
                     
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
   Splitsko-dalmatinska županija 
              GRAD SPLIT 
       GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/14-01/8 
URBROJ: 2181/01-02-14-67 
Split, 18. veljače 2014. godine 

Z A P I S N I K 
sa 9. sjednice Gradskoga vije ća Grada Splita, 

održane 18. velja če  2014. godine 
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Split u 

(O sjednici postoji tonski zapis) 

Početak u 09,10 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 vije ćnici : 

1. Tomislav Alujevi ć Grgas    
2. Ivan Banovi ć  
3. Slavica Bartulovi ć Barač     
4. Tonći Blaževi ć     
5. Milan Blaževski     
6. Igor Boraska 
7. Vojko Božuli ć      
8. Gojko Čepo      
9. Stanislav Čudina     
10. Damir Ćosi ć      
11. Boris Ćurkovi ć 
12. Maja Dvornik      
13. Daša Dragni ć 
14. Srđan Gjurkovi ć 
15. Tomislav Gojo     
16. Ivica Grubiši ć     
17. Vjekoslav Ivaniševi ć 
18. Željko Kerum 
19. Marija Mladineo  
20. Hrvoje Maruši ć     
21. Danira Matoši ć Matičević    
22. Igor Mladini ć      
    

 



23. Luka Podrug      
24. Tomislav Prljevi ć 
25. Marijana Puljak 
26. Ante Restovi ć     
27. Marijo Si čić     
28. Duje Sučić      
29. Goran Su čić      
30. Petar Škori ć      
31. Daniela Špalj      
32. Jure Šundov      
33. Damir Vidoševi ć 
34. Ljubica Vrdoljak    

Opravdano odsutan: Ranko Milić. 
 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 Mandatne komisije Ivan Banović je pročitao Izvješća Mandatne komisije: 
- Izviješće o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnika Drage Davidovi ća i početku mandata 
zamjenice vijećnika Slavice Bartulovi ć Barač od 2. siječnja 2014. godine. 
- Izvješće o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnice Anđelke Viskovi ć i početku mandata 
zamjenika vijećnika Ivice Grubiši ća od 21. siječnja 2014. godine. 
- Izvješće o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnice Vesne Perak Bone  i početku mandata 
zamjenika vijećnika Ante Restovi ća od 3. veljače 2014. godine. 
- Izvješće o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnika Ivana Grubiši ća i početku mandata 
zamjenice vijećnika Maje Dvornik od 18. veljače 2014. godine. 
 
Predsjednik je potom predložio dopunu dnevnog reda slijedećim točkama:  
- Prijedlog rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita, jednoglasno je usvojeno (32 
„za“ od 32). 

- Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca 
porotnika Županijskog suda u Splitu, jednoglasno je usvojeno (32 „za“ od 32). 

- Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja životinja sa javnih površina i hvatanja 
životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od jedne godine, većinom je 
glasova usvojen (31 „za“ i 1 „uzdržan“ od 32). 

- Prijedlog za davanje suglasnosti na projekt spomeničkog obilježja, jednoglasno je usvojeno 
(32 „za“ od 32). 

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

D N E V N I    R E D 
1. Vijećnička pitanja i odgovori 
2. Usvajanje Zapisnika 8.  sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za 

financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskog vijeća izabranih na 
kandidacijskim listama grupe birača 

4. Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva 
Grada Splita  (drugo čitanje) 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove 
„Športski objekti“ Split 

6. Prijedlog odluke o osnivanju Zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita 



7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente 
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita 
10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i 

naprava u gradu Splitu 
11. Prijedloga zaključka o prodaji čest.zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela osnovne 

čest.zem. 1667/4 u površini od 158 m² (novoformirana 1667/6 ) i dijela osnovne 
čest.zem.1667/3 u površini od 66 m² (novoformirana 1667/5), sve K.O. Split 

12. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 187/10 pov. 281 m², 187/38 pov. 6 m², 
187/39 pov. 48 m²,187/54 pov. 16 m² i 249/3 pov. 91 m², sve K.O. Split 

