
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

KLASA 023-01114-01/21
URBROJ: 2181/01-02-14-62
Split, 11. lipnja 2014. godine

ZAPISNIK
sa 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,

održane 11. lipnja 2014. 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 Boris Ćurković.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je istoj nazočno 34 od 35

vijećnika u Gradskome vijeću.

Nazočni vijećnici:
1. Tomislav Alujević Grgas
2. Ivan Banović
3. Slavica Bartulović Barač
4. Tonći Blažević
5. Milan Blaževski
6. Igor Boraska
7. Vojko Bažulić
8. Gojko Čepa
9. Stanislav Čudina
10. Damir Ćosić
11. Boris Ćurković
12. Daša Dragnić
13. Maja Dvornik
14. Srđan Gjurković
15. Tomislav Gojo
16. Ivica Grubišić
17. Vjeko$lav Ivanišević
18. Marija Mladineo
19. Hrvoje Marušić
20. Danira Matošić Matičević
21. Igor Mladinić
22. Luka Podrug
23. Jakov Prkić
24. Tomislav Prljević
25. Marijana Puljak
26. Ante Restović



27. Marijo Sičić
28. Duje Sučić
29. Goran Sučić
30. Petar Škorić
31. Daniela Špalj
32. Jure Šundov
33. Damir Vidošević
34. Ljubica Vrdoljak

Odsutan vijećnik: Željko Kerum.
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.

Predsjednik je predložio dopunu dnevnog reda slijedećim točkama:

1. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji zemljišta na
predjelu Mertojak u Splitu, objavljenom 28. 03. 2014. godine u dnevnom listu .Slobodna
Dalmacija", jednoglasno je usvojena (32 "za" od 32) te postaje točka 59. dnevnog reda.
2. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 266413, 2664121, 2662112, 266211, 2662117,
2667/5, 2662/4 i 2667/1, sve K.O. Splil , jednoglasno je usvojena (32 "za" od 32) le poslaje
točka 60. dnevnog reda.
3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park - šumom
"Marjan" j ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. jednoglasno
je usvojena (32 "za" od 32) te postaje točka 61. dnevnog reda.
4. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu, jednoglasno je
usvojena (32 "za" od 32) te postaje točka 39 a) dnevnog reda.
5. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela čest.zem.
10024n u pov. od 109 m2 (novoformirana čest.zem. 10024/53 pov. 109 m2) k.o. Split,
jednoglasno je usvojena (32 "za" od 32) te postaje točka 62. dnevnog reda.

- vijećnik Luka Podrug dao je prijedlog da se spoje točke vezano za taksije i kazališta zbog
kontinuiteta rasprave, jednoglasno je usvojen(32 "za" od 32)
- vijećnik Igor Boraska i vijećnica Marijana Puljak zatražili su održavanje tematske sjednice
na temu "KK Split."
- Gradonačelnik je predložio da tematska sjednica vezano za KK Split bude održana
24.06.2014. godine i da prvi sat vremena bude zatvorena za javnost. Prijedlog je
jednoglasno usvojen (32 "za" od 32).

vijećnik Vjekoslav Ivanišević je predložio da se točka 40. Izvješće i zaključci
Povjerenstva, te izvješća Koordinacije udruga Stara gradska jezgra - predstavnika građana i
civilnih udruga, i Znanstvenog tima u Povjerenstvu za izradu nacrta prijedloga Plana
upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače,
povuče sa dnevnog reda ili da bude samo primljena na znanje kao informacija, a da
naknadno bude sazvana tematska sjednica na ovu tema, što je i usvojeno (30 "za" i 2
"uzdržana" od 32).

Vijećnici su se jednoglasno(32 "za" od 32) usuglasili da tematska rasprava na temu Stara
gradska jezgra bude održana 23. lipnja 2014. godine.

