uprave Grada Splita
da na ujednačen način pripremaju prijedloge programa javnih
potreba kako iz komunalne djelatnosti tako i programe javnih
potreba predškolskog odgoja, obrazovanja, športa, kulture te
socijalne skrbi i zdravstva.

Realizirano

Realizirano

NEREALIZIRANO / RAZLOZI

4.
6. sjednica G.V.
studenoga 2009. godine

5.
6. sjednica G.V.
studenoga 2009. godine

6.
6. sjednica G.V.
studenoga 2009. godine

Z A K LJ U Č A Ku povodu rasprave Izmjena i dopuna
Programa održavanja ureñenoga grañevinskog zemljišta
u 2009. godini
Zadužuju se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Služba za imovinsko pravne poslove i
gospodarenje gradskim resursima i Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo i redarstvo da svaki u okviru svoje
nadležnosti poduzmu radnje, a radi naknade štete Gradu
Splitu, od strane «Profectus» d.o.o., koja šteta je počinjena na
postojećem kamenom popločanju Trga Republike
«Prokurativama» za vrijeme održavanja Boat Show u ožujku
2009. godine postavljanjem, korištenjem i demontažom
šatorske konstrukcije.

Realizirano
- firma „Profectus“d.o.o. je
o svom trošku, a po izvoñaču
„Point-Split“d.o.o. popravila
oštećenja kamenog
popločanja Trga
Republike“Prokurativa“ koja
su počinjena za vrijeme
održavanja BOAT SHOW u
ožujku 2009.

Z A K LJ U Č A K u povodu rasprave Izmjena i dopuna
Programa održavanja ureñenoga grañevinskog zemljišta
u 2009. godini
Zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i
redarstvo i Služba za kulturu i umjetnost da svaki u okviru
svoje nadležnosti izvijeste Gradsko vijeće što se poduzima na
zaštiti i održavanju Park šume Marjan.

Realizirano
-odsjek za održavanje objek. i
ureñaja komun.infrast. i jav.
povr. provodi mjere zaštite i
održavanja predviñene
Programom održavanja
ureñenog grañevinskog
zemljišta: biološko-šumarske
radove, održavanje plaža
sjeverne strane Marjana,
čuvanje i protupožarna
zaštita, održavanje opreme,
ostale radove i zaštitu bilja.
Realizirano
-dostavljen Izvještaj za
I-III/10 GV -09.06.2010
-realizirano

Z A K LJ U Č A K u povodu rasprave Izmjena i dopuna
Programa održavanja ureñenoga grañevinskog zemljišta
u 2009. godini
Traži se od Upravnog odjela za financije da Gradskom vijeću
Grada Splita dostavlja tromjesečna izviješće o izvršenju
proračuna Grada Splita.

7.
6. sjednica G.V.
studenoga 2009. godine

Z A K L J U Č A K u povodu rasprave o Prijedlogu
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu
Grada Splita u 2009. godini
1. Gradsko vijeće Grada Splita će na prvoj narednoj
sjednici raspraviti Izviješće u svezi imovinsko-pravnoga
statusa Parka mladeži u Splitu.

Realizacija ovog Zaključka
je u tijeku

2. Zadužuje se Služba za imovinsko pravne
poslove i gospodarenje gradskim resursima da za
narednu sjednicu Gradskoga vijeća pripremi
Izviješće iz točke 1. ovoga Zaključka.
8.
6. sjednica G.V.
studenoga 2009. godine

