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ZAPISNIK
sa 13. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,

održane 29. kolovoza 2018. 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 Igor Stanišić.

Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 32 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. Ante Čikotić
7. Marija Čizmić
8. Renato Čupić
9. Davor Grčić
10, Miranda Ivanišević Dvornik
11. Ante Jukić
12. Željko Kerum
13. Goran Kotur
14. Goran Kovačević
15. Mirna Kovačić
16. Sani Mardešić
17. Joško Markić
18. Josip Markotić
19. Domagoj Maroević
20. Martin Mladen Pauk
21. Ivana Ninčević lesandrić
22. Tomislav Prljević



23. Jakov Prkić
24. Marijana Puljak
25. Igor Stanišić
26. Duje Sučić
27. Petar Škorić
28. Natalija Tafra Bazina
29. Branimir Urlić
30. Ljubica Vrdoljak
31. Božo Zadro
32. Ante Zoričić

Opravdano odsutni: Jure Sučević, Saša Horvat i Kristina Vidan.
Sjednici su bili nazočni: gradonačelnik Ando Krstulović Opara, zamjenici gradonačelnika
Jelena Hrgović j Nino Vela te predstavnici sredstava priopćavanja i ostali koji su pozvani na
sjednicu.

Predsjedatelj je napomenuo da je sazvao i 14. sjednicu, koja bi se trebala održati nakon što
se završi 13. sjednica, odnosno nakon što Gradsko vijeće donese odluku kada će to biti.
Potom je, stavio na glasanje prijedlog dopune dnevnog reda točkom: "Prijedlog odluke o
raspisivanju izbora za Vijeće Gradskoga kotara Žnjan u Splitu.~ Prijedlog je jednoglasno (29
"za" od 29) usvojen te postaje točka 35. dnevnog reda.

Vijećnica Marijana Puljak je predložila da ranije spomenuta 14. sjednica bude održana za 7
dana. Prijedlog nije usvojen( 13 "zau od 30).

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić predložio je tri dopune dnevnog reda:

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu, izradu te

predlaganje programa rada Gradskoga vijeća. Prijedlog je jednoglasno( 30 "za~ od 30)

usvojen te postaje točka 36. dnevnog reda.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe. Prijedlog

je jednoglasno( 30 "za" od 30) usvojen te postaje točka 37. dnevnog reda.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za suradnju s mladima. Prijedlog

je jednoglasno( 30 "za~ od 30) usvojen te postaje točka 38. dnevnog reda.

Potom je, jednoglasno (30 "za" od 30) usvojen dnevni red za 13. sjednicu zajedno sa
usvojenim dopunama.

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje

Zdravstvene škole na području Firula

4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje

Medicinskog fakulteta na području Križina



5. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih

djelatnosti za razdoblje od 2019. do 2021. godine

6. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području

Grada Splita za 2019. godinu

7. Prijedlog odluke o davanju dvije (2) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 111.

IV. dimnjačarskom području Grada Splita

8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

godine

9. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split u 2017. godini

10. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Lovrinac" d.o.o. Split u 2017. godini

11. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Čistoća" d.o.o. Split u 2017. godini

12. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva HSplitska obala" d.o.o. Split u 2017.

godini

13. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva ,,Parkovi i nasadi" d.o.o. Split u 2017.

godini

14. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Split u

2017. godini

15. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Stano-uprava" d.o.o. Split u 2017.

godini

16. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Split parking" d.o.o. Split u 2017. godini

17. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "SPALATUM D.M.C." d.o.o. Split u

2017. godini

18. Financijsko izvješće HNK "Hajduk" š.d.d. Split za 2017. godinu

19. Izvješće o radu Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita za period 2014. - 2017. godine

20. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2017. godinu

21. Izvješće o poslovanju Centra za autizam Split za 2017. godinu sa financijskim izvješćem

22. Izvješće o radu i poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju

osoba s invaliditetom "DES" Split za 2017. godinu

23. Financijski izvještaj Košarkaškog kluba "Split" š.d.d. za 2017. godinu zajedno s Izvješćem

neovisnog revizora

24. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 9933/44

(osnovna čest.zem. 9933/19) K.O. Split, pov. 35 m2

25. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dvije pripojene zgrade (čest.zgr. 1082 i