- vijećnici Tonći Blažević i Ivica Grubišić su predložili da se vijećnici odreknu primanja jedne
mjesečne naknade u korist poplavljenih područja, što je jednoglasno usvojeno (32 "za" od
32), te je donesen slijedeći:

Zaključak
U svezi dodjele pomoći poplavljenim područjima



Vijećnici Gradskoga vijeća Grada Splita odreći će se primanja jedne mjesečne vijećničke
naknade u korist poplavljenih područja.
Iznos jednomjesečne vijećničke naknade će se uplatiti na žiro račun Crvenog križa

Republike Hrvatske.

Potom je, jednoglasno usvojen dnevni red sa dopunama (32 "za" od 32) kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje Zapisnika sa 10. i 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2013. godinu

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2013. godinu s
Izvješćem o radu ustanova u kulturi

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2013. godinu

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za
2013. Godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2013. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2013.
Godinu s Izvješćem o radu Zajednice tehničke kulture Grada Splita za 2013. godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2013. godini s
Izvješćem o radu Javne ustanove "Športski objektt Split

9. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2013.godinu

10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita

11. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi (drugo čitanje)

12. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu osoba

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za
upravljanje Park šumom "Marjan~ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Grada Splita

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu

15. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje
kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

17. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
na području Grada Splita

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga izmjena Tarifnog sustava u dijelu
prijevoza osoba starijih iznad 65 godina na području Grada Splita



19. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I.
dimnjačarskom području Grada Splita

20. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II.
dimnjačarskom području Grada Splita

21. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na Ill.
dimnjačarskom području Grada Splita

22. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
IV. dimnjačarskom području Grada Splita

23. Prijedlog odluke o pristupanju u lokalnu akcijsku grupu "Kamen i more~

24. Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe "Jadro"

25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija,
Revizija 1 i Plan zaštite od požara za područje Grada Splita

26. Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Grada Splita za 2014.
godinu - Plan postupanja

27. Prijedlog ~ešenja o raz~ešenju i imenovanju članova Zapovjedništva vatrogastva
Grada Splita

28. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za provedbu
Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

29. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2013. godinu

30. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 680/2 Z.U. 271 i
čest.zgr. 680/1 Z.U. 15514 sve KO. Split u naravi stan u potkrovlju površine 89,12 m2

i 6/8 d;jela ulaznog prostora površine 9,92 m2 zgrade u Splitu na adresi Solurat 9

31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa 9/18 dijela čest.zgr. 2426/1 Z.U.
10684 KO. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Martinjski prolaz 5

32. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa 76/1278 dijela čest.zem. 9802/2 Z.U.
3043 K.O. Split. u naravi stan sveukupne površine 78,88 m2 na prizemlju zgrade u
Splitu Jadranska 12

33. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1190/2 Z.U. 4659 KO.
Split, u naravi ruševina i dvor u TolstOjevoj ulici u Splitu

34. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345 KO.
Split, u naravi stan površine 68,35 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Obala
HNP6

35. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2449 Z.U. 2964 K.O.
Split, tl naravi stan površine 101,74 m2 na II. i Ill: katu zgrade u Splitu na adresi
Narodni trg 5

36. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 957/15 Z.U. 15036
K.O. Split, u naravi stan površine 113,91 m2 na III: katu zgrade u Splitu na adresi



Marmontova 5

37. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2425 Z.U. 1810 K.O.
Split, u naravi poslovni prostor u zgradi u Splitu na adresi Mihovilova širina 13

38. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem.
10159/10 i novoformiranoj čest.zem. 10159/11 (nastale od osnovne čest.zem.
10159/3). obje K.O. Split, na predjelu Trstenik u Splitu
39.a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu

39. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Galerije umjetnina Split

40. Izvješće i zaključci Povjerenstva, te izvješća Koordinacije udruga Stara gradska
jezgra - predstavnika građana i civilnih udruga, i Znanstvenog tima u Povjerenstvu za
izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana
upravljanja podrumima Dioklecijanove palače

41. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad
Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2015. do 2018. godine

42. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u
Gradu Splitu

43. Informacija o inicijativi Udruge za promicanje taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT
vezano za unapređenje kvaliteta usluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita
i Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Informacije o inicijativi Udruge za
promicanje taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT vezano za unapređenje kvaliteta
usluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita

44. Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za izradu novih nosača tendi rasvjetnih
tijela na splitskoj Rivi

45. Prijedlog rješenja za razrješenje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

46. Prijedlog rješenja za imenovanje v.d. intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u
Splitu

47. Prijedlog ~ešenja za imenovanje ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split

48. Prijedlog rješenja za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split

49. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Socijalnog vijeća Grada Splita

50. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta
Split

51. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog
kazališta Split

52. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih
Split

53. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih
Split



54. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za međunarodnu suradnju

55. Prijedl:Jg rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika
Komisije za urbanizam

56. Prijedlog rješenja o razrješenju j izboru zamjenika predsjednika i člana Komisije
Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita

57. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora Gradskoga vijeća
Grada Splita za statut, poslovnik i propise

58. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika i člana Odbora
Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja

59. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji zemljišta
na predjelu Mertojak u Splitu, objavljenom 28. 03. 2014. godine u dnevnom listu
"Slobodna Dalmacija"

60. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 2664/3, 2664/21, 2662/12, 2662/1, 2662/17,
2667/5, 2662/4 i 2667/1, sve K.O. Split

61. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park _
šumOM "Marjan" i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada
Splita

62. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela
čest.zem. 10024/7 u pov. od 109 m2 (novoformirana čest.zem. 10024/53 pov. 109
m2) k.o. Split

Ad 1. Vijećnička pitanja

1. Vijećnik TONĆI BLAŽEVIĆ postavio je pitanje vezano za projekt Istočne obale na koje je
odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
2. Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je pitanje vezano za odlagalište Karepovac i
održavanja tematske sjednice na tu temu na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
Vijećnica je postavila i dopunsko pitanje vezano za iznos potrošen na poklone u gradskim
tvrtkama koje je upućeno Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
3. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za novinara lndex.hr-a Dragu Miljuša
na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
4. Vijećnik TOMISLAV GOJO postavio je pitanje vezano za nedovoljan broj vrtića u
istočnom dijelu grada na koje je odgovorila pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines
Milina Ganza. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
5. Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIC postavio je pitanje vezano za policijske radnje u Banovini
na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
6. Vijećnik DAMIR ĆOSIĆ postavio je pitanje vezano za realizaciju parkinga i garaža u
gradskom kotaru Sućidar na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za održavanje plaže hotela Zagreb Duilovo na
koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
7. Vijećnik IVAN BANOVIĆ postavio je pitanje vezano za novu poslovnu banku Grada Splita
Splitsku banku na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
8. Vijećnik JURE SUNDOV postavio je pitanje vezano za legalizaciju bespravno
izgrađenih objekata na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo i
gradonačelnik Ivo Balda sar.



9. Vijećnica MAJA DVORNIK postavila je pitanje vezano za provedbu Kodeksa za
Marjan na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice
upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
10. Vijećnik GORAN SUČIĆ postavio je pitanje vezano za donošenje uredbe koja bi
regulirala ponašanje uličnih svirača na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
11. Vijećnik HRVOJE MARUŠIĆ postavio je pitanje vezano za realizaciju projekata u
Gradu Splitu na koje je odgovorila pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro i gradonačelnik Ivo Baldasar .
12. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za angažiranje konzultantske
tvrtke na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika
upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za naknade za rad u gradskim tvrtkama, koje
se upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
13. Vijećnik DUJE SUČIĆ postavio je pitanje vezano za novu lokaciju koju bi koristili
hrvatski branitelji udruženi u umjetničku sekciju Zajednica udruga veterana na koje je
odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
14. Vijećnik LUKA PODRUG postavio je pitanje vezano za otvaranje hospicija u Splitu
na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar i zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
15. Vijećnik IGOR BORASKA postavio je pitanje vezano za devastirani Sportsko rekreativni
centar Gradskog kotara Lučac na koje je odgovorio pročelnik Službe pravne zaštite i za
stanove i poslovne prostore Ivica Pavić i gradonačelnik Ivo Baldasar . Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za jednostrani otkaz ugovora Zdravstvenoj
ustanovi sportske medicine i dodjeli istog prostora udruzi građana. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika upućuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

Ad 2.Usvajanje Zapisnika sa 10. i 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi Predsjednik je konstatirao da su Zapisnici 10. i 11.sjednice većinom
glasova (30 ~za" i 1 "uzdržan" od 31) usvojeni.