9.
6. sjednica G.V.
studenoga 2009. godine

10.
7. sjednica G.V. 19.
studenoga 2009. godine

Z A K L J U Č A K u povodu rasprave o Prijedlogu
izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju
Grada Splita u 2009. godini
Za jednu od narednih sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
svim vijećnicima i novinarima će se dostaviti popis donatora
i sponzora humanitarne akcije prikupljanja sredstava za
kupnju udžbenika splitskim učenicima, te će se imena
donatora javno pročitati.
Z A K L J U Č A K u povodu rasprave o Informaciji
u svezi HNK „Hajduk“ š.d.d. Split
1. Prima se k znanju informacija u svezi HNK „Hajduk“,
š.d.d. Split.
2. Traži se od uprave Hrvatskog nogometnog kluba
„Hajduk“ š.d.d. Split, da Gradskom vijeću Grada Splita
dostavi Plan poslovanja za period 2010. do 2013. godine.
3. Traži se od uprave Hrvatskog nogometnog kluba „Hajduk“
da na kraju svakog polugodišta poslovne godine dostavi
Gradskom vijeću Grada Splita izvješće o ostvarenom Planu,
temeljem kojeg će Gradsko vijeće donijeti odluke iz svoje
nadležnosti.
Z A K L J U Č A K u povodu rasprave Informacije o
poduzetim radnjama u postupcima Grada Splita
protiv Nogometnog kluba „Split“
1. Prima se k znanju Informacija o poduzetim radnjama u
postupcima Grada Splita protiv NK „Split“ izrañenu od
strane Damira Batarela, opunomoćenika Grada Splita u
navedenim postupcima.
2. Radi zaštite imovine Grada Splita, Gradsko vijeće

Grad Split se javno zahvalio donatorima.
Zahcala sa imenima donatora objavljena je u
dnevnom listu «Slobodna Dalmacija» dana
27. kolovoza 2009. godine.

HNK „Hajduk“ š.d.d.
obaviješten o obvezi podnošenja
Plana poslovanja za period 2010.
do 2013. godine te financijskog
izvješća o ostvarenom Planu.
HNK“Hajduk“ š.d.d. o istom
uputio očitovanje te se obvezuje
traženo pripremiti za slijedeću
sjednicu Gradskog vijeća.

Odvjetnik Damir Batarelo,
opunomoćenik Grada Splita u
postupcima koje vodi sa
NK“Split“ obaviješten da
Gradskome vijeću dostavi
izviješće o tome što se do sada
poduzelo po pitanju realizacije
ovog Zaključka.

11.
8. sjednica G.V. 18.
prosinca 2009. godine
12.
8. sjednica G.V. 18.
prosinca 2009. godine

Grada Splita potvrñuje „Zaključak povodu rasprave o
Izviješću o stanju predmeta Nogometnoga kluba «Split»,
KLASA 023-01/09-01/16, URBROJ:2181/01-11-09-1, od 14.
travnja 2009. godine.
3. Ovo Gradsko vijeće ustraje u zahtjevu prema
Županijskom državnom odvjetništvu i Policijskoj upravi
Splitsko-dalmatinskoj, Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, da svaki u okviru svoje nadležnosti
poduzimaju radnje radi zaštite Gradske imovine i
Nogometnog kluba „Split“.
4. Traži se od Županijskog državnog odvjetništva i
Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, da ovom Gradskome
vijeću dostave izviješće o tome što su do sada poduzeli na
rješavanju ovoga problema.
5. Ovaj Zaključak kao i „Zaključak povodu rasprave o
Izviješću o stanju predmeta Nogometnoga kluba «Split»,
KLASA 023-01/09-01/16, URBROJ:2181/01-11-09-1, od 14.
travnja 2009. godine, dostaviti će se Ministarstvu unutarnjih
poslova RH, ministru Tomislavu Karamarku; Državnom
odvjetništvu Republike Hrvatske, glavnom državnom
odvjetniku Republike Hrvatske, Mladenu Bajiću te
Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, USKOK-u,
Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta,
ravnatelju gosp. Dinku Cvitanu.
O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o javnim
parkiralištima na području Grada Splita
Ovlašćuje se Odbor Gradskoga vijeća Grada Splita za statut,
poslovnik i propise za izradu pročišćenog teksta ove Odluke.

Odbor za statut i poslovnik i
za propise 3. sjednica 19.
veljače 2010.utvrdio
pročišćeni tekst

Z A K L J U Č A K o prihvaćanju prijedloga za
produljenje roka važenja Ugovora o davanju prava
korištenja športskog objekta Mala košarkaška dvorana
sa pratećim nekretninama Košarkaškom klubu „Split“,
radi provedbe postupka preoblikovanja u športsko
dioničko društvo Košarkaški klub „Split“
1. Prihvaća se prijedlog Košarkaškog kluba „Split“ za
produljenje roka važenja Ugovora o davanju prava korištenja
športskog objekta Mala košarkaška dvorana sa pratećim

Temeljem Zaključka o
prihvaćanju prijedloga za
produljenje roka važenja
Ugovora…..Grad Split se
obvezao regulirati novi rok
važenja Ugovora broj: 897/09
od 12. svibnja 2009.
Zaključen je dodatak

