*P/1848695*
REPUBLIK A HRV ATSK A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/26
URBROJ: 2181/01-09-01/5-18-35
Split, 30. studenoga 2018. godine

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 30. studenoga 2018. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)

Početak u 09,03 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. Ante Bradarić- Šljujo
5. Jure Bučević
6. Ante Čikotić
7. Marija Čizmić
8. Davor Grčić
9. Saša Horvat
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. Jakov Prkić
23. Tomislav Prljević
24. Igor Stanišić
25. Duje Sučić
26. Petar Škorić
27. Natalija Tafra Bazina
28. Branimir Urlić
29. Nenad Uvodić
30. Kristina Vidan
31. Ljubica Vrdoljak
32. Božo Zadro

Opravdano odsutni: Stipe Božić, Marijana Puljak i Ante Zoričić.
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, vijećnica Marija Čizmić podnijela je Izvješće
Mandatne komisije o stavljanju u mirovanje mandata Renata Ćupića i početku mandata
njegovom zamjeniku Nenadu Uvodiću.
Predsjedatelj je pozvao vijećnika Nenada Uvodića da potpiše svoju prisegu.
Potom je, stavio na glasovanje dvije dopune dnevnog reda:

1.
Prijedlog rješenja o razrješenju člana i izboru člana Mandatne komisije
Gradskoga vijeća Grada Splita; prijedlog je usvojen (26 „za“ od 26) te postaje točka 26.
dnevnog reda.
2.
Prijedlog rješenja o razrješenju člana i izboru člana Komisije za urbanizam
Gradskoga vijeća Grada Splita; prijedlog je usvojen (26 „za“ od 26) te postaje točka 27.
dnevnog reda.
Potom je, jednoglasno (26 „za“ od 26) usvojen dnevni red za 16. sjednicu zajedno
sa usvojenim dopunama:

DNEVNI RED

1.

Vijećnička pitanja i odgovori

2.

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za

2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

4.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u 2018. godini
5.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju

Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
6.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj

kulturi Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
7.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu

sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
8.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za

2018. godinu
9.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim

udrugama za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
10.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. Godinu
11.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa

projekcijama za 2019. i 2020.
12.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za

2018. godinu
13.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave

Grada Splita
14.

Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

15.

Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Splita

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnog odbora za
koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada
Splita 2020.-2030.“
17. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada
Splita u 2018. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita u 2019.
godini
18.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta

Ugovora broj Z 238/18 o zakupu zemljišta između Grada Splita i HŽ Infrastruktura d.o.o.
Zagreb
19.

Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 95/29 pov. 230 m2 i 95/23 pov. 5 m2,

obje K.O. Split
20.

Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 659/26, 659/45, 659/46, 659/47, 659/60,

659/61 i 659/62 u trasi Rooseweltove ulice u Split
21.

Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio, 48/192,

čest.zgr. 1984, čest.zgr. 1983 ZU 129, anagrafske oznake Julija Nepota 3, Split

22. Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu popraćen
financijskim planom
23.

Davanje suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradskog kazališta mladih Split

24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva za
ravnopravnost spolova
25.

Prijedlog rješenja o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada

Splita
26. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i izboru člana Mandatne komisije
Gradskoga vijeća Grada Splita
27. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i izboru člana Komisije za urbanizam
Gradskoga vijeća Grada Splita
Ad 1. Vijećnička pitanja

1.
Vijećnica AIDA BATARELO postavila je pitanje vezano za ukupne troškove
uređenja Žnjana koje se prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
2.
Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK postavila je dopunsko pitanje vezano za
Spaladium Arenu koje se prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
3.
Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za Plan upravljanja
pomorskim dobrom na području grada Splita za 2019. godinu na koje je odgovorio ovlašteni
pročelnik Službe za gospodarenje gradskom imovinom Ivan Leko i gradonačelnik Andro
Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja
pisanog odgovora.
4.
Vijećnik BRANIMIR URLIĆ postavio je pitanje vezano za promjenu lokacije
izložbe pasa koje se prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
5.
Vijećnica NATALIJA TAFRA BAZINA postavila je pitanje vezano za Strategiju
razvoja Grada Splita na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.
6.
Vijećnik NENAD UVODIĆ postavio je pitanje vezano za izgradnju Koncertne
dvorane u Tončićevoj ulici na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog
odgovora.
7.
Vijećnica KRISTINA VIDAN postavila je pitanje vezano za neprovođenje
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Splita na koje je odgovorio zamjenik
gradonačelnika Nini Vela. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi
davanja pisanog odgovora.
8.
Vijećnik SANI MARDEŠIĆ postavio je pitanje vezano za UPU za Kaštelet na
koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
9.
Vijećnik GORAN KOTUR postavio je pitanje vezano za Strategiju razvoja
Grada Splita na koje je odgovorio gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Isto pitanje se na
zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
10. Vijećnik Ante Bradarić Šljujo postavio je pitanje vezano za skidanje grafita na
pročeljima zgrada 