Ad 3. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2013. godinu

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu Romana Škrabić.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Tonći Blažević, Ljubica Vrdoljak, Jakov Prkić, Daša
Dragnić, pročelnica Romana Škrabić i zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (23 nza" od 23) usvojeno Izvješće o izvršenju
Programa socijalne skrbi Grada Splita za 2013. godinu.

Ad 4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2013.
godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuka.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Gajo, Gojko Ćepo, Luka Podrug, Ante Restović i
pročelnik Siniša Kuka.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 ~za", 1 "protiv" i 4 nuzdržana" od 21)
usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2013.
godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi.

Ad 5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2013. godinu

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza.



U raspravi su sudjelovali: Tomislav Gojo, Marijana Puljak, Goran Sučić i pročelnica Ines
Milina Ganza.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (15 ~zaui 3 "uzdržana" od 18) usvojeno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2013. godinu.

Ad 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada
Splita za 2013. Godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2013.
godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Gojo, Luka Podrug, Ivica Grubišić, Goran Sučić, Ante
Restović, Hrvoje Marušić, pročelnica Ines Milina Ganza i zamjenica gradonačelnika Aida
Batarelo.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (23 "za" i 2 •.uzdržanau od 25) usvojeno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za
2013. Godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2013. godinu.

Ad 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za
2013. godinu s Izvješćem o radu Zajednice tehničke kulture Grada Splita za 2013.
godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza.
U raspravi su sudjelovali: Goran Sučić i predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Splita
Ivica Pivačić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (21 "za" od 21) usvojeno Izvješće o izvršenju
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2013. godinu s Izvješćem
o radu Zajed'lice tehničke kulture Grada Splita za 2013. godinu.

Ad 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2013.
godini s Izvješćem o radu Javne ustanove .;Športski objekti" Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap j
v.d. ravnatelj Javne ustanove •.Športski objekW Split, Tomislav Borozan.
U raspravi su sudjelovali: Igor Boraska, Jakov Prkić, Petar Škorić, Tomislav Gojo, Luka
Podrug. pročelnik Ureda Grada Drago Davidović i gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (21 "za" i 6 "uzdržana" od 27) usvojeno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2013. godini s
Izvješćem o radu Javne ustanove "Športski objekti" Split.

Ad 9. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2013.godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug. pročelnik Ureda Grada Drago Davidović, Tonći
Blažević, Ljubica Vrdoljak, Tomislav Prljević, Gojko Cepo i pročelnica Ljiljana Vučetić.
Nakon zaključenja rasprave. većinom je glasova (21 ~za" i 6 "uzdržan a" od 27) donesen
Zaključak o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2013.godinu.

Ad 10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada
Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Ureda Grada Drago Davidović.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (21 "za" od 21) usvojena Odluka o izmjeni i
dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita.

Ad 11. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi (drugo čitanje)

UVOdno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu Romana Škrabić.
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug,Marijana Puljak, Ivan Banović, Jakov Prkić, Petar
Škorić i pročelnica Romana Škrabić.



Vijećnik Luka Podrug predložio je tri amandmana koji je predlagatelj prihvatio i glase:"
- u članku 25. Odluke, stavak 3., briše se
- naknada za novorođenu djecu, članak 19.: prijedlog je da ostaje piVO i drugo dijete dvije
tisuće, a trece i četvrto dijete, se povećava samo za tisuću, da bude umjesto tri četiri, a da za
peto i svako slijedeće bude šest, s time da isplata bude po dvije tisuće godišnje.
- u članku 18. stavak 1. broj 80 se briše."