1083 ZU 4117 K.O. Split) i vrt (čest.zgr. 9123/2 ZU 411 K.O. Split), što u naravi predstavlja

jednu cjelinu anagrafske oznake Kačićeva 5, Split



26. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom

etažno vlasništvo (E-9), stan na III. katu, čest.zgr. 2912 ZU 3298, označen br. 11, šifra

stana 012, površine 126,17 m2, anagrafske oznake Zagrebačka 9, Split

27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom

etažno vlasništvo (E-12), čest.zgr. 755/2 ZU 710 K.O. Split, u naravi stan označen brojem

2 na etaži 1. (prvog) kata, orijentacije sjever-istok-jug, sveukupne površine 115,79 m2,

anagrafske oznake Trumbićeva obala 5

28. Prijedlog za uvrštavanje u službeni gradski protokol dan 23. kolovoza kao Europski dan

sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima

29. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za pripremu, izradu te

predlaganje programa rada Gradskoga vijeća

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Komisije za javna priznanja

31. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Komisije za suradnju s

mladima

32. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe

33. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica i trgova za

spomenike

34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za provedbu Programa

prevencije kriminaliteta na području grada Splita

35. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Vijeće Gradskoga kotara Žnjan u Splitu
36. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu, izradu te predlaganje

programa rada Gradskoga vijeća

37. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe

38. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za suradnju s mladima

Ad 2. Vijećnička pitanja

l. Vijećnik SANI MARDEŠiĆ postavio je pitanje vezano za budućnost Park šume Marjan
na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

2. Vijećnica NATALIJA TAFRA BAZINA postavila je pitanje vezano za žalbene postupke
zaposlenika gradske uprave na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena
Hrgović i gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

3. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za uplatu proračunskog novca
sportskom klubu temeljem lažne isprave na koje je odgovorio pročelnik Službe za
društvene znanosti Mate Omazić. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.



4. Vijećnik BRANIMIR URLIĆ postavio je pitanje vezano za javne radove na koje je
odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo j
mjesnu samoupravu Damir Babić i zamjenica gradonačelnik Jelena Hrgović. Isto pitanje
se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

5. Vijećnik TONĆI BLAžEVIĆ postavio je dva pitanja, prvo vezano za stanje proračuna
Grada Splita i drugo vezano za vraćanje prireza na 10% na koje je odgovorio pročelnik
Upravnog odjela za financije Dragan Brtan. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

6. Vijećnica MARIJA ČIZMIĆ postavila je pitanje vezano za regulaciju prometa u
Zvonimirovoj ulici na što je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

7. Vijećnik BOŽO ZADRO postavio je pitanje vezano demografsku politiku Splita na koje je
odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.

8. Vijećnica AIDA BATARELO postavila je dva pitanja; prvo vezano za žalbe zaposlenika
gradske uprave na primljena rješenja o rasporedu te mogući postupci pred Upravnim
sudom i drugo vezano za formalni prijenos ovlasti gradonačelnika na zamjenike na koja
je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović. Ista pitanja se na zahtjev
vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

9. Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK postavila je pitanje vezano za Nogometni klub "Hajduk.u

Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.