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti i prihvaćanju teksta Ugovora o uređenju 
međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkove ulice sa pripadajućom 
infrastrukturom na području Sirobuja u Splitu 

14. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest.zem. 
10001/9, čest.zem. 10001/45 i čest.zem. 10001/38, sve K.O. Split, na predjelu 
Brnik 

15. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U.  16213     
K.O. Split, u naravi kuća, dvor, pomoćna zgrada i izgrađeno zemljište u Splitu na 
adresi Prilaz Vladimira Nazora 5 

16. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 2585 Z.U. 2194 K.O. 
Split, u naravi stan površine 91,80 m2 položen u prizemlju, prvom i drugom katu u 
zgradi u Splitu na adresi Zadarska 5 

17. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9374/9 Z.U. 3289 
K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju površine 161,74 m2 u zgradi u Splitu na 
adresi Kneza Višeslava 2 

18. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1139/1 Z.U. 5172 K.O. 
Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Manuška poljana 2  

19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za 
rad Gradskog kazališta lutaka Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine 

20. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za 
rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine 

21. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. 
22. Prijedlog Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita 
23. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom 

„Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita  
24. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 

kazališta Split 
25. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 

kazališta Split 
26. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 

mladih Split 
27. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 

mladih Split 
28. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 

lutaka Split 
29. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 

lutaka Split 
30. Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka 

Marulića 
31. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka 

Marulića 
32. Informacija o Planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku 

predstečajne nagodbe za KK Split s.d.d.  
33. Dopis pravobraniteljice za ravnopravnost spolova 
34. Prijedlog rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Splita  



35. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje 
sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu 

36. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja životinja sa javnih površina i 
hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od jedne 
godine 

37. Prijedlog za davanje suglasnosti na projekt spomeničkog obilježja 

 
Ad 1. Vije ćnička pitanja  

 

1. Vijećnik IGOR BORASKA  postavio je 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. 
2. Vijećnik HRVOJE MARUŠIĆ postavio je pitanje vezano za gradske projekte na  koje 
je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. 
3. Vijećnik TOMISLAV ALUJEVI Ć GRGAS postavio je pitanje vezano za problem 
odlagališta otpada na  koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na 
zahtjev vijećnika upućuje  Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 
4. Vijećnik TONĆI BLAŽEVIĆ postavio je pitanje financiranja sekundarne mreže spoja 
na kanalizaciju. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje  Gradonačelniku radi davanja 
pisanog odgovora. 
5. Vijećnik TOMISLAV GOJO  postavio je pitanje vezano za odlaganje otpada na 
Karepovcu na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. 
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za trošenje novca od EKO rente koje je 
upućeno gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.  
6. Vijećnik TOMISLAV PRLJEVI Ć postavio je pitanje vezano za obeštećenje vlasnika 
nacionaliziranih stanova u kojima se nalaze zaštićeni najmoprimci na  koje je odgovorio 
gradonačelnik Ivo Baldasar. 
7. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za problem zaposlenih u 
Hrvatskim poštama na  koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje  na zahtjev 
vijećnika upućeno  Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.  
8. Vijećnica MARIJANA PULJAK  postavila je pitanje vezano za Nadzorni odbor 
trgovačkih društva „Splitska obala“, „Promet“ i „Stano uprava“   na  koje je odgovorio 
gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice upućuje  Gradonačelniku radi 
davanja pisanog odgovora. 
9. Vijećnik DUJE SUČIĆ postavio je pitanje vezano za završetak ceste Solin- Klis na  
koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. 
10. Vijećnik LUKA PODRUG  postavio je pitanje vezano za problem nadzora na 
bespravnim građevinama na  koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na 
zahtjev vijećnika upućuje  Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 
11. Vijećnik SRĐAN GJURKOVIĆ postavio je pitanje vezano za potpisanu suglasnost 
Grada Splita i Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija( CEI) na koje 
je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo. 
12. Vijećnik DAMIR VIDOŠEVIĆ postavio je pitanje vezano za legalizaciju poslovnih 
prostora u pothodniku. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje  Gradonačelniku radi 
davanja pisanog odgovora. 
13. Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK  postavila je pitanje vezano za realizaciju projektakoji 
obuhvaća analizu svih EU gradova koji su aplicirali za prijestolnicu kulture  na  koje je 
odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice upućuje  
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 
Vijećnica je postavila i dopunsko pitanje vezano za besplatno korištenje gradskih parkirališta 
za dobrovoljne darovatelje krvi na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida 
Batarelo. 