Vijećnica Marijana Puljak dala je prijedlog amandmana koji je predlagatelj prihvatio i glasi:"
dodati u članak 16., članak 17. alineju koja glasi "Dijete s teškoćama u razvoju sukladno
članku 6. točka 9. ove odluke i s rješenjem nadležne komisije ili centra."

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (28 "za" od 28) usvojena Odluka o socijalnoj
skrbi.
Ad 12. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu osoba
Ad 43. Informacija o inicijativi Udruge za promicanje taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT
vezano za unapređenje kvaliteta usluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita i
Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju Informacije o inicijativi Udruge za promicanje
taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT vezano za unapređenje kvaliteta usluge autotaksi
prijevoza na području Grada Splita

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne i
europske fondove Ela Žižić.
U raspravi su sudjelovali: Maja Dvornik, Jakov Prkić, Luka Podrug, Gojko tepa, Marija
Mladineo, Tonći Blažević, Marijo Sičić, Duje Sučić, Ivan Banović, HiVoje Marušić, Ivica
Grubišić, Srđan Gjurković, Marijana Puljak, pročelnica Ela Žižić i gradonačelnik Ivo Baldasar.
- pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam. međunarodne i europske fondove Ela Žižić je
napomenula efaje u Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu osoba došlo do izmjene:" u članku
3. stavak 2. iza riječi "nadležno za" brišu se riječi "poslove prometa" i dodaju riječi
"komunalne poslove."
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(21 "za", 4 "protiv" i 4 "uzdržana" od 29)
usvojena Odluke o autotaksi prijevozu osoba i Informacija o iniCijativi Udruge za
promicanje taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT vezano za unapređenje kvaliteta usluge
autotaksi prijevoza na području Grada Splita i Nacrt prijedloga zaključka o prihvaćanju
Informacije o inicijativi Udruge za promicanje taksi prijevoza RADIO TAXI SPLIT
vezano za unapređenje kvaliteta usluge autotaksi prijevoza na području Grada Splita.

Ad 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove
za upravljanje Park šumom "Marjan" i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Grada Splita

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuka.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (26 "za" od 26) usvojena Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park šumom "Marjan" i
ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita.
Ad 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom
prometu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (24 "za" od 24) usvojena Odluka o izmjeni Odluke o
prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu.

Ad 15. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Ureda Grada Drago Davidović.
U raspravi je sudjelovao Ivan Banović



Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (21 "za" od 21) usvojena Odluka o osnivanju
Savjeta mladih Grada Splita.

Ad 16. Prijedlog odluke o izmjenama idopunama Odluke o davanju u zakup javnih
površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za
postavljanje kioska. štekata, štandova. pokretnih naprava i dr.
Ad 42. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i
naprava u Gradu Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Vijećnik Marijo Sičić dao je prijedlog amandmana koji je predlagatelj prihvatio i glasi: "da se u
članku 18. Ociuke iza alineje 4. doda kategorija n braniteljske zadruge.~
U raspravi su sudjelovali: Marijo Sičić, Danira Matošić Matičević, Duje Sučić, Jakov Prkić,
Vjekoslav Ivanišević, pročelnik Špiro Cokarić i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(27 "za" i 1 "uzdržan" od 28) usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska,
štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
Potom je, većinom glasova(27 "za~ i 1 "uzdržan" od 28) donesen Zaključak o usvajanju
Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu, uz dopunu
slijedećim Zaključkom: Grad se obvezuje da će sa nadležnim institucijama poduzeti
sve mjere i radnje da se ta lokacija uredi u skladu sa postojećom odlukom.

Ad 17. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama na području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali: Ante Restović i Vjekoslav Ivanišević.
- vijećnik Vjekoslav Ivanišević dao je prijedlog amandmana koji je predlagatelj prihvatio i on
postaje sastavnim dijelom prijedloga, te glasi: "u članku 4. stavak 2., iza riječi čuvati i
koristiti dodati riječ iskljućivo."

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (24 "za" od 24) usvojena Odluka o prijenosu
prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Splita.