13.
8. sjednica G.V. 18.
prosinca 2009. godine

nekretninama Košarkaškom klubu „Split“ radi provedbe
postupka preoblikovanja u š.d.d. Košarkaški klub „Split“,
broj 897/09, zaključenog 12. svibnja 2009. izmeñu Grada
Splita i Košarkaškog kluba „Split“.
2. Rok za važenje Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka
produljuje se do 30. prosinca 2010. godine.
3. Grad Split zaključit će Dodatak Ugovoru kojim će se
regulirati novi rok važenja Ugovora.
4. Zadužuje se Služba za šport i rad s mladima i
udrugama mladih za realizaciju ovog Zaključka.

Ugovoru te se kao novi rok za
davanje prava korištenja
športskog objekta Mala
košarkaška dvorana s
pratećim nekretninama
Košarkaškom klubu „Split“
radi provedbe postupka
preoblikovanja u športsko
dioničko društvo Košarkaški
klub „Split“ utvrñuje 30.
prosinca 2010. godine.

Z A K L J U Č A K o sklapanju „Ugovora o dovršetku
realizacije projekta izgradnje poslovnog objekta i
društvenih sadržaja na lokaciji u Stepinčevoj ulici, Split,
s društvom Hircus d.o.o. iz Splita
1. Na temelju pravomoćnog Rješenja o utvrñivanju grañevne
čestice za poslovnu zgradu oznake čest. zem. broj 9970/17
k.o. Split izdanim od strane Grada Splita, Upravni odjel za
prostorno ureñenje i graditeljstvo, Odsjek za prostorno
ureñenje klasa: UP/I-350-05/09-02/0009 od 19.03. 2009.
god., na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u
SD 11.04. 2009. god. o prodaji nekretnina označenih kao
č.zem. 9970/17 i 9970/100, na temelju odluka ranijih
poglavarstava Grada Splita, na temelju Lokacijske dozvole
Grada Splita, Upravni odjel za prostorno ureñenje i
graditeljstvo, Odsjek za prostorno ureñenje pod klasa: UP/I350-05/09-01/0105, ur.broj: 2181/01-03-03/02-09-0012 od
29.05. 2009. god. za izgradnju poslovnog objekta «Spalato
business tower» i javnih sadržaja s trafostanicom na
nekretninama označenim kao temeljna č.zem. 9970/1
(temeljna) i 9970/17 k.o. Split s ciljem poštivanja preuzetih
obveza i sa svrhom stjecanja i pribavljanja novih prostora za
potrebe Grada Splita sve o trošku investitora (netto površina
polivalentne dvorane 227 m2 sa 2 pripadajuća PGM po
kriteriju 1 PGM/100 m2, netto površina dječji vrtić 200 m2 sa
2 pripadajuća PGM po kriteriju 1 PGM/jedinici, netto
površine vanjskih površina vrtića od 142 m2 sa komunalnim-

Sklopljen je Ugovor o prodaji
zemljišta i formirana je
parcela za izgradnju budućeg
objekta.
Ostali postupci su u tijeku.

14.
9. sjednica G.V. 23.
veljače 2010. godine
15.
9. sjednica G.V. 23.
veljače 2010. godine