10. Vijećnik JOŠKO MARKIĆ postavio je pitanje vezano za dostupnost sportskih sadržaja u
Splitu mladima na koje je odgovorio pročelnik Službe za društvene znanosti Mate
Omazić. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.

ll. Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za projekt tehnološkog parka
na Dračevcu na koje je odgovorila pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte
Radojka Tomašević i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

12. Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je pitanje vezano za nadogradnju stambene
zgrade na predjelu Visoka na koje je odgovorila ovlaštena pročelnica Upravnog odjela
za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica. Isto pitanje se na
zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

13. Vijećnik RENATO ĆUPIĆ postavio je pitanje vezano za kastraciju i sterilizaciju kućnih
ljubimaca na koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

14. Vijećnik ANTE JUKIĆ postavio je pitanje vezano za tijek radova na Karepovcu na koje je
odgovorio pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Jurica
Vojnović i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

15. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za tijek projekta nadogradnje škole
na Mejašima na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.

16. Vijećnik JOSIP MARKOTIĆ postavio 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 2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Gradskoga vIIeca Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnik 12. sjednice se smatra usvojenim.

Ad 3. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za
sadržaje Zdravstvene škole na području Firula
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica.
U raspravi su sudjelovali: Renato Ćupić, Joško Markić i ovlaštena pročelnica Upravnog
odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica.



Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno(27 "za" od 27) je usvojena Odluka o donošenju
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje Zdravstvene škole na području
Firula.

Ad 4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje
Medicinskog fakulteta na području Križina
Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje,
uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić i ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za prostorno
planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Branka Mimica.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (27 "za" i 1 "uzdržan" od 28) usvojena
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog
fakulteta na području Križina.

Ad 5. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja
komunalnih djelatnosti za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Tonći Blažević, Ante Zoričić, Petar Škorić, Tomislav
Prljević, Ante Čikotić, Branimir Urlić i Aida Batarelo.
Vijećnik stranke "PametnoU Jakov Prkić predložio je amandman koji glasi. " u članku 2. stavku
1. točka 3. podtočka 3. iznos od 1.000.000,00 kuna se zamjenjuje iznosom 5.200.000,00
kuna.
Zamjenik gradonačelnika je kao ovlašteni predlagatelj ovaj amandman prihvatio te on
postaje sastavni dio prijedloga.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (26 .za" i 2 "uzdržana" od 28) donesen
Srednjoročni (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih
djelatnosti za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Ad 6. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti
na području Grada Splita za 2019. godinu
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno(29 "za" od 29) donesen Godišnji plan davanja
koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području Grada Splita za 2019.
godinu.

Ad 7. Prijedlog odluke o davanju dvije (2) koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na III. i IV. dimnjačarskom području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Vijećnik SDP.a Joško Markić predložio je amandman koji glasi. " u članku 2. iza riječi "godine"
stavlja se zarez i dodaju se riječi" od dana potpisivanja ugovora.u

Zamjenik gradonačelnika je kao ovlašteni predlagatelj ovaj amandman prihvatio te on
postaje sastavni dio prijedloga.
Potom je, jednoglasno(27 "zaY od 27) usvojena Odluka o davanju dvije (2) koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na III. i IV. dimnjačarskom području Grada Splita.

Ad 8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2018. godine
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
U raspravi su sudjelovali: Petar Škorić, Marijana Puljak, Duje Sučić, Ante Cikotić, Tonći
Blažević, Tomislav Prljević, Ante Zoričić, Domagoj Maroević, Goran Kotur, Joško Markić,
Renato Cupić, Sani Mardešić, Ante Bradarić Šljujo, zamjenici gradonačelnika Jelena Hrgović
i Nino Vela te gradonačelnik Andro Krstulović Opara.



Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (20 "za", 10 "protiv" i 2 "uzdržana" od 32)
usvojeno Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2018. godine.