Ad 18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga izmjena Tarifnog sustava u dijelu
prijevoza osoba starijih iznad 65 godina na području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dali su Edo Meštanek, direktor trgovačkog društva Promet d.o.o. Split i
savjetnik Gradonačelnika za komunalne poslove Branimir Barčot.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Banović, Tomislav Alujević Grgas, Tonći Blažević, Ivica
Grubišić, Ante Restović, Stanislav Čudina, Edo Meštanek, direktor trgovačkog društva
Promet d.o.o., savjetnik Gradonačelnika za komunalne poslove Branimir Barčot, zamjenik
gradonačelnika Goran Kovačević i gradonačelnik Ivo Balda sar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (22 "za" i 1 "uzdržan~ od 23) donesen
Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjena Tarifnog sustava u dijelu prijevoza osoba
starijih iznad 65 godina na području Grada Splita, uz slijedeći amandman:
Prijedlog cijena po kategorijama:
do 2.000,00 kn -10,00 kn
od 2.001,00 kn do 3.000,00 kn. 70,00 kn
od 3.001,00 kn do 3.500,00 kn. 100,00 kn
od 3.501,00 kn do 4.000,00 kn. 140,00 kn
preko 4.000,00 kn. 200,00 kn
preko 5.0000,00kn. 250,00 kn
preko GOOO,OOkn.300,00 kn



izrada i programiranje kartice- 30,00 kn

Ad 19. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na I. dimnjačarskom području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (24 "za~ od 24) usvojena Odluka o davanju jedne
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada
Spli!a.

Ad 20. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na II. dimnjačarskom području Grada Splita
Uvodna obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (25 "za" od 25) usvojena Odluka o davanju jedne
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području Grada
Spli!a.
Ad 21. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na III. dimnjačarskom području Grada Splita

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (25 "za~ od 25) usvojena Odluka o davanju jedne
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na III. dimnjačarskom području Grada
Spli!a.

Ad 22. Prijedlog odluke o davanju jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na IV. dimnjačarskom području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (25 "za" od 25) usvojena Odluka o davanju jedne
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV. dimnjačarskom području Grada
Spli!a.

Ad 23. Prijedlog odluke o pristupanju u lokalnu akcijsku grupu "Kamen i more"

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne i
europske fondove Ela Žižić.
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Gajo, Ivica Grubišić, Ante Restović i pročelnica Ela Žižić.
- vijećnik Tomislav Gajo dao je prijedlog amandmana koji je predlagatelj prihvatio i koji
postaje sastavni dio prijedloga, te glasi: da se iz obrazloženja u točki 24. izbaci ova rečenica
"Plaćanje članarina moguće je iz sredstava navedenih naselja koja osigurava Grad Split
sukladno zaključku o decentraliziranim proračunskim sredstvima u korist gradskih kotareva i
mjesnih odbora.M

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (26 •.za" od 26) usvojena Odluka o pristupanju
u lokalnu akcijsku grupu "Kamen i more."

Ad 24. Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe ..Jadro"
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne i
europske fondove Ela Žižić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (26 "za~ od 26) usvojena Odluka osuosnivanju
Lokalne akcijske grupe "Jadro."



Ad 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija,
Revizija 1 i Plan zaštite od požara za područje Grada Splita

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Filip Butorović.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Gojko Cepo i pročelnik Filip Butorović.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (23 "za" od 23) donesen Zaključak o usvajanju
Procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija, Revizija 1 i Plan zaštite od požara za
područje Grada Splita.

Ad 26. Operativni plan za evakuaciju izbrinjavanje turista na području Grada Splita za
2014. godinu - Plan postupanja

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Filip Butorović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 .za" od 23) donesen Zaključak o usvajanju
Operativnog plana za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Grada Splita za
2014. godinu - Plan postupanja.

Ad 27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva
vatrogastva Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Filip Butorović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za" od 23) doneseno Rješenje o razrješenju i
imenovanju članova Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita.

Ad 28. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za provedbu
Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Filip Butorović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "zau od 23) doneseno Rješenje o dopuni Rješenja
o imenovanju članova Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na
području Grada Splita.

Ad 29. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2013.
godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu j spašavanje
Filip Butorović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (22 "za" od 22) donesena Analiza stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2013. godinu.