14. Vijećnik IGOR MLADINIĆ postavio je pitanje vezano za kriterije koje će dovesti do 
izmjene GUP-a na  koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. 
15. Vijećnik GOJKO ČEPO postavio je pitanje vezano za funkciju ravnatelja Crvenog 
križa i vijećnika. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika upućuje  Gradonačelniku radi davanja 
pisanog odgovora. 
16. Vijećnica DAŠA DRAGNIĆ postavila je dva dopunska pitanja. Prvo je vezano za 
provođenje inicijative Split Grad prijatelj djece na koje je odgovorila Viša savjetnica 
gradonačelnika za obrazovanje Anđelka Visković. 
Drugo dopunsko pitanje je vezano za „Prostorno prometnu studiju Grada Splita“, koje se 
upućuje   Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 
17. Vijećnica DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ postavila je pitanje vezano za pismo iz 
HNK-a intendantski ugovor. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice upućuje  Gradonačelniku radi 
davanja pisanog odgovora. 
 
Ad 2.Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskoga v ijeća Grada Splita  

 
 Vijećnik Igor Boraska je izrazio primjedbu na Ad 1. Zapisnika, gdje se njega i  vijećnika 
Ranka Milića oslovilo u ženskom rodu, te prilikom opisa njegovog vijećničkog pitanja piše da 
je Gradonačelnik odgovorio na njegovo pitanje a on nije dobio odgovor. 
Predsjednik je konstatirao da je Zapisnik 8. sjednice sa navedenom primjedbom jednoglasno 
(23 „za“ od 23) usvojen. 

Ad 3. Prijedlog odluke o raspore đivanju sredstava prora čuna Grada Splita za 
financiranje politi čkih stranaka i članova/ca Gradskog vije ća izabranih na 
kandidacijskim listama grupe bira ča 
 
Uvodno obrazloženje dala je zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo i gradonačelnik Ivo 
Baldasar. 
U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug i Daša Dragnić. 
 
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je  (23 „za“ od 23) usvojena  Odluka o 
raspore đivanju sredstava prora čuna Grada Splita za financiranje politi čkih stranaka i 
članova/ca Gradskog vije ća izabranih na kandidacijskim listama grupe bira ča. 
 
Ad 4. Prijedlog odluke o izboru članova vije ća mjesnih odbora i gradskih kotareva 
Grada Splita  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje 
Filip Butorović. 
U  raspravi su sudjelovali: Tomislav Gojo, Luka Podrug, Gojko Čepo, Maja Dvornik, Ivica 
Grubišić, Milan Blaževski, Marijana Puljak, Ljubica Vrdoljak, Tonći Blažević, Goran Sučić, 
Tomislav Prljavić i pročelnik  Filip Butorović. 
- vijećnik Tomislav Gojo dao je prijedlog amandmana koji je predlagatelj prihvatio i postaje 
sastavni dio prijedloga i glasi: „ da se u članku 15. stavku 2. briše dio teksta: vodeći računa o 
zastupljenosti predlagatelja kandidata u svakoj izbornoj jedinici.“ 

- vijećnica Maja Dvornik je dala prijedlog amandmana koji predlagatelj nije prihvatio i glasi: „ 
da se u članku 14. stavak 5.  iza riječi političke stranke dodaju riječi „i nezavisne liste.“ 
Amandman nije usvojen(10 „za“ od 30).  



Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova  (29 „za“ i 1 „uzdržan“ od 30) usvojena 
Odluka o izboru članova vije ća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita. 
 
