
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
GRAD SPLIT 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-01/18-01/14 
URBROJ: 2181/01-09-02/05-18-40 
Split, 19. lipnja 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 

sa 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita, 
održane 19. lipnja  2018. godine 

u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu 
(O sjednici postoji tonski zapis) 

 

 
Početak u 09,07 sati. 

 
Sjednici je predsjedavao zamjenik predsjednika  Gradskoga vijeća Petar Škorić. 
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na  istoj nazočno 33 od 35 

vijećnika u Gradskome vijeću. 
 

Nazočni vijećnici: 

 

1. Aida Batarelo 
2. Lidija Bekavac 
3. Tonći Blažević 
4. Stipe Božić 
5. Ante Bradarić- Šljujo 
6. Jure Bučević 
7. Ante Čikotić 
8. Marija Čizmić 
9. Renato Čupić 
10. Davor Grčić 
11. Saša Horvat 
12. Miranda Ivanišević Dvornik 
13. Ante Jukić 
14. Željko Kerum 
15. Goran Kotur 
16. Goran Kovačević 
17. Mirna Kovačić 
18. Sani Mardešić 
19. Joško Markić 
20. Josip Markotić 
21. Domagoj Maroević 
22. Martin Mladen Pauk 
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23. Ivana Ninčević Lesandrić 
24. Tomislav Prljević 
25. Marijana Puljak 
26. Igor Stanišić 
27. Duje Sučić 
28. Petar Škorić 
29. Branimir Urlić 
30. Kristina Vidan 
31. Ljubica Vrdoljak 
32. Božo Zadro 
33. Ante Zoričić 

 

 

Opravdano odsutni: Natalija Tafra Bazina i Jakov Prkić. 
Sjednici su bili nazočni: gradonačelnik Ando Krstulović Opara, zamjenici 

gradonačelnika Jelena Hrgović i Nino Vela te predstavnici sredstava priopćavanja i ostali koji 
su pozvani na sjednicu. 

Predsjednica Mandatne komisije Marija Čizmić je pročitala Izvješće Mandatne 
komisije o prestanku mandata Jure Šundova i početku mandata njegovoj zamjenici Lidiji 
Bekavac.  

Zamjenik predsjednika Petar Škorić je pozvao vijećnicu Lidiju Bekavac da potpiše 
svoju prisegu. 

Vijećnici: Marijana Puljak, Joško Markić i Goran Kotur izrazili su nezadovoljstvo 
predloženim dopunama dnevnog reda koje su dobili 13. i 18. lipnja 2018. godine te s obzirom 
da ne postoje razlozi hitnosti zatražili su povlačenje predloženih dopuna dnevnog reda, osim 
točke o Izboru Predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita. 

Predsjedatelj je njihov prijedlog stavio na glasanje te sa 11 glasova „za“ od 30, 
prijedlog nije usvojen.   

Vijećnik Goran Kovačević zatražio je dopunu dnevnog reda točkom: Prijedlog 
zaključka o odobrenju izvođenja radova na nekretninama anagrafskih oznaka Pod kosom 45 
i Pod kosom 49 u Splitu. 

Predsjedatelj je stavio na glasanje dopune dnevnog reda: 

1. Izbor predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita, te bi s obzirom na važnost 
postala reda točka 1. dnevnoga. Prijedlog je usvojen jednoglasno(30 „za“ od 30). 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti „Hospicija 
Matošić“. Prijedlog je usvojen (22 „za“ i 8 „protiv“ od 30) te postaje točka 28. dnevnog reda. 

3. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste. Prijedlog je usvojen 
(22 „za“ i 8 „protiv“ od 30) te postaje točka 29. dnevnog reda.  

4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Splita. Prijedlog je 
usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje točka 30. dnevnog reda.  

5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada 
Splita za 2017. godinu. Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje točka 31. 
dnevnog reda.  

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 
Splita za 2017. godinu sa izvješćima ustanova predškolskog odgoja 
               6.1. DV Cvit Mediterana 
               6.2. DV Grigor Vitez Split 
               6.3. DV Marjan 
               6.4. DV Radost Split 
Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje točka 32. dnevnog reda.  

http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23892
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23892
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23892
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23893
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23893
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23894
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23894
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23895
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23895
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23896
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23896


7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi 
Grada Splita za 2017. godinu. . Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje 
točka 33. dnevnog reda. 

