
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
GRAD SPLIT 
Ured grada 
Odsjek za rad Gradskog vijeća 
 
KLASA: 023-01/18-01/21 
URBROJ: 2181/01-09-01/5-18-39 

Split, 3. listopada 2018. godine 

 

Z A P I S N I K 

sa 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita, 
održane 03. listopada  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. Jure Bučević 
7. Ante Čikotić 
8. Marija Čizmić 
9. Davor Grčić 
10. Saša Horvat 
11. Miranda Ivanišević Dvornik 
12. Ante Jukić 
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. Jakov Prkić 
23. Marijana Puljak 
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24. Igor Stanišić 
25. Duje Sučić 
26. Petar Škorić 
27. Natalija Tafra Bazina 
28. Branimir Urlić 
29. Kristina Vidan 
30. Ljubica Vrdoljak 
31. Božo Zadro 
32. Ante Zoričić 

 

Opravdano odsutni: Tomislav Prljević, Renato Čupić i Željko Kerum. 
 
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. 
 
Predsjedatelj je na početku sjednice pročitao dopis koji mu je uputilo Kazališno vijeće 
Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu kojim izvještava Gradsko vijeće da je Ministrica kulture 
dana 1. listopada 2018. donijela Rješenje o razrješenju intendanta HNK u Splitu i Rješenje o 
imenovanju vršitelja dužnosti intendanta sa danom 30. rujna 2018. godine. Slijedom 
navedenog predlagatelj Kazališno vijeće HNK je povukao svoje prijedloge pod točkom 6. i 7. 
dnevnog reda: 
6.  Prijedlog rješenja o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split   

7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti  intendanta Hrvatskog narodnog 

kazališta Split   

Klub vijećnika stranke „Pametno“ dostavio predsjedniku Gradskoga vijeća  prijedlog za 
dopunu dnevnog reda točkom:  
„Prijedlog zaključka o zaštićenoj zoni bez okupljanja i prosvjeda ispred bolnica i zdravstvenih 
ustanova.“ 
U raspravu povodom ove dopune dnevnog reda su se uključili: Marijana Puljak, Tonći 
Blažević, Petar Škorić i Goran Kotur. 
Potom se  prešlo na glasovanje o predloženoj dopuni dnevnog reda, te prijedlog sa 11 
glasova „za“ od 29, nije usvojen.  
 

Potom je, jednoglasno (29 „za“ od 29) usvojen dnevni red za 15. sjednicu zajedno sa 

usvojenim izmjenama: 

D N E V N I   R E D 

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori 

2.  Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita  

3. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama  

4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za I.-VI. 2018. 

godine  

5. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad 

Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine  

6. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama oznake čest.zem. 

9950/36 pov. 213 m2 i 9950/48 pov. 45 m2, K.O. Split 



7. Izvješće o poduzetim radnjama za prilagodbu grada za osobe s invaliditetom u 
posljednjih 15 mjeseci 

 

Ad 2. Vijećnička pitanja 

 

1. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za pročelnike pod istragom na koje 
je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika 
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

2. Vijećnik DUJE SUČIĆ  postavio je pitanje vezano za turističku sezonu i pripreme za 
iduću godinu na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.  

3. Vijećnica MARIJA ČIZMIĆ postavila je pitanje vezano za zapošljavanje više od 250 
osoba koja se financiraju iz sredstava europskih fondova na koje je odgovorila 
zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović. 

4. Vijećnik  BRANIMIR URLIĆ postavio je pitanje vezano za nelegalno plakatiranje koje se 
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

5. Vijećnica NATALIJA TAFRA BAZINA  postavila je pitanje vezano za početak rada 
bazena na Poljudu  na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović. 

6. Vijećnik SANI MARDEŠIĆ postavio je pitanje vezano za dogradnju Turističke palače na 
koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom imovinom Ivan 
Leko. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja 
pisanog odgovora. 

7. Vijećnica KRISTINA VIDAN  postavila je pitanje vezano za upis posebnog pravnog 
režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja 
Park šume Marjan na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto 
pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog 
odgovora. 

8. Vijećnica AIDA BATARELO postavila je pitanje vezano za aferu „Parking“ i 
suspendirane pročelnike na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. 
Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog 
odgovora. 

9. Vijećnik JOŠKO MARKIĆ postavio je pitanje vezano za pomoć u podmirivanju troškova 
grijanja korisnicima zajamčene minimalne naknade na koje je odgovorila zamjenica 
gradonačelnika Jelena Hrgović. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje 
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

10. Vijećnik BOŽO ZADRO postavio je pitanje vezano za Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na koje je odgovorila zamjenica 
gradonačelnika Jelena Hrgović. 

11. Vijećnik JOSIP MARKOTIĆ postavio je pitanje vezano za POS- ove stanove na 
Korešnici na  koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela. Isto pitanje se na 
zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

12. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za MASTER plan za istočnu obalu 
na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. 

13.  Vijećnik ANTE JUKIĆ postavio je pitanje vezano za nabava još jedne mjerne stanice 
za mjerenje emisije štetnih plinova na Karepovcu na  koje je odgovorio zamjenik 
gradonačelnika Nino Vela. 