Ad 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluk e o osnivanju Javne ustanove 
„Športski objekti“ Split  

 Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap. 
U raspravi su sudjelovali: Tomislav Gojo, Danira Matošić Matičević, Igor Boraska, Luka 
Podrug, Srđan Gjurković, Tonći Blažević, pročelnik Hrvoje Akrap i gradonačelnik Ivo 
Baldasdar. 
- vijećnik Tomislav Gojo dao je prijedlog amandmana koji glasi: „ da se članak 2. Odluke 
briše“, nije usvojen (11 „za“ od 26). 
- vijećnik Igor Boraska dao je prijedlog amandmana koji glasi: „ članak 1. Odluke mijenja se i 
glasi: Pet članova imenuje Gradonačelnik Grada Splita, tri člana imenuju sportske zajednice, 
odnosno sportske udruge koje su korisnice javnih sportskih građevina, a dva člana imenuje 
radničko vijeće Ustanove iz redova zaposlenika Ustanove, na način utvrđen Zakonom.“ 

Amandman nije usvojen (12 „za“ od 28). 
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova  (16 „za“ i 13 „protiv“ od 29) usvojena 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ja vne ustanove „Športski 
objekti“ Split. 

Ad 6. Prijedlog odluke o osnivanju Zaklade za sport sku izvrsnost Grada Splita  

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Hrvoje Akrap. 
U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević, Hrvoje Marušić, Petar Škorić, Daša Dragnić, 
Tomislav Gojo, Igor Boraska, Ivica Grubišić, Luka Podrug, Marijana Puljak, pročelnik Hrvoje 
Akrap, zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević i gradonačelnik Ivo Baldasdar. 
- vijećnica Daša Dragnić i vijećnik Tomislav Gojo dali su prijedlog amandmana koji je 
predlagatelj prihvatio i on postaje sastavni dio prijedloga te glasi: članak 11. mijenja se i 
glasi: „ Gradsko vijeće Grada Splita daje prethodnu suglasnost na prijedlog statuta Zaklade.“ 

 
- vijećnik Igor Boraska dao je prijedlog amandmana koji je jednoglasno (25 „za“ od 25) 
usvojen i glasi: u članku 6. brišu se riječi: „ne pripadaju visoko profitabilnim sportovima, 
(nogomet za muškarce).“ 

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova  (28 „za“ i 1 „uzdržan“ od 29) usvojena 
Odluka o osnivanju Zaklade za sportsku izvrsnost Gr ada Splita. 

Ad 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini sp omeni čke rente  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
redarstvo Špiro Cokarić. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(28 „za“ od 28) usvojena Odluka o izmjeni Odluke o 
visini spomeni čke rente. 
 

Ad 8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj  naknadi  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
redarstvo Špiro Cokarić. 



Potom je, bez rasprave, jednoglasno(28 „za“ od 28) usvojena Odluka o dopuni Odluke o 
komunalnoj naknadi. 

Ad 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnim ti jelima Gradskoga vije ća Grada 
Splita  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Ureda Grada Drago Davidović. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(27 „za“ od 27) usvojena Odluka o izmjeni Odluke o 
radnim tijelima Gradskoga vije ća Grada Splita. 
 
Ad 10. Prijedlog zaklju čka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kio ska i 
naprava u gradu Splitu  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
redarstvo Špiro Cokarić. 

U raspravi su sudjelovali: Tonći Blažević i pročelnik Špiro Cokarić. 

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova  (27 „za“ i 1 „protiv“ od 28) donesen 
Zaklju čak o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kio ska i naprava u gradu 
Splitu. 
 

Ad 11.  Prijedloga zaklju čka o prodaji čest.zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela osnovne 
čest.zem. 1667/4 u površini od 158 m² (novoformirana  1667/6 ) i dijela osnovne 
čest.zem.1667/3 u površini od 66 m² (novoformirana 1 667/5), sve K.O. Split  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i 
geodeziju Anto Krželj. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(28 „za“ od 28) donesen Zaklju čak o prodaji čest.zem. 
1665/1 pov. 378 m², dijela osnovne čest.zem. 1667/4 u površini od 158 m² 
(novoformirana 1667/6 ) i dijela osnovne čest.zem.1667/3 u površini od 66 m² 
(novoformirana 1667/5), sve K.O. Split. 
 