gradskim trgom površine 506 m2 brutto i parkom – zelenim
površinama na sjevernom i jugoistočnom dijelu parcele
ukupne površine 380 m2 brutto) te stjecanja drugih koristi za
Grad Splita (kupoprodajna cijena, komunalni doprinos) ima
se sklopiti Ugovor s društvom Hircus d.o.o. kojim će se
regulirati meñusobni odnosi na predmetnoj lokaciji (č.zem.
9970/17, 9970/100 i dio č.zem. 9970/1 sve k.o. Split).
2. U skladu s odredbama ovog Zaključka Grad Split i
Hircus d.o.o. zaključit će „Ugovor o dovršetku realizacije
projekta izgradnje poslovnog objekta i društvenih sadržaja na
lokaciji u Stepinčevoj ulici, Split» koji je prilog ovog
Zaključka te se ovlašćuje Gradonačelnik Grada Splita na
potpis istoga.
3. Odmah će se raspisati javni natječaj za prodaju
preostalog zemljišta po pravomoćnoj Lokacijskoj dozvoli
glede 1165 m2 dijela č.zem. 9970/1 k.o. Split koji dio ulazi u
obuhvat grañevinske parcele te se po provedenom javnom
natječaju ovlašćuje Gradonačelnik Grada Splita na donošenje
odluke povodom natječaja i na sklapanje ugovora o
kupoprodaji s odabranim natjecateljem.
4. Obvezuje se društvo Hircus d.o.o. dostaviti bankovnu
garanciju u smislu osiguranja plaćanja prema bivšim
vlasnicima ukoliko bi isti temeljem Rješenja polagali pravo
na bilo kakvu naknadu ili obeštećenje prema Gradu Splitu.
5. Grad Split ne odgovara za bilo kakvu štetu
investitoru koja bi mogla proizaći iz ovog pravnog posla
budući je isti upoznat sa svim pravno relevantnim
činjenicama vezanim za ovaj predmet.
O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
priznanjima Grada Splita
Zadužuje se Odbor za statut i poslovnik i propise za izradu i
objavu pročišćenog teksta Odluke o javnim priznanjima.
Z A K L J U Č A K u povodu rasprave Izviješća o
Integralnom projektu zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO
projekt)
1. Traži se od Agencije Eko kaštelanski zaljev da po
uzoru na tablicu 1.dopuniti svoje Izviješće pojedinačno za
sve gradove i općine u kojima se realizira EKO projekt.
2. Traži se od Agencije Eko kaštelanski zaljev da prikaže

Pripremljen prijedlog za
narednu sjednicu Odbora za
statut, poslovnik i propise
Prijedlog zaključka u svezi
financiranja i realizacije
Projekta EKO – Kaštelanski
zaljev pripremljen za 12.
sjednicu Gradskoga vijeća

u posebnoj tablici pojedinačna ulaganja svih gradova i općina
iz naplaćene namjenske cijene vode ili izdvajanja iz svakog
proračuna s datumom 31. 12. 2009. godine.
3. Traži se od Agencije Eko kaštelanski zaljev da
sukladno tablici 2. svojeg Izviješća kao u tablici 3. (IP 2010)
prikaže objekte i stavke koje se moraju financirati iz novih
zaduženja-kredita, a sve po gradovima i općinama.
Na taj način bi se znalo koliki iznos bi Grad Split trebao
izdvojiti, te što bi za navedeno izdvajanje Grad Split dobio.
4. Agencija EKO kaštelanski zaljev će predložiti
raspodjelu novih zaduženja u skladu sa prethodnom točkom.
5. Traži se od Agencije Eko kaštelanski zaljev da dostavi
Gradskome vijeću izviješće o tome kako se troši porez na
dodanu vrijednost koji se kroz ovaj Projekt dobiva.
6. Traži se od Agencije Eko kaštelanski zaljev da dostavi
Izviješće Gradskome vijeću kojom su dinamikom rañeni
radovi od 2006. godine pa nadalje te s kolikim financijskim
sredstvima su pojedini gradovi i općine sudjelovali i u koje
radove su navedena sredstva utrošena.
7. Traži se od Agencije Eko kaštelanski zaljev da dostavi
Izviješće Gradskome vijeću zbog čega Srinjine i Sitno
Gornje i Sitno Donje nisu uvršteni u Optimalizaciju 1, već u
Optimalizaciju 2.
8. Radi upoznavanja šire javnosti sa značenjem Integralni
projekt zaštite kaštelanskog zaljeva (EKO projekt) u
organizaciji Grada prozvat će se svi vijećnici na studijski
obilazak postrojenja Eko projekta.
9. U organizaciji Grada Splita svi vijećnici Gradskoga
vijeća Grada Splita zajedno sa zamjenicima gradonačelnika,
savjetnicima gradonačelnika, predstavnicima «Vodovoda i
kanalizacije» i Agencije Eko kaštelanski zaljev te
predstavnicima sredstava priopćavanja radi upoznavanja šire
javnosti sa značenjem ovoga Projekta zaštite Kaštelanskog
zaljeva (EKO projekt) otići će na jednodnevni studijski
obilazak postrojenja EKO projekta.
10. Nakon studijskog obilaska Gradskom vijeću Grada
Splita biti će predložene odluke kojima bi se Grad Split
uključio u nastavak realizacije ovog značajnog Projekta.