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  Grada Splita za 2017. 
godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split. Prijedlog je usvojen (19 
„za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje točka 34. dnevnog reda. 

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2017. 
godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi. Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) 
te postaje točka 35. dnevnog reda. 

10. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4380/4 Z.U. 7043 
površine 467 m2 u naravi oranica i čest.zem. 4380/6 Z.U. 7043 površine 206m2 u naravi 
oranica, sve K.O. Split. Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje točka 36. 
dnevnog reda. 

11. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 7040 
površine 3195 m2 u naravi betonski plato i čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, površine 420 m2, u 
naravi betonski plato, sve K.O. Split. Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te 
postaje točka 37. dnevnog reda. 

12. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Vijeća u kulturi za muzejsko-
galerijsku i likovnu djelatnost. Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje 
točka 38. dnevnog reda. 

13. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednice i imenovanju za 
predsjednika  Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost. Prijedlog je usvojen 
(19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje točka 39. dnevnog reda. 

14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju za zamjenika predsjednika 
Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost. Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 
„protiv“ od 30) te postaje točka 40. dnevnog reda. 

15. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i 
likovnu djelatnost. Prijedlog je usvojen (19 „za“ i 11 „protiv“ od 30) te postaje točka 41. 
dnevnog reda. 

16. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na nekretninama 
anagrafskih oznaka Pod kosom 45 i Pod kosom 49 u Splitu. Prijedlog je usvojen (20 „za“ i 11 
„protiv“ od 30) te postaje točka 42. dnevnog reda. 

 

    

Potom je, većinom glasova(19 „za“ i 12 „protiv“ od 31) usvojen dnevni red za 12. 
sjednicu zajedno sa usvojenim dopunama. 

 
 

D N E V N I    R E D 
 
1. Izbor Predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita  
2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice  
3. Odgovori na vijećnička pitanja 
4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 

2017.godinu 
5. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 

sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu 
6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području 

Grada Splita u 2017. godini  
7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana 

zaštite od požara za područje Grada Splita u 2017. godini  
8. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Grada Splita za 2018. godinu 

http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23898
http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=23898
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9. Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 
2018. godini  

10. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na postaji „Javne vatrogasne 
postrojbe u Splitu“ 

11. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi S1-49 
za HRVI u Splitu 

12. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Ambasador“ u 
Splitu 

13. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu radnog naziva 
„Gospa od Žnjana“ u Splitu 

14. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Villa Harmony“ u 
Splitu 

15. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Meje“ u Splitu 
16. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi 

„Morska vila 5“ u Splitu 
17. Prijedlog zaključka o zaključenju nagodbe i prihvaćanju procijene tržišne 

cijene čest.zem. 3625/13 i čest.zem. 3625/10, obje K.O. Split 
18. Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procijene tržišne cijene za 

čest.zem. 149/1 površine 2 m2, čest.zem. 149/2 površine 1 m2, čest.zem. 149/3 površine 
185 m2, čest.zem. 149/4 površine 13 m2, čest.zem. 149/12 površine 126 m2, čest.zem. 
149/13 površine 1 m2 i čest.zem. 149/15 površine 109 m2, sve Z.U. 22547 K.O. Split 

19. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 996/2 i čest.zgr. 47/1, ukupne površine 
3053 m2, sve K.O. Kamen 

20. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 6607/2, čest.zem. 6601/5, idealni dio 
čest.zem. 6600/4 i idealni dio čest.zem. 9068/19 na Trgu hrvatske bratske zajednice u Splitu 

21. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 1006 pov. 1922 m2 i čest.zem. 1008 
pov. 1954 m2, sve K.O. Kamen 

22. Prijedlog zaključka o odbacivanju pisane ponude za prodaju građevinskog 
zemljišta na predjelu Meje u Splitu 

23. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o utvrđivanju programskog i 
financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.-2022. 
godine 

24. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu 
25. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park 

šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita 
26. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Žnjan – 

Pazdigrad u Splitu 

27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za provedbu 
programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita 

28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti „Hospicija 
Matošić  
 

29. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste 

30. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Splita 

31. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada 
Splita za 2017. godinu 

32. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada 
Splita za 2017. godinu sa izvješćima ustanova predškolskog odgoja 



33. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi 
Grada Splita za 2017. godinu 

34. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  Grada Splita za 2017. 
godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split 

35. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2017. 
godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi 

36. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4380/4 Z.U. 7043 
površine 467 m2 u naravi oranica i čest.zem. 4380/6 Z.U. 7043 površine 206m2 u naravi 
oranica, sve K.O. Split 

37. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 7040 
površine 3195 m2 u naravi betonski plato i čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, površine 420 m2, u 
naravi betonski plato, sve K.O. Split 

38. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Vijeća u kulturi za muzejsko-
galerijsku i likovnu djelatnost 

39. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednice i imenovanju za 
predsjednika  Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost 

40. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju za zamjenika predsjednika 
Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost 

41. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i 
likovnu djelatnost 

42. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na nekretninama 
anagrafskih oznaka Pod kosom 45 i Pod kosom 49 u Splitu 

 

Ad 1. Izbor Predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita  

Zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Petar Škorić izvijestio je vijećnike da je 
dana 12. lipnja 2018. godine u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća podnesen je pisani prijedlog 
od strane 16 vijećnika Gradskoga vijeća da se ova točka uvrsti u dnevni red.  

 
Nadalje, sukladno članku 12. stavku 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita 

predlaže se izbor gradskoga vijećnika Igora Stanišića na dužnost predsjednika Gradskoga 
vijeća Grada Splita koje je upražnjeno nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika Gradskoga 
vijeća Jure Šundova.   

 
Potom je, većinom glasova (18 „za“, 5 „protiv“ i 8 „uzdržano“ od 31)  za  

predsjednika Gradskoga vijeća izabran Igor  Stanišić.   
 
Sjednicom je nastavio predsjedavati novoizabrani predsjednik Gradskoga vijeća Igor 

Stanišić. 

 
Ad 2. Vijećnička pitanja 

 

1. Vijećnik BOŽO ZADRO postavio je pitanje vezano za tehnološki park 
Dračevac na koje je odgovorila direktorica Razvojne agencije Grada Splita Antonija Eremut 
Erceg. 



2. Vijećnik JOŠKO MARKIĆ postavio je pitanje vezano za osnivanje Poliklinike 
za zaštitu djece i mladih grada Splita na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena 
Hrgović. 

3. Vijećnica MARIJA ČIZMIĆ postavila je pitanje vezano za osiguranje novčanih 
sredstva za nabavu udžbenika učenicima za novu školsku godinu na koje je odgovorila 
zamjenica gradonačelnik Jelena Hrgović. 

4. Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za dinamiku 
rješavanja prometnica na Majašima i Kili na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino 
Vela.  

5. Vijećnik ANTE JUKIĆ postavio je pitanje vezano za fazu postupka dogradnje 
OŠ Mejaši i Kamen-Šine na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnik Jelena Hrgović. 

6. Vijećnica KRISTINA VIDAN postavila je  pitanje vezano za produženi boravak 
u osnovnim školama Grada Splita na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnik Jelena 
Hrgović. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog 
odgovora. 

7. Vijećnik SANI MARDEŠIĆ postavio je pitanje vezano za postavljanje kioska, 
štandova i štekata na području grada na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović 
Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog 
odgovora. 

8. Vijećnik STIPE BOŽIĆ postavio je pitanje vezano za prometne gužve prema 
trajektnoj luci na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. 

9. Vijećnica IVANA NINČEVIĆ LESANDRIĆ postavila je pitanje vezano projektnu 
dokumentaciju za projekt Park šume Marjan „Oaza prošlosti, brdo budućnosti.“ Isto pitanje se 
na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

10. Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je pitanje vezano za velik broj 
neprocjepljene djece u gradskim vrtićima  na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino 
Vela. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog 
odgovora. 

11. Vijećnik RENATO ĆUPIĆ postavio je pitanje vezano za organizaciju Davis cup 
susreta Hrvatska-SAD na Žnjanu na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović 
Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog 
odgovora. 

12. Vijećnik ANTE ČIKOTIĆ postavio je pitanje vezano za lokacije baznih stanica 
na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika 
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

13. Vijećnica AIDA BATARELO postavila je pitanje vezano za otvaranje 
kockarnice na Brdima u blizini osnovne škole i crkve na koje je odgovorio pročelnik Službe 
za društvene djelatnosti Mate Omazić. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje 
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

 

Ad 3. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita  
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnik 11. sjednice se smatra usvojenim. 