Ad 12. Prijedlog zaklju čka o kupnji čest.zem. 187/10 pov. 281 m², 187/38 pov. 6 m², 
187/39 pov. 48 m²,187/54 pov. 16 m² i 249/3 pov. 91  m², sve K.O. Split  

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i 
geodeziju Anto Krželj. 

U raspravi je sudjelovao Hrvoje Marušić.  

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (27 „za“ od 27) donesen Zaklju čak o kupnji 
čest.zem. 187/10 pov. 281 m², 187/38 pov. 6 m², 187/ 39 pov. 48 m²,187/54 pov. 16 m² i 
249/3 pov. 91 m², sve K.O. Split. 

Ad 13.  Prijedlog zaklju čka o davanju suglasnosti i prihva ćanju teksta Ugovora o 
uređenju me đusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkov e ulice sa 
pripadaju ćom infrastrukturom na podru čju Sirobuja u Splitu  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i 
geodeziju Anto Krželj. 



Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24„za“ od 24) donesen Zaklju čak o davanju 
suglasnosti i prihva ćanju teksta Ugovora o ure đenju me đusobnih prava i obveza 
vezanih za izgradnju Trenkove ulice sa pripadaju ćom infrastrukturom na podru čju 
Sirobuja u Splitu.  
 

Ad.14 Prijedlog zaklju čka o ukidanju statusa javnog dobra u op ćoj uporabi na 
čest.zem. 10001/9, čest.zem. 10001/45 i čest.zem. 10001/38, sve K.O. Split, na predjelu 
Brnik  
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 Zaklju čak o ukidanju statusa 
javnog dobra u op ćoj uporabi na čest.zem. 10001/9, čest.zem. 10001/45 i čest.zem. 
10001/38, sve K.O. Split, na predjelu Brnik. 
 

 

Ad 15.   Prijedlog zaklju čka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U.  16213 
K.O. Split, u naravi ku ća, dvor, pomo ćna zgrada i izgra đeno zemljište u Splitu na 
adresi Prilaz Vladimira Nazora 5  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore 
Ivica Pavić. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(25 „za“ od 25) donesen Zaklju čak o odricanju prava 
prvokupa za čest.zgr. 3036/1 Z.U.  16213 K.O. Split, u naravi ku ća, dvor, pomo ćna 
zgrada i izgra đeno zemljište u Splitu na adresi Prilaz Vladimira N azora 5. 
 

Ad 16. Prijedlog zaklju čka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 2585 Z.U. 2194 K.O. 
Split, u naravi stan površine 91,80 m 2 položen u prizemlju, prvom i drugom katu u 
zgradi u Splitu na adresi Zadarska 5  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore 
Ivica Pavić. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(26 „za“ od 26) donesen Zaklju čak o odricanju prava 
prvokupa za čest.zgr. 2585 Z.U. 2194 K.O. Split, u naravi stan p ovršine 91,80 m 2 
položen u prizemlju, prvom i drugom katu u zgradi u  Splitu na adresi Zadarska 5. 
 

Ad 17. Prijedlog zaklju čka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9374/9 Z.U. 
3289 K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju površin e 161,74 m2 u zgradi u Splitu na 
adresi Kneza Višeslava 2  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore 
Ivica Pavić. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(26 „za“ od 26) donesen Zaklju čak o odricanju prava 
prvokupa za dio čest.zem. 9374/9 Z.U. 3289 K.O. Split, u naravi stan  u potkrovlju 
površine 161,74 m 2 u zgradi u Splitu na adresi Kneza Višeslava 2. 
 



Ad 18. Prijedlog zaklju čka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1139/1 Z.U. 5172 
K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Manu ška poljana 2  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore 
Ivica Pavić. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 „za“ od 24) donesen Zaklju čak o odricanju prava 
prvokupa za čest.zgr. 1139/1 Z.U. 5172 K.O. Split, u naravi zgra da u Splitu na adresi 
Manuška poljana 2. 
 
Ad 19.  Prijedlog zaklju čka o utvr đivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira 
za rad Gradskog kazališta lutaka Split za razdoblje  od 2014. do 2017. godine  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru 
Siniša Kuko. 
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(26 „za“ od 26) donesen Zaklju čak o utvr đivanju 
Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad G radskog kazališta lutaka Split za 
razdoblje od 2014. do 2017. godine. 