Ad 9. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split u 2017.
godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split, Tomislav
Vojnović.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Ante Cikatić, Tonći Blažević, Tomislav Prljević,
Joško Markić, Renato Cupić, Ante Bradarić Šljujo, Ljubica Vrdoljak i direktor trgovačkog
društva "Promet" d.o.o. Split, Tomislav Vojnović.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (14 "za", 7 "protiv" i 5 "uzdržana~ od 26)
donesen Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Promet" d.o.o. Split u
2017. godini.
Ad 10. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Lovrinac" d.o.o. Split u
2017. godini
Uvodno obrazloženje dala je šefica računovodstva trgovačkog društva "Lovrinac" d.o.o. Split,
Ljiljana Filipović.
Nakon zaključenja rasprave. većinom je glasova (22 "za" i 6 "uzdržana" od 28) donesen
Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Lovrinac" d.o.o. Split u 2017.
godini.

Ad 11. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva uČistoća" d.o.o. Split u
2017. godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva "Cistaća" d.o.o. Split, Miroslav Delić.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Aida Batarelo, Ante Cikatić, Tonći Blažević,
Tomislav Prljević, Ante Zoričić, Jakov Prkić, Natalija Tafra Bazina, Joško Markić, Renato
Cupić, Branimir Urlie, Ljubica Vrdoljak i direktor trgovačkog društva "Ćistoća~ d.o.o. Split,
Miroslav Delić.

Nakon zaključenja rasprave, veeinom je glasova (17 "za", 4 "protiv" i '7 "uzdržan a" od 28)
donesen Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Čistoća" d.o.o. Split u
2017. godini.

Ad 12. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Splitska obala" d.o.o. Split
u 2017. godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva "Splitska obala" d.o.o. Split, Dražen
Delić.
U raspravi su sudjelovali: Goran Kotur, Marijana Puljak, Domagoj Maroević, Joško Markić.
A.B. Šljujo, Branimir Urlić, i direktor trgovačkog društva"Splitska obala" d.o.o. Split. Dražen
Delić.
Nakon zaključenja rasprave sa 14 glasova "za", 10" protiv" i 4 "uzdržana" od 28 nije usvojen
Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Splitska obala" d.o.o. Split u 2017.
godini.

Ad 13. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Parkovi i nasadi" d.o.o.
Split u 2017. godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva" Parkovi i nasadi" d.o.o. Split. Saša
Franjkić.
U raspravi su sudjelovali: Ante Zoričić, Ante Čikotić, Tomislav Prljević, Mirna Kovačić, Jakov
Prkić, A.B. Šljujo, Branimir Urlić, i direktor trgovačkog društva" Parkovi i nasadi" d.o.o. Split.
Saša Franjkić.



Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (26 "za" iS "uzdržana" od 31) donesen
Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Parkovi i nasadi" d.o.o. Split u
2017. godini.

Ad 14. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Vodovod i kanalizacija"
d.o.o. Split u 2017. godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva" Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Split,
Tomislav Šuta.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Stipe Božić, Joško Markić, Tomislav Prljević, Ivana
Ninčević Lesandrić, Natalija Tafra Bazina i direktor trgovačkog društva" Vodovod i
kanalizacija" d.o.o. Split, Tomislav Šuta.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (17 "za", 4 "protiv" i 7 "uzdržana" od 28)
donesen Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Vodovod i kanalizacija"
d.o.o. Split u 2017. godini.

Ad 15. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Stano-uprava" d.o.o. Split
u 2017. godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva" Stan 0- uprave" d.o.o. Split, Ante
Zuanić.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Renato Cupić, Ante Bradarić Šljujo i direktor
trgovačkog društva" Stano- uprave" d.o.o. Split, Ante Zuanić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 "za", 7 "protiv" i 4 "uzdržana" od 27)
donesen Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Stano-uprava" d.o.o.
Split u 2017. godini.

Ad 16. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Split parking" d.o.o. Split
u 2017. godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva "Split parking~ d.o.o. Split, Marko
Bartulić.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Ante Bradarić Šljujo, Martin Mladen Pauk,
Joško Markić, Tonći Blažević, Branimir Urlić, Ante Zoričić i direktor trgovačkog društva "Split
parking" d.o.o. Split, Marko Bartulić.