14. Vijećnik ANTE ČIKOTIĆ postavio je pitanje vezano za realizaciju zaključaka sa 
tematske sjednice o park šumi Marjan od 4. travnja 2018. na koje je odgovorio 
gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje 
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora. 

15. Vijećnik STIPE BOŽIĆ postavio je pitanje vezano za stanje hidrantske mreže na 
Marjanu na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.   



16. Vijećnik TONĆI BLAŽEVIĆ postavio je pitanje vezano za dinamiku radova na uređenju 
dijela ceste od skretanja za Žrnovnicu do bivšeg kamenoloma na koje je odgovorio 
gradonačelnik Andro Krstulović Opara. 

 

Ad 2. Usvajanje zapisnika 13. i 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita  

Vijećnik Tonći Blažević je imao primjedbu na utvrđeno glasovanje  Ad 28. sa 13. sjednice, 

u kojem umjesto 1 treba biti 4 „uzdržana.“ Navedena primjedba je uvažena te će se greška 

ispraviti.  

Pošto više nije bili primjedbi, zapisnici se smatraju usvojeni. 

 

Ad 3. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama  

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i 

kontroling Dragan Brtan. 

U raspravi su  sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Aida Batarelo, Goran Kovačević, Joško 

Markić, Branimir Urlić i pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling 

Dragan Brtan. 

Vijećnik SDP-a Joško Markić predložio je amandman koji je usvojen od strane predlagatelja i 

postaje sastavni dio prijedloga te glasi: „ u članku 5. stavku 1. točka 2. podtočka 1. iza riječi 

„po“ riječ „punoljetnom“ se briše i dodaje riječ „maloljetnom“  te iza riječi „kućanstva“ stavlja 

se zarez i dodaju se riječi: „punoljetnom članu kućanstva koji se redovito školuje ili 

nezaposlenom članu kućanstva.“   

Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(29 „za“ od 29) je usvojena Odluka o otpisu 

dugova fizičkim osobama. 

 

Ad 4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za I.-VI. 
2018. godine  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling 

Dragan Brtan. 

U raspravi su  sudjelovali: Natalija Tafra Bazina, Aida Batarelo, Ante Čikotić, Tonći Blažević, 

Joško Markić, Goran Kotur, Goran Kovačević, Ante Bradarić Šljujo, pročelnik Službe za 

izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Jurica Vojnović, pročelnik Upravnog odjela za 

financijsko upravljanje i kontroling Dragan Brtan, pročelnica Službe za međunarodne i EU 

projekte Radojka Tomašević, zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović i zamjenik 

gradonačelnika Nino Vela.   

Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (17 „za“, 12 „protiv“ i 1 „uzdržan“ od 30) 

donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za I.-VI. 2018. 

godine.  

 

Ad 5. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira 
za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine  
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić. 
U raspravi su  sudjelovali: Josip Markotić, Kristina Vidan, Natalija Tafra Bazina, Ljubica 
Vrdoljak, Ante Zoričić, Tonći Blažević, Joško Markić, Goran Kotur, Jure Bučević i pročelnik 
Službe za društvene znanosti Mate Omazić. 



Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (18 „za“ i 9 „uzdržana“ od 27) donesen 
Zaključak o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog 
narodnog kazališta Split za razdoblje od 2019. do 2022. godine.  
 

Ad 6. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama oznake 
čest.zem. 9950/36 pov. 213 m2 i 9950/48 pov. 45 m2, K.O. Split 
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima 

Jurica Vojnović. 

Potom je, bez rasprave, jednoglasno(26 „za“ od 26) donesen Zaključak o ukidanju statusa 
javnog dobra na nekretninama oznake čest.zem. 9950/36 pov. 213 m2 i 9950/48 pov. 45 
m2, K.O. Split. 
 

Ad 7. Izvješće o poduzetim radnjama za prilagodbu grada za osobe s invaliditetom u 

posljednjih 15 mjeseci 

Uvodno obrazloženje dali su: gradonačelnik Andro Krstulović Opara, zamjenica 

gradonačelnika Jelena Hrgović, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu 

zaštitu i demografiju Magda Vrvilo i savjetnik gradonačelnika za komunalu Ivica Grubišić. 

  U raspravi su  sudjelovali: Kristina Vidan, Aida Batarelo, Ante Čikotić, Branimir Urlić, Joško 

Markić, Ante Zoričić, Mirna Kovačić, Ante Bradarić Šljujo, savjetnik gradonačelnika za 

komunalu Ivica Grubišić gradonačelnik Andro Krstulović Opara i zamjenica gradonačelnika 

Jelena Hrgović. 

Potom je, jednoglasno(29 „za“ od 29) donesen slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

u povodu rasprave Izvješća o poduzetim radnjama za prilagodbu Grada za osobe s 

invaliditetom u posljednjih 15 mjeseci 

 

 

1. Usvaja se Izvješća o poduzetim radnjama za prilagodbu Grada za osobe s 

invaliditetom u posljednjih 15 mjeseci. 

 

2. Podupiru se nastojanja Grada Splita da nadležne državne službe uvedu jasne 

kriterije u primjeni znaka pristupačnosti i zaštitu istoga. 

 

Sjednica je završila sa radom u 15,05 sati. 

 

 

PREDSJEDNIK 
     Gradskoga vijeća 

 
 
 

Igor Stanišić 