 

Ad 4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 
2017.godinu 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i 
kontroling Dragan Brtan. 

U raspravi su sudjelovali: Renato Ćupić, Tonći Blažević, Marijana Puljak, Ljubica 
Vrdoljak, Ante Čikotić, Aida Batarelo, Joško Markić i  pročelnik Upravnog odjela za 
financijsko upravljanje i kontroling Dragan Brtan. 



Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova( 19 „za“ i 12 „protiv“ od 31) usvojen 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu. 

 
Ad 5. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 

sjevero-zapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu 
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za prostorno 

planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica. 
Potom je, jednoglasno(21 „za“ od 21) usvojena Odluka o stavljanju izvan snage 

Detaljnog plana uređenja sjeverozapadnog područja Visoke uz Vukovarsku ulicu. 
 
Ad 6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na 

području Grada Splita u 2017. godini  
Ad 7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog 

plana zaštite od požara za područje Grada Splita u 2017. godini  
Ad 8. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Grada Splita za 2018. godinu 
Ad 9. Prijedlog zaključka o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 

2018. godini  
Uvodno obrazloženje za sve četiri točke dnevnog reda dao je  zapovjednik Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Splita Ivan Kovačević.  
U objedinjenoj raspravi za sve četiri točke sudjelovali su: Renato Ćupić, Joško 

Markić, Tomislav Prljević, Ante Čikotić, Tonći Blažević, Branimir Urlić, Ivana Ninčević 
Lesandrić, Ante Bradarić Šljujo, Martin Mladen Pauk i zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Splita Ivan Kovačević.  

Vijećnik Joško Markić je predložio amandman na Prijedlog zaključka o usklađivanju 
Plana zaštite od požara Grada Splita u 2018. godini, u točki 5. u naslovu i unutar prve dvije 
rečenice stavka 1., iza riječi „pružanje“ riječ „prve“ se zamjenjuje s riječi „ hitne.“ Zamjenik 
gradonačelnika Nino Vela je u ime ovlaštenog predlagatelja ovaj amandman usvojio te on 
postaje sastavni dio prijedloga. 

 
Nakon zaključenja rasprave glasalo se  o svakoj točki zasebno: 

  

Sa 19 glasova „za“, 5 „protiv“ i 4 „uzdržana“ od 28 donesen je  Zaključak o 
usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Splita u 2017. godini.  

Sa 19 glasova „za“, 3 „protiv“ i 3 „uzdržana“ od 25 donesen je  Zaključak o 
usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana zaštite od požara za 
područje Grada Splita u 2017. godini. 

Sa 16 glasova „za“, 3 „protiv“ i 7 „uzdržana“ od 26 usvojen je  Provedbeni plan 
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2018. godinu. 

Sa 25 glasova „za“  i 4 „uzdržana“ od 29 donesen je  Zaključak o usklađivanju 
Plana zaštite od požara Grada Splita u 2018. godini.  

 
Ad 10. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na postaji „Javne 

vatrogasne postrojbe u Splitu“ 
Ad 11. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi 

S1-49 za HRVI u Splitu 
Ad 12. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu 

„Ambasador“ u Splitu 
Ad 13. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu radnog 

naziva „Gospa od Žnjana“ u Splitu 
Ad 14. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Villa 

Harmony“ u Splitu 
Ad 15. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Meje“ u 

Splitu 



Ad 16. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi 
„Morska vila 5“ u Splitu 

 
Uvodno obrazloženje za svih sedam točki dnevnog reda dao je  ovlašteni pročelnik 

Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. 
U objedinjenoj raspravi su sudjelovali: Sani Mardešić, Aida Batarelo, Martin Mladen 

Pauk, Tomislav Prljević, Petar Škorić, Ante Bradarić Šljujo, Goran Kovačević, Goran Kotur, 
Ljubica Vrdoljak, Joško Markić, Renato Ćupić, Mirna Kovačić, zamjenik gradonačelnika Nino 
Vela i  ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu 
samoupravu Damir Babić. 

Vijećnik Joško Markić je predložio amandman za svaki od prijedloga: 
U stavku 2. Zaključka  o odobrenju izvođenja radova na postaji „Javne vatrogasne 

postrojbe u Splitu“ iza riječi „od“ datum „15. lipnja 2018. “ se mijenja u datum „20. lipnja 
2018“. 