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (17 "za" i 9 "uzdržana" od 26) donesen
Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "Split parking" d.o.o. Split u 2017.
godini.

Ad 17. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "SPALATUM D.M.C." d.o.o.
Split u 2017. godini
Uvodno obrazloženje dao je direktor trgovačkog društva" SPALATUM D.M.C." d.o.o. Split,
Ante Šunjić.
U raspravi su sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Jakov Prkić, Ante Čikotić, Branimir Urlić i
direktor trgovačkog društva" SPALATUM D.M.C." d.o.o. Split, Ante Šunjić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (15 "za", 6 "protiv" i 3 "uzdržana" od 24)
donesen Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva "SPALATUM D.M.C."
d.o.o. Split u 2017. godini.

Ad 18. Financijsko izvješće HNK "Hajduk" š.d.d. Split za 2017. godinu



Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Nadzornog odbora HNK Hajduk š.d.d., Slaven
Marasović.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Renato tupić, Josip Markotić, Ljubica Vrdoljak, Ante
Čikotić, Tonći Blažević i predsjednik Nadzornog odbora HNK Hajduk š.d.d., Slaven
Marasović.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (26 "za", 1 "protiv" i 1 "uzdržan" od 28)
doneseno Financijsko izvješće HNK ••Hajduk" š.d.d. Split za 2017. godinu.

Ad 19. Izvješće o radu Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita za period 2014. -
2017. godine
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Uprave Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita,
Željko Jerkov.
U raspravi su sudjelovali: Ante Zoričić, Aida Batarelo, Marijana Puljak, Petar Škorić, Jakov
Prkić i predsjednik Uprave Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita, Željko Jerkov.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 "za", 5 "protiv" i 4 "uzdržano" od 25)
usvojeno Izvješće o radu Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita za period 2014. -
2017. godine.

Ad 20. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2017.
godinu
Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split, Tatjana
Vukman.
U raspravi je sudjelovao Joško Markić i ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju
Split, Tatjana Vukman.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (19 "zau i 6 "uzdržano" od 25) usvojeno
Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2017.
godinu.

Ad 21. Izvješće o poslovanju Centra za autizam Split za 2017. godinu sa financijskim
izvješćem
Uvodno obrazloženje dao je bivši ravnatelj Centra za autizam Alan Politeo.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić i Natalija Tafra Bazina i Alan Politeo.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (15 "za" i 8 "uzdržano" od 23) usvojeno
Izvješće o poslovanju Centra za autizam Split za 2017. godinu sa financijskim
izvješćem.

Ad 22. Izvješće o radu i poslovanju Ustanove za zapošljavanje. rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" Split za 2017. godinu
Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom "DES" Split, Edita Maretić Dimlić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić i Natalija Tafra Bazina i Branimir Urlić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je (20 "za" od 20) usvojeno Izvješće o radu i
poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom "DES" Split za 2017. godinu.

Ad 23. Financijski izvještaj Košarkaškog kluba J!Split" š.d.d. za 2017. godinu zajedno
s Izvješćem neovisnog revizora
Uvodno obrazloženje dao je bivši direktor KK "Splita" š.d.d. Robert Andrijić.



Potom je, bez rasprave, većinom glasova (14 "za" i7 "uzdržano" od 21) usvojen Financijski
izvještaj Košarkaškog kluba "Split" š.d.d. za 2017. godinu zajedno s Izvješćem
neovisnog revizora.