 

Ad 20. Prijedlog zaklju čka o utvr đivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira 
za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje  od 2014. do 2017. godine  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru 
Siniša Kuko. 
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 „za“ od 24) donesen Zaklju čak o utvr đivanju 
Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad G radskog kazališta mladih Split 
za razdoblje od 2014. do 2017. godine. 

 
Ad 21. Izvješ će o radu gradona čelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013.  
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Grada Splita Ivo Baldasar. 

U raspravi su sudjelovali: Petar Škorić, Marijana Puljak, Goran Sučić, Ivica Grubišić, Luka 
Podrug, Tonći Blažević, Tomislav Gojo, Daša Dragnić, Gojko Čepo, Hrvoje Marušić, Viši 
savjetnik gradonačelnika za kulturu i znanost Igor Baković i gradonačelnik  Ivo Baldasar. 

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova  (15 „za“, 9 „protiv“ i 2 „uzdržana“ od 26) 
usvojeno Izvješće o radu gradona čelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. 

Ad 22. Prijedlog Programa rada Gradskoga vije ća Grada Splita  

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za pripremu, 
izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita Boris Ćurković. 

U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Luka Podrug, Goran Sučić, Marijana Puljak, Daša 
Dragnić i  gradonačelnik  Ivo Baldasar. 

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (27 „za“ od 27) usvojen Program rada 
Gradskoga vije ća Grada Splita. 

  



Ad 23. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ust anove za upravljanje Park šumom 
„Marjan“ i ostalim zašti ćenim prirodnim vrijednostima na podru čju Grada Splita  
 
- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom „Marjan“ i 
ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita.  
 
Ad 24. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vije ća Hrvatskog narodnog 
kazališta Split  
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski. 

U raspravi su sudjelovali: Luka Podrug, Marijana Puljak, Goran Sučić, Hrvoje Marušić, 
Vjekoslav Ivanišević i gradonačelnik  Ivo Baldasar. 

Nakon zaključenja rasprave, Prijedlog nije usvojen (14 „za“, 14 „protiv“ i 1 „uzdržan“ od 29). 

Ad 25.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vije ća Hrvatskog 
narodnog kazališta Split  
- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta 
Split. 
Ad 26. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vije ća Gradskog kazališta 
mladih Split  
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski. 

U raspravi su sudjelovali: Marijo Sičić, Maja Dvornik, Luka Podrug, Marijana Puljak, Hrvoje 
Marušić, Petar Škorić, Ivica Grubišić, Ljubica Vrdoljak i gradonačelnik  Ivo Baldasar. 

 

- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split. 
 
Ad 27. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vije ća Gradskog kazališta 
mladih Split  
- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split. 
 

Ad 28. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vije ća Gradskog kazališta 
lutaka Split  
- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split. 
 

Ad 29. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vije ća Gradskog kazališta 
lutaka Split  
- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split. 
 



Ad 30. Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vije ća Gradske knjižnice 
Marka Maruli ća 
- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića. 
 

Ad 31. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vije ća Gradske knjižnice 
Marka Maruli ća 
- predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski je u ime predlagatelja povukao 
Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića. 
 

Ad 32. Informacija o Planu financijskog i operativn og restrukturiranja u postupku 
predste čajne nagodbe za KK Split s.d.d.  

Uvodno obrazloženje dao je Metod Jurić Šolto člana uprave i direktora KK Split s.d.d.  

U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Hrvoje Marušić, Duje Sučić, Tonći Blažević, Petar 
Škorić, Marijo Sičić, Srđan Gjurković, Viša savjetnica gradonačelnika za kulturu Anđelka 
Visković, član uprave i direktor KK Split s.d.d. Metod Jurić Šolto   i  gradonačelnik  Ivo 
Baldasar. 

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (26 „za“ od 26) usvojena Informacija o Planu 
financijskog i operativnog restrukturiranja u postu pku predste čajne nagodbe za KK 
Split s.d.d. 