16.
9. sjednica G.V. 23.
veljače 2010. godine

17.
9. sjednica G.V. 23.
veljače 2010. godine

Z A K L J U Č A K o opredjeljenju za postupak sanacije
kao tehnološki postupak radi realizacije
Gradskog projekta „Karepovac“
1. Prihvaća se Izvješće u svezi odlagališta otpada
„Karepovac“, kako je iskazano u materijalu pod nazivom
„ODLAGALIŠTE OTPADA „KAREPOVAC“ IZMEĐU
IZOLACIJE I SANACIJE“, koji je izradio savjetnik
gradonačelnika za Gradski projekt „Karepovac“ prof. Jakša
Miličić, dipl.ing.grañ.
2. Sukladno članku 86. i 96. Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana Splita («Službeni glasnik
Grada Splita», broj 1/06, 15/07 i 3/08), Gradsko vijeće Grada
Splita opredjeljuje se za postupak sanacije i postupanje s
otpadomkao tehnološki postupak realizacije ovog značajnog
Gradskog projekta koji postupak je ekološki značajan za
Grad Split, a financijski stimulativan ovisno o sadržajima
koji će definirati urbanistički plan ureñenja.
3. Zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i redarstvo da pripremi Prijedlog » tender « dokumentaciju
koja će poslužiti kao podloga za raspisivanje javnog
meñunarodnog natječaja, kako za izbor tehnologije sanacije
tako i za izbor izvoñača sanacije, a što predstavlja I. fazu u
realizaciji ovog Gradskoga projekta.
4. Gradsko vijeće Grada Splita će donijeti odluku o
raspisivanju Javnog meñunarodnog natječaja nakon što
prethodno raspravi i usvoji Prijedlog «tender»
dokumentacije, a sukladno članku 78. Odluke o donošenju
Generalnog urbanističkog plana Splita.
Z A K LJ U Č A K o stavljanju na javnu raspravu
Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom redu
1. Stavlja se na javnu raspravu Nacrt prijedloga Odluke o
komunalnom redu.
2. Odreñuje se javna rasprava u trajanju od 30. dana od
dana donošenja ovog Zaključka.
3. Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu Objavit
će se na oglasnoj tabli Grada Splita o čemu će se grañani
izvijestiti oglasom u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija» i
na Web stranicama Grada Splita te uputiti trgovačkim

Realizirano
-prijedlog tender
dokumentacije za raspisivanje
javnog meñunarodnog
natječaja je izrañen i bit će
prezentiran Gradskom vijeću.

Realizirano
-prikupljene su primjedbe i
prijedlozi izneseni na javnoj
raspravi i radi se na izradi
teksta Prijedloga Odluke o
komunalnom redu.

18.
10. sjednica G.V. 23.
veljače 2010. godine

19.
10. sjednica G.V.
23. ožujka 2010.
godine

društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada Splita,
Prekršajnom sudu u Splitu radi davanja primjedbi, prijedloga
i mišljenja.
4. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i
redarstvo da sve primjedbe, prijedloge iznesene u javnoj
raspravi obradi i dostavi gradonačelniku radi utvrñivanja
Prijedloga odluke o komunalnom redu i upućivanju iste na
raspravu i donošenje Gradskome vijeću Grada Splita.
Z A K L J U Č A K u povodu rasprave o Analizi stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita u
2009. godini
1. Prima se k znanju Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Splita u 2009. godini.
2. Stanje sustava spašavanja na području Grada Splita
može se samo pretpostaviti, a u nekim segmentima ne postoji
djelotvorno i učinkovito funkcioniranje sustava zaštite i
spašavanja u izvanrednim situacijama, u kojima bi trebale
doći do izražaja obavljene pripreme te poduzete preventivne i
operativne mjere zaštite i spašavanja.
3. Željeznička nesreća u Rudinama je ipak pokazala da su
profesionalne snage na kojima je glavni teret reagiranja i
djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama, spremne da u
svakom trenutku reagiraju brzo i nadasve efikasno.
4. Pravo stanje sustava zaštite i spašavanja dobit će se
nakon izrade Procjene ugroženost, koja izrada je u tijeku.
5. Ono što je nedvojbeno je da se stanje protupožarne
zaštite ne može ocijeniti zadovoljavajućim što je pokazala
Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara za 2009.
godinu.
Z A K L J U Č A K o isplati novčane naknade u iznosu
od 500,00 kuna nezaposlenim grañanima Grada Splita
registriranim u Područnoj službi Split, Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje na dan 11. ožujka 2010. godine
1. Prihvaća se prijedlog Gradonačelnika Željka Keruma
da se isplate novčane naknade u iznosu od 500,00 kuna
nezaposlenim grañanima Grada Splita registriranim u
Područnoj službi Split, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Realizirano
- radi se o daljnjem ustroju
zaštite i spašavanja

Realizirano
-prema popisu sa Zavoda za
zapošljavanje-isplata na
tekuće račune (tamo gdje smo
imali podatke) i preko Fine
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23.
10. sjednica G.V. 26.