U stavku 2. Zaključka  o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi S1-49 za 
HRVI u Splitu iza riječi „konstrukcije“ riječi „građevine hotela“ mijenjaju se u riječi „stambene 
zgrade.“ U stavku 2. iza riječi „od“ datum „15. lipnja 2018. “ se mijenja u datum „20. lipnja 
2018“. 

U stavku 2. Zaključka  o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Ambasador“ u 
Splitu, iza riječi „od“ datum „15. lipnja 2018. “ se mijenja u datum „20. lipnja 2018“. 

U stavku 2. Zaključka  o odobrenju izvođenja radova na hotelu radnog naziva 
„Gospa od Žnjana“ u Splitu, iza riječi „od“ datum „15. lipnja 2018. “ se mijenja u datum „ 20. 
lipnja 2018“. 

U stavku 2. Zaključka  o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Villa Harmony“ u 
Splitu, iza riječi „od“ datum „15. lipnja 2018. “ se mijenja u datum „20. lipnja 2018“. 

U stavku 2. Zaključka  o odobrenju izvođenja radova na hotelu „Meje“ u Splitu, iza 
riječi „od“ datum „15. lipnja 2018. “ se mijenja u datum „20. lipnja 2018“. 

U stavku 2. Zaključka  o odobrenju izvođenja radova na stambenoj zgradi „Morska 
vila 5“ u Splitu, iza riječi „od“ datum „15. lipnja 2018. “ se mijenja u datum „20. lipnja 2018“. 

Zamjenik gradonačelnika Nino Vela je u ime ovlaštenog predlagatelja prijedloge 
prihvatio te oni postaju sastavni dio prijedloga. 

Nakon zaključenja rasprave pojedinačno se glasalo o svakoj točci: 
Jednoglasno je( 25 „za“ od 25) donesen Zaključak o odobrenju izvođenja radova 

na postaji „Javne vatrogasne postrojbe u Splitu.“ 
Jednoglasno je( 26 „za“ od 26) donesen Zaključak o odobrenju izvođenja radova 

na stambenoj zgradi S1-49 za HRVI u Splitu. 
Većinom je glasova( 20 „za“, 6 „protiv“ i 2 „uzdržana“ od 28) donesen Zaključak o 

odobrenju izvođenja radova na hotelu „Ambasador“ u Splitu. 
Većinom je glasova( 17 „za“, 6 „protiv“ i 2 „uzdržana“ od 25) donesen Zaključak o 

odobrenju izvođenja radova na hotelu radnog naziva „Gospa od Žnjana“ u Splitu. 
Većinom je glasova( 18 „za“, 6 „protiv“ i 2 „uzdržana“ od 26) donesen Zaključak o 

odobrenju izvođenja radova na hotelu „Villa Harmony“ u Splitu. 
Većinom je glasova( 18 „za“, 5 „protiv“ i 2 „uzdržana“ od 25) donesen Zaključak o 

odobrenju izvođenja radova na  hotelu „Meje“ u Splitu. 
Većinom je glasova( 16 „za“, 4 „protiv“ i 2 „uzdržana“ od 22) donesen Zaključak o 

odobrenju izvođenja radova na  stambenoj zgradi „Morska vila 5“ u Splitu. 
 
Ad 17. Prijedlog zaključka o zaključenju nagodbe i prihvaćanju procijene 

tržišne cijene čest.zem. 3625/13 i čest.zem. 3625/10, obje K.O. Split 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 

projektima Jurica Vojnović.  

Potom je, jednoglasno ( 25 „za“ od 25) donesen Zaključak o zaključenju nagodbe 
i prihvaćanju procijene tržišne cijene čest.zem. 3625/13 i čest.zem. 3625/10, obje K.O. 
Split. 



Ad 18. Prijedlog zaključka o nagodbi i prihvaćanju procijene tržišne cijene za 
čest.zem. 149/1 površine 2 m2, čest.zem. 149/2 površine 1 m2, čest.zem. 149/3 
površine 185 m2, čest.zem. 149/4 površine 13 m2, čest.zem. 149/7 površine 48 m2, 
čest.zem. 149/12 površine 126 m2, čest.zem. 149/13 površine 1 m2 i čest.zem. 149/15 
površine 109 m2, sve Z.U. 22547 K.O. Split 

 
Pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Jurica Vojnović je 

usmeno dopunio zaključak u kojem je izostavljena čest. zem. 149/7 površine 48m2, te koja 
postaje sastavni dio prijedloga. 