Ad 33. Dopis pravobraniteljice za ravnopravnost spo lova  

Predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković se osvrnuo na dopis pravobraniteljice za 
ravnopravnost spolova. 

U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Hrvoje Marušić, Luka Podrug, Marijana Puljak, Maja 
Dvornik, Ivica Grubišić, Srđan Gjurković, Damir Ćosić, Gojko Čepo i Boris Ćurković. 

Ad 34. Prijedlog rješenja o imenovanju Socijalnog v ijeća Grada Splita  

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski. 

U raspravi su sudjelovali: Daša Dragnić, Marijana Puljak, Milan Blaževski i  gradonačelnik  
Ivo Baldasar. 

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (27 „za“ od 27) doneseno Rješenje o 
imenovanju Socijalnog vije ća Grada Splita. 

Ad 35. Prijedlog zaklju čka o dopuni Zaklju čka o utvr đivanju prijedloga za imenovanje 
sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu  
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Milan Blaževski. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(24 „za“ od 24) donesen Zaklju čak o dopuni Zaklju čka 
o utvr đivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Žu panijskog suda u Splitu. 
Ad 36. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova ukla njanja životinja sa javnih površina 
i hvatanja životinja bez nadzora na podru čju Grada Splita za razdoblje od jedne godine  



Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
redarstvo Špiro Cokarić. 

U raspravi je sudjelovao Goran Sučić. 

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova  (25 „za“ i 1 „uzdržan“ od 26) usvojena 
Odluka o povjeravanju poslova uklanjanja životinja sa javnih površina i hvatanja 
životinja bez nadzora na podru čju Grada Splita za razdoblje od jedne godine.  
 
Ad 37. Prijedlog za davanje suglasnosti na projekt spomeni čkog obilježja  
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Grada Splita Ivo Baldasar. 

 Potom je, bez rasprave, jednoglasno(26 „za“ od 26) doneseno  

R J E Š E NJ E 

o odobrenju postavljanja spomenika   

IX. bojni HOS-a 

I. 

 Odobrava se postavljanje spomenika IX. bojni HOS-a na sjevernoj strani trga u Ulici 
Ruđera Boškovića unutar  prostora ograđenog betonskim jerulama. 

II. 

 Spomenik IX. bojni HOS-a bit će izveden od bijelog bračkog kamena, a sastoji se od 
postamenta  s radijusom od 110  cm, visine 20 cm i valjka izvedenog s radijusom od 50 cm, 
visine 320 centimetara. 

 Na gornjem dijelu valjka izvest će se znak IX. bojne HOS-a u bijelom kamenom 
izražaju. 

  Ispod znaka IX. bojne HOS-a pisat će slijedeći tekst:  

                 POD OVIM SVETIM ZNAKOM 

I HRVATSKIM BARJAKOM 

VITEZOVI KRV SU LILI 

I SLOBODU IZNJEDRILI 

ŽIVIMA U ČAST! 

MRTVIMA U SLAVU 

PROLAZNIČE, POGNI SVOJU GLAVU 

III. 

 Troškove  izrade I postavljanja spomenika snosit će Udruga IX. bojna HOS-a, a 
troškove  održavanja  Grad Split. 



IV. 

 Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje o odobrenju postavljanja spomen 
ploče IX. bojni HOS-a („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 18/13). 

 

kao i  Z A K LJ U Č A K o dopuni Zaklju čka o postavljanju spomenika velikanima 
splitske i hrvatske povijesti i ostalih spomenika u  Splitu: 

  Zaključak o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti i ostalih 
spomenika u Splitu ( „Službeni glasnik Grada Splita“, broj 30/07, 4/10, 18/11 i 22/12 ) 
dopunjuje se na način da se u  točci II. a iza rednog broja 2. dodaje: 

 „3. Spomenik IX. bojni HOS-a – na sjevernoj strani trga u Ulici Ruđera Boškovića  
unutar prostora ograđenog betonskim jerulama „. 

 
 

Sjednica je završila sa radom u 19,40 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK 

     Gradskoga vije ća 

 

 

Boris Ćurkovi ć 
 