2. Novčane naknade iz točke 1. ovoga Zaključka isplatit
će se svim nezaposlenim grañanima koji su registrirani u
Područnoj službi Split, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na
dan 11. ožujka 2010. godine, te imaju prebivalište u okviru
administrativnih granica Grada Splita.
3. Zadužuju se Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama i
Upravni odjel za financije za organizaciju načina isplate
novčanih naknada iz točke 1. ovog Zaključka, o čemu će
grañani biti pravovremeno obaviješteni.
O D L U K U o izmjenama Odluke o utvrñivanju mjerila
za sudjelovanje roditelja u cijeni programa
dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
Zadužuje se Odbor za statut i poslovnik i propise za izradu i
objavu pročišćenog teksta Odluke o utvrñivanju mjerila za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i
jaslica Grada Splita.
O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova
i zamjenika članova vijeća mjesnog odbora odnosno
gradskog kotara
Zadužuje se Odbor za statut i poslovnik i propise za izradu i
objavu pročišćenog teksta Odluke o izboru članova i
zamjenika članova vijeća mjesnog odbora odnosno gradskog
kotara.
Z A K LJ U Č A K u povodu rasprave Informacije u svezi
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa A. Šušnjara i
obitelji Tičinović u svrhu izgradnje prometnice
Lovrinački put
1. Prima se k znanju Informacija u svezi rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa sa A. Šušnjara i obitelji Tičinović
u svrhu izgradnje prometnice Lovrinački put.
2. Zadužuju se stručna služba Službe za imovinsko pravne
poslove i gospodarenje resursima da pripreme prijedlog za
rješenje imovinsko pravnih odnosa sa A. Šušnjara i obitelji
Tičinović u svrhu izgradnje prometnice Lovrinački put.
Z A K LJ U Č A K o upućivanju na javnu raspravu
Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i
Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače
1. Upućuje se na javnu raspravu Plan upravljanja

U radu

Realizirano
-izbori provedeni i sva
vijeća G.K. i M.O.
konstituirana
Realizirano

Nastavno na Zaključak o
upućivanju na javnu raspravu
Plana upravljanja povijesnom
jezgrom Splita i Plana

ožujka 2010. godine

24.
10. sjednica G.V. 26.
ožujka 2010. godine

povijesnom jezgrom Splita i Plan upravljanja podrumima
Dioklecijanove palače.
2. O pokretanju javne rasprave grañani će se izvijestiti
oglasom u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija” i na Web
stranicama Grada Splita radi davanja mišljenja, primjedbi i
prijedloga. Stručne rasprave će se organizirati po pojedinim
tematskim cjelinama u okviru okruglih stolova na koje će se
pozvati najeminentniji stručnjaci za pojedine probleme.
3. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost da u suradnji s
Odsjekom za staru gradsku jezgru sva mišljenja, primjedbe i
prijedloge iznesene u javnoj raspravi obradi i dostavi
gradonačelniku radi utvrñivanja konačnog teksta Plana
upravljanja i upućivanja na raspravu i donošenje Gradskom
vijeću Grada Splita.

Z A K LJ U Č A K u povodu rasprave Zaključka o
upućivanju na javnu raspravu Plana upravljanja
povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja
podrumima Dioklecijanove palače
Predlaže se gradonačelniku Grada Splita Željku Kerumu da
imenuje multidisciplinarni tim, predstavnika više upravnih