Ad 30. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 680/2 Z.U. 271 i
čest.zgr. 680/1 Z.U. 15514 sve K.O. Split u naravi stan u potkrovlju površine 89,12 m:f i
6/8 dijela ulaznog prostora površine 9.92 m:f zgrade u Splitu na adresi Solurat 9
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore
Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za" od 23) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za dio čest.zgr. 680/2 Z.U. 271 i čest.zgr. 680/1 Z.U. 15514 sve K.O. Split u
naravi stan u potkrovlju površine 89,12 m:f i6/8 dijela ulaznog prostora površine 9,92
m:f zgrade u Splitu na adresi Solurat 9.

Ad 31. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa 9/18 dijela čest.zgr. 2426/1 Z.U.
10684 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Martinjski prolaz 5



Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite j za stanove i poslovne prostore
Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za" od 23) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa 9/18 dijela čest.zgr. 2426/1 Z.U. 10684 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu
na adresi Martinjski prolaz 5.

Ad 32. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa 76/1278 dijela čest.zem. 980212
Z.U. 3043 K.O. Split, u naravi stan sveukupne površine 78,88 m2 na prizemlju zgrade u
Splitu Jadranska 12
Uvodna 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 76/1278 dijela čest.zem. 9802/2 Z.U. 3043 K.O. Split, u naravi stan sveukupne
površine 78,88 m2 na prizemlju zgrade u Splitu Jadranska 12.

Ad 33. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1190/2 Z.U. 4659
K.O. Split, u naravi ruševina i dvor u Tolstojevoj ulici u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore
Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "zaY od 23) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za čest.zgr. 1190/2 Z.U. 4659 K.O. Split, u naravi ruševina i dvor u Tolstojevoj
ulici u Splitu.

Ad 34. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345
K.O. Split. u naravi stan površine 68,35 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi
Obala HNP 6
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore
Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za" od 23) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 2656/2 Z.U. 2345 K.O. Split, u naravi stan površine
68,35 m2 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Obala HNP 6.

Ad 35. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2449 Z.U. 2964
K.O. Split, u naravi stan površine 101,74 m2 na II. i III: katu zgrade u Splitu na adresi
Narodni trg 5
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore
Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 ~za"od 23) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 2449 Z.U. 2964 K.O. Split, u naravi stan površine
101,74 m2 na II. i III: katu zgrade u Splitu na adresi Narodni trg 5.

Ad 36. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 957/15 Z.U.
15036 K.O. Split, u naravi stan površine 113.91 m2 na III: katu zgrade u Splitu na adresi
Marmontova 5

UVOdnoobrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite j za stanove i poslovne prostore
Ivica Pavić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za" od 23) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za dio čest.zgr. 957/15 Z.U. 15036 K.O. Split, u naravi stan površine 113,91
m2 na III: katu zgrade u Splitu na adresi Marmontova 5.

Ad 37. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2425 Z.U. 1810
K.O. Split. u '1aravi poslovni prostor u zgradi u Splitu na adresi Mihovilova širina 13
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite j za stanove i poslovne prostore
Ivica Pavić.



Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za" od 23) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za dio čest.zgr. 2425 Z.U. 1810 K.O. Split, u naravi poslovni prostor u zgradi
u Splitu na adresi Mihovilova širina 13.

Ad 38. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj
čest.zem.10159/10 i novoformiranoj čest.zem.10159/11 (nastale od osnovne čest.zem.
10159/3), obje K.O. Split. na predjelu Trstenik u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (26 "za" od 26) donesen Zaključak o ukidanju
statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 10159/10 i novoformiranoj
čest.zem. 10159/11 (nastale od osnovne čest.zem. 10159/3), obje K.O. Split, na predjelu
Trstenik u Splitu