Potom je, većinom je glasova( 22 „za“ i 3 „uzdržana“ od 25) donesen Zaključak o 
nagodbi i prihvaćanju procijene tržišne cijene za čest.zem. 149/1 površine 2 m2, 
čest.zem. 149/2 površine 1 m2, čest.zem. 149/3 površine 185 m2, čest.zem. 149/4 
površine 13 m2, čest.zem. 149/7 površine 48 m2, čest.zem. 149/12 površine 126 m2, 
čest.zem. 149/13 površine 1 m2 i čest.zem. 149/15 površine 109 m2, sve Z.U. 22547 
K.O. Split. 

 

Ad 19. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 996/2 i čest.zgr. 47/1, ukupne 
površine 3053 m2, sve K.O. Kamen 

 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 
projektima Jurica Vojnović.  

Potom je, većinom je glasova (23 „za“ i 2 „uzdržana“ od 25) donesen Zaključak o 
kupnji čest.zem. 996/2 i čest.zgr. 47/1, ukupne površine 3053 m2, sve K.O. Kamen. 

 
Ad 20. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 6607/2, čest.zem. 6601/5, idealni 

dio čest.zem. 6600/4 i idealni dio čest.zem. 9068/19 na Trgu hrvatske bratske zajednice 
u Splitu 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 
projektima Jurica Vojnović.  

Potom je, jednoglasno ( 25 „za“ od 25) donesen Zaključak o kupnji čest.zem. 
6607/2, čest.zem. 6601/5, idealni dio čest.zem. 6600/4 i idealni dio čest.zem. 9068/19 na 
Trgu hrvatske bratske zajednice u Splitu. 

 
Ad 21. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 1006 pov. 1922 m2 i čest.zem. 

1008 pov. 1954 m2, sve K.O. Kamen 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 

projektima Jurica Vojnović.  

 

Potom je, većinom  glasova( 20 „za“ i 2 „uzdržana“ od 22) donesen Zaključak o 
kupnji čest.zem. 1006 pov. 1922 m2 i čest.zem. 1008 pov. 1954 m2, sve K.O. Kamen. 

 
Ad 22. Prijedlog zaključka o odbacivanju pisane ponude za prodaju 

građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 

projektima Jurica Vojnović.  

U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak i pročelnik  Službe za izgradnju i 
upravljanje razvojnim projektima Jurica Vojnović.  

 



Potom je, jednoglasno ( 20 „za“ od 20) donesen Zaključak o odbacivanju pisane 
ponude za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu. 

 
Ad 23. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o utvrđivanju programskog i 

financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2019.-2022. 
godine 

 Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za društvena djelatnosti Mate 
Omazić. 

Potom je, jednoglasno ( 20 „za“ od 20) donesen Zaključak o izmjenama Zaključka 
o utvrđivanju programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih 
Split za razdoblje od 2019.-2022. godine. 

 
Ad 24. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu 
Većinom je  glasova( 20 „za“ i 1 „uzdržan“ od 21) doneseno Rješenje o 

imenovanju ravnatelja Galerije umjetnina u Splitu. 
 
Ad 25. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park 

šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita 
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Upravnoga Vijeća Park šume Marjan doc. 

dr.sc. Mirko Ruščić. 
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Igor Stanišić, Ljubica Vrdoljak, Joško 

Markić, pročelnik  Službe za društvena djelatnosti Mate Omazić. 
Nakon zaključenja rasprave, većinom je  glasova( 14 „za“, 4 „protiv“ i 5 „uzdržana“ 

od 23) doneseno Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park 
šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. 

 
Ad 26. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole 

Žnjan – Pazdigrad u Splitu 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za društvena djelatnosti Mate 

Omazić. 
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Aida Batarelo, Joško Markić. 
Nakon zaključenja rasprave, većinom je  glasova( 21 „za“ i 2 „uzdržana“ od 23) 

donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne 
škole Žnjan – Pazdigrad u Splitu. 

 
Ad 27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za 

provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita 

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić. 

Potom je, jednoglasno ( 22 „za“ od 22) doneseno Rješenje o razrješenju i 
imenovanju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području 
Grada Splita. 

Ad 28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti 
„Hospicija Matošić  

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 
projektima Jurica Vojnović.  