upravljanja podrumima
Dioklecijanove palače u
pripremi je javna rasprava u
suradnji s Odsjekom za
sociologiju Filozofskog fakulteta
u Splitu. Održat će se u okviru
okruglih stolova u kojima će
sudjelovati stručnjaci raznih
profila, predstavnici
zainteresiranih institucija i šire
javnosti. Glavne teme za
raspravu su: urbanistička
problematika, podrumi
Dioklecijanove palače, turizam i
upravljanje posjetiteljima,
kultura i edukacija, korištenje
javnih površina, sanacija i
održavanje grañevinskog fonda i
infrastrukture, te organizacija
specijalizirane jedinice
upravljanja povijesnom jezgrom.
Rasprava bi trebala biti dovršena
do kraja studenog 2010. godine.
Zaključci i sugestije s okruglih
stolova, kao i reakcije grañana,
analizirat će se te će se izraditi
obrada, analiza i evaluacija
rezultata, koja će se uvrstiti u
konačnu verziju Plana sukladno
odluci Gradskog vijeća kojem
se, nakon cjelokupne procedure,
dostavlja na usvajanje.
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tijela Grada Splita radi formiranju organizacijske jedinice za
upravljanje Starom gradskom jezgrom u okviru koje bi se
obavljali poslovi gospodarenja poslovnim prostorima i
stambenom fondom u povijesnoj jezgri grada Splita.
Z A K LJ U Č A K u svezi tematske rasprave o
nezaposlenosti i gospodarskom razvoju Grada Splita
Na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća kao
točaka dnevnoga reda biti će uvrštena tematska rasprava o
nezaposlenosti kao i rasprava o gospodarskom razvoju Grada
Splita.
Na istoj sjednici će se detektirati problemi te utvrditi dali
su isti u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske radi
organiziranja sjednice sa Vladom RH.
Traži se od upravnih tijela Gradske uprave Grada Splita da
svatko u okviru nadležnosti predloži tko će se pozvati na
sjednicu Gradskoga vijeća kao i da pripremi tekst informacije
kao prilog ovoj tematskoj raspravi.
S M J E R N I C E za razvoj i organizaciju sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Splita u 2010.
godini
1. S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih
dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa
predvidjeti adekvatne aktivnosti te Proračunom izdvojiti
financijska sredstva održavanje, tehničku kontrolu i
investicijsko održavanje skloništa na području Grada Splita.
2. Unaprijediti suradnju s odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja, tijelima državne uprave, tijelima
Splitsko-dalmatinske županije, a posebno s Područnim
uredom zaštite i spašavanja u Splitu radi zajedničkog
djelovanja, pružanje meñusobne pomoći s težištem na
uspostavi partnerskih odnosa koji moraju omogućiti
zajedničko koordinirano djelovanje u izvršavanju
svakodnevnih zadaća, ali i u izvanrednim situacijama.
3. Organizaciju vatrogastva uskladiti s Procjenom i
Planom zaštite od požara Grada Splita.
Vatrogasne postrojbe (JVP, DVD) adekvatno opremiti s
propisanom osobnom i kolektivnom opremom.
Kontinuirano raditi na praćenju stanja u zaštiti od požara
s posebnim naglaskom na gospodarske objekte, objekte od

Tematska sjednica je
planirana za drugi dio rujna
mjeseca 2010. godine.

Realizirano
- u tijeku izrada dogovorenih
smjernica

javnog značaja i otvorene prostore, i što je posebno važno u
pripremi predsezone i za vrijeme trajanja Programa Vlade
RH.
Pratiti razvoj tehničkih dostignuća u razvoju vatrogasnih
vozila, ranog otkrivanja požara, kao i sredstava za gašenje te
ista osigurati u JVP Grada Splita.
4. Utvrditi udruge od interesa zaštite i spašavanja na
području Grada.
5. Utvrditi službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnost (Hitna pomoć,
javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska
služba, zaštita bilja, zaštita okoliša), javna poduzeća za
održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija,
čistoća, groblja, i drugo), kao i pravne osobe koje se bave
grañevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim
djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje.
S tim u vezi, od pravnih osoba zatražiti podatke isključivo
o programima čija bi realizacija doprinijela materijalno
tehničkom jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja
na području nadležnosti Grada, te utvrditi način dogradnje i
financiranja njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno
značajnim za sustav zaštite i spašavanja na području
nadležnosti Grada.
6. U svrhu obavljanja navedenih poslova i zadataka
Grada Splita, sistematizirati koordinativne poslove upravnih
odjela i službi Grada Splita, subjekata sustava zaštite i
spašavanja, obveznika civilne zaštite i sustava vatrogastva
Grada.