Ad 24. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj
čest.zem. 9933/44 (osnovna čest.zem. 9933/19) K.O. Split. pov. 35 m2

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima
Jurica Vojnović.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 "za" od 23) donesen Zaključak o ukidanju statusa
javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 9933/44 (osnovna čest.zem. 9933/19) K.O.
Split, pov. 35 m2

Ad 25. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dvije pripojene zgrade
(čes!.zgr. 1082 i 1083 ZU 4117 K.O. Split) i vrt (čes!.zgr. 9123/2 ZU 411 K.O. SpliU. što
u naravi predstavlja jednu cjelinu anagrafske oznake Kačićeva 5, Split
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
U raspravi je sudjelovao Renato Cupić.
Potom je, većinom glasova (23 "za" i 1 "uzdržan" od 24) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dvije pripojene zgrade (čest.zgr. 1082 i 1083 ZU 4117 K.O. Split) i
vrt (čest.zgr. 9123/2 ZU 411 K.O. Split), što II naravi predstavlja jednu cjelinu
anagrafske oznake Kačićeva 5, Split.

Ad 26. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s
neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-9), stan na III. katu, čest.zgr. 2912 ZU 3298,
označen br.11, šifra stana 012, površine 126,17 m2• anagrafske oznake Zagrebačka 9,
Split
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (22 "za" i 2 "uzdržana" od 24) donesen Zaključak
o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno
vlasništvo (E-9), stan na III. katu, čest.zgr. 2912 ZU 3298, označen br, 11, šifra stana
012, površine 126,17 m2, anagrafske oznake Zagrebačka 9, Split.

Ad 27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s
neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-12), čest.zgr. 755/2 ZU 710 K.O. Split, u
naravi stan označen brojem 2 na etaži 1, (prvog) kata, orijentacije sjever-istok-jug,
sveukupne površine 115,79 m2, anagrafske oznake Trumbićeva obala 5
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, veCinom glasova (22 "za" i 2 "uzdržana" od 24) donesen Zaključak
o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno
vlasništvo (E-12), čest.zgr. 75512 ZU 710 K.O. Split, u naravi stan označen brojem 2 na
etaži 1. (prvog) kata, orijentacije sjever-istok-jug, sveukupne površine 115,79 m2,

anagrafske oznake Trumbićeva obala 5.

Ad 28. Prijedlog za uvrštavanje u službeni gradski protokol dan 23. kolovoza kao
Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Petar Škorić.
U raspravi su sudjelovali: Goran Kotur, Martin Mladen Pauk, Tonći Blažević, Petar Škorić,
Jakov Prkić.



Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (23 "zau i 4 "uzdržana" od 24) donesen
Zaključak o uvrštavanju u službeni gradski protokol dan 23. kolovoza kao Europski
dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.

Ad 29. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za pripremu.
izradu te predlaganje programa rada Gradskoga vijeća
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je. bez rasprave, jednoglasno (27 "zau od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
izboru predsjednika Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada
Gradskoga vijeća.

Ad 30. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Komisije za javna
priznanja
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
izboru predsjednika i člana Komisije za javna priznanja.

Ad 31. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Komisije za
suradnju s mladima
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
izboru predsjednika i člana Komisije za suradnju s mladima.

Ad 32. Pri"edlo r"ešen'a o razr"ešen'u i izboru člana Odbora za redstavke iritužbe
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar korić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe.

Ad 33. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica i trgova i
za spomenike
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
izboru člana Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike.

Ad 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za provedbu
Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
imenovanju člana Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području
grada Splita.

Ad 35. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Vijeće Gradskoga kotara Žnjan u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
Potom je, bez rasprave, jednoQlasno (27 "za" od 27) usvojena Odluka o raspisivanju izbora
za Vijeće Gradskoga kotara Znjan u Splitu.

Ad 36. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za pripremu, izradu te
predlaganje programa rada Gradskoga vijeća
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
imenovanju člana Odbora za pripremu, izradu te predlaganje programa rada
Gradskoga vijeća.

Ad 37. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe



Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
imenovanju člana Odbora za predstavke i pritužbe.

Ad 38. Pri"edlo r-ešen'a o razr"ešen'u i izboru člana Komisi"e za suradn'u s mladima
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar korić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 "za" od 27) doneseno Rješenje o razrješenju i
izboru člana Komisije za suradnju s mladima,

Sjednica je završila sa radom u 23,50 sati.
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