Potom je,  većinom   glasova( 20 „za“ i 3 „uzdržana“ od 23) donesen Zaključak o 
prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti „Hospicija Matošić.“  



Ad 29. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste 

Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša Branka Mimica. 

U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Renato Ćupić, Petar Škorić, Martin 
Mladen Pauk, Ante Jukić, Goran Kotur, Ljubica Vrdoljak, Tomislav Prljević. 

Nakon zaključenja rasprave, većinom je  glasova( 19 „za“ i 7 „protiv“ od 26) 
usvojena Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza 
sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste. 

Ad 30. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Splita 

Uvodno obrazloženje dao je  ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. 

U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Renato Ćupić, Martin Mladen Pauk, 
Joško Markić, Goran Kotur i  ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. 

Potom je, jednoglasno ( 22 „za“ od 22) usvojena Odluka o uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
na području Grada Splita. 

Ad 31. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 
Grada Splita za 2017. godinu 

Uvodno obrazloženje dala je  pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, 
zdravstvenu zaštitu i demografiju Romana Škrabić. 

U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Kristina Vidan i pročelnica Upravnog 
odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Romana Škrabić. 

Nakon zaključenja rasprave, većinom je  glasova( 13 „za“ i 8 „uzdržana“ od 21) 
usvojeno  Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada 
Splita za 2017. godinu. 
 

Ad 32. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 
Grada Splita za 2017. godinu sa izvješćima ustanova predškolskog odgoja 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za društvene djelatnosti Mate 
Omazić. 

U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan, Joško Markić, Mate Omazić, 
ravnateljica dječjeg vrtića Cvit mediterana Mirjana Bakotić, ravnateljica dječjeg vrtića 
Grigor vitez Viktorija Rogulj, ravnateljica dječjeg vrtića Marjan Ani Mrnjavac i ravnateljica 
dječjeg vrtića Radost Endica Radić Hozo. 

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (23 „za“ od 23) usvojeno Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2017. 
godinu sa izvješćima ustanova predškolskog odgoja. 



Ad 33. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj 
kulturi Grada Splita za 2017. godinu 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za društvene djelatnosti Mate 
Omazić. 

U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan, Renato Ćupić, Ljubica Vrdoljak, Martin 
Mladen Pauk i pročelnik  Službe za društvena djelatnosti Mate Omazić. 

Na prijedlog vijećnika Renata Ćupića, jednoglasno je (19 „za“ od 19) donesen 
slijedeći:   

Z A K LJ U Č A K 
u povodu rasprave Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2017. godinu 
 
I. 

Traži se od Ministarstva financija da u članku 8. stavku 2. Pravilnika o prostornim i 
tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u kasinima, na automatima i uplatnim 
mjestima kladionica  izmijeni članak 8. stavak 2. podtočku 2. na način da se između ostalog 
traži Izjava o udaljenosti lokacije odgojno obrazovnih i vjerskih objekata koja ne može biti 
manja od 500 m, a koja odredba je bila u Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za 
priređivanje igara na sreću u kasinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica 
(„Narodne novine“ broj 38/10). 

 
II. 

Zadužuje se Služba za društvene djelatnosti da od Ministarstva znanosti i 
obrazovanja zatraži podršku za izmjenu Pravilnika iz točke I. ovoga zaključka a vezano za 
udaljenost obrazovnih i vjerskih objekata od prostora casina ili automat klubova. 

 

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 19 „za“ od 19) usvojeno Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 
2017. godinu. 

Ad 34. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  Grada Splita za 
2017. godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split 

Uvodno obrazloženje dali su pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mate Omazić 
i ravnatelj Javne ustanove „Športski objekti“  Split Tomislav Borozan. 

U raspravi su sudjelovali: Renato Ćupić, Joško Markić, pročelnik Službe za 
društvene djelatnosti Mate Omazić i ravnatelj Javne ustanove „Športski objekti“  Split 
Tomislav Borozan. 

Nakon zaključenja rasprave, većinom je  glasova( 15 „za“, 3 „protiv“ i 2 „uzdržana“ 
od 20)usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu  Grada Splita za 
2017. godinu s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split. 

Ad 35. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 
2017. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za društvene djelatnosti Mate 
Omazić. 

U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Mirna Kovačić, Joško Markić i pročelnik 
Službe za društvene djelatnosti Mate Omazić. 