Ad 59. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji
zemljišta na predjelu Mertojak u Splitu. objavljenom 28. 03. 2014. godine u dnevnom
listu ..Slobodna Dalmacija."
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (26 "za" od 26) donesen Zaključak o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji zemljišta na predjelu Mertojak u
Splitu, objavljenom 28. 03. 2014. godine u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija."
Ad 60.Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 2664/3, 2664121, 2662112, 2662/1, 2662117,
266715,266214 i 2667/1, sve K.O. Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (26 "za" od 26) donesen Zaključak o kupnji čest.zem.
2664/3,2664/21,2662/12,2662/1,2662117,266715,266214 i 266711, sve K.O. Split.
Ad 62. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela
čest.zem. 10024/7 u pov. od 109 m2 (novoformirana čest.zem. 10024/53 pov. 109 m2)
k.o. Split

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) donesen Zaključak o izmjeni
Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra dijela čest.zem.10024/7 u pov. od 109 m2
(novoformirana čest.zem.10024/53 pov. 109 m2) k.o. Split.

Ad 39.a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu

Uvodno obrazloženje dao je zamjenik predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Goran Sučić
i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (25 "za" i 2 "uzdržana" od 27) doneseno Rješenje
o razrješenju ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu.

Ad 39. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Galerije umjetnina Split

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuko i zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (22 "za", 5 "protiv" i 3 "uzdržana" od 30) doneseno
Rješenje o imenovanju ravnatelja Galerije umjetnina Split.



Ad 61. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park
- šumom "Marjan" i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada
Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuka.
U raspravi su sudjelovali: Maja Dvornik, Marijana Puljak. Ljubica Vrdoljak, Daša Dragnić,
Gojko tepo, Petar Škorić j gradonačelnik Ivo Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (18 "za", 2 "protiv" i 7 ~uzdržana" od
27)doneseno Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-
šumom "Marjan" i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada
Splita.
Ad 40. Izvješće i zaključci Povjerenstva, te izvješća Koordinacije udruga Stara gradska
jezgra - predstavnika građana i civilnih udruga, i Znanstvenog tima u Povjerenstvu za
izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana
upravljanja podrumima Dioklecijanove palače
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević.
U raspravi su sudjelovali: Petar Škorić i Marijana Puljak.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(21 ~za"od 21) usvojeno Izvješće i zaključci
Povjerenstva, te izvješća Koordinacije udruga Stara gradska jezgra _ predstavnika
građana i civilnih udruga, i Znanstvenog tima u Povjerenstvu za izradu nacrta
prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima
Dioklecijanove palače.
Ad 41, Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira
za rad Hrvat&kog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2015. do 2018. godine
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuko.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (18 ~za" i 4 ~uzdržana" od 22) donesen Zaključak
o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog
narodnog kazališta Split za razdoblje od 2015. do 2018. godine,
Ad 44. Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za izradu novih nosača tendi
rasvjetnih tijela na splitskoj Rivi
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Ivo Baldasar.
U raspravi su sudjelovali: Maja Dvornik, Danira Matošić Matičević, Petar Škorić, Ljubica
Vrdoljak, Hrvoje Marušić, Vjekoslav Ivanišević, Gojko Ćepo, Goran Sučić i gradonačelnik Ivo
Baldasar.
Nakon zaključenja rasprave, Gradonačelnik je predložio dva prijedloga vijećnicima:

1. Prijedlog da Gradska uprava po ovom pitanju do daljnjega ne radi ništa, nije
usvojen(12 "za" i 12 "protiv" od 24)

2. Prijedlog da Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom pokrene određene
inicijative poštujući sva nadležna tijela i Gradsko vijeće koje će o tome meritorno
raspravljati i odlučivati,nije usvojen(13 "za", 12 "protiv" i 1 ~uzdržan" od 26)

Navedeni prijedlozi nisu usvojeni.

Predsjednik je konstatirao da se temeljem članka 98. stavka 2. Poslovnika, zbog
opsežnosti dnevnog reda sjednica prekida sa radom u 19,35 sati.
Nastavak 12. sjednice održat će se 23. lipnja u 9,00 sati, a na isti dan u 13, OO sati
održat će nova, tematska sjednica: "KK Split."



Sjednica je završila sa radom u 19,35 sati.

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

Boris Ćurković
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