Nakon zaključenja rasprave, većinom je  glasova( 19 „za“ i 2 „uzdržana“ od 
21)usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 
2017. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi. 

Ad 36. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4380/4 Z.U. 
7043 površine 467 m2 u naravi oranica i čest.zem. 4380/6 Z.U. 7043 površine 206m2 u 
naravi oranica, sve K.O. Split 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 
projektima Jurica Vojnović.  

U raspravi su sudjelovali: Renato Ćupić i Ljubica Vrdoljak. 

Potom je,  većinom   glasova( 19 „za“ i 1 „protiv“ od 20) donesen Zaključak o 
odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4380/4 Z.U. 7043 površine 467 m2 u naravi 
oranica i čest.zem. 4380/6 Z.U. 7043 površine 206m2 u naravi oranica, sve K.O. Split. 

Ad 37. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 
7040 površine 3195 m2 u naravi betonski plato i čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, površine 
420 m2, u naravi betonski plato, sve K.O. Split 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik  Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim 
projektima Jurica Vojnović.  

Potom je,  većinom   glasova( 19 „za“ i 1 „protiv“ od 20) donesen Zaključak o 
odricanju prava prvokupa za čest.zem. 4382/1 Z.U. 7040 površine 3195 m2 u naravi 
betonski plato i čest.zem. 4382/2 Z.U. 12414, površine 420 m2, u naravi betonski plato, 
sve K.O. Split. 

Ad 38. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Vijeća u kulturi za 
muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost 

Ad 39. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika predsjednice i imenovanju za 
predsjednika  Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost 

Ad 40. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju za zamjenika 
predsjednika Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost 

Ad 41. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Vijeća u kulturi za muzejsko-
galerijsku i likovnu djelatnost 

Objedinjenu raspravu za sve četiri točke dnevnog reda dao je pročelnik  Službe za 
društvene djelatnosti Mate Omazić. 

Potom je, jednoglasno ( 21 „za“ od 21) doneseno Rješenje o razrješenju 
predsjednice Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnosti.  

Većinom je glasova( 19 „za“ i 2 „uzdržana“ od 21) doneseno Rješenje o 
razrješenju zamjenika predsjednice i imenovanju za predsjednika  Vijeća u kulturi za 
muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost. 

 

Većinom je glasova( 19 „za“ i 2 „uzdržana“ od 21) doneseno Rješenje o 
razrješenju člana i imenovanju za zamjenika predsjednika Vijeća u kulturi za 
muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost. 



Većinom je glasova( 19 „za“ i 2 „uzdržana“ od 21) doneseno Rješenje o 
imenovanju člana Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost. 

 

Ad 42. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na nekretninama 
anagrafskih oznaka Pod kosom 45 i Pod kosom 49 u Splitu 

Uvodno obrazloženje dao je  ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. 

U raspravi su sudjelovali: Petar Škorić, Saša Horvat, Goran Kovačević, Ljubica 
Vrdoljak, Renato Ćupić i ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 
redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. 

 

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 20 „za“ od 20) donesen Zaključak o 
odobrenju izvođenja radova na nekretninama anagrafskih oznaka Pod kosom 45 i Pod 
kosom 49 u Splitu uz slijedeći:  

Z A K L J U Č A K 
I. 

Grad Split daje odobrenje za izvođenja radova na nekretninama anagrafskih oznaka 
Pod kosom 45 i Pod kosom 49 u Splitu, Ljubi Banovcu iz Splita. 

 
II. 

Odobrenje iz točke I. ovog Zaključka odnosi se na izvođenje zemljanih radova i 
radova na izgradnji konstrukcije građevine isključivo temeljem Projekta sanacije koji Projekt 
je dužan Ljubo Banovac  dostaviti u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 

Nakon što dostavi Projekt sanacije Ljubi Banovcu će se dati odobrenje iz 
prethodnog stavka za razdoblje od 15. lipnja 2018. godine do 15. rujna 2018. godine. 

 
III. 

Nalaže se Gradonačelniku Grada Splita da donese rješenja o odobrenju izvođenja 
radova investitoru iz točke 1. ovog Zaključka s posebnim uvjetima za tu lokaciju i period. 

 
  

Sjednica je završila sa radom u 20,25 sati. 
 

 

PREDSJEDNIK 
     Gradskoga vijeća 

 
 
 

Igor Stanišić 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

    



 

 
 
 

 
 
 

 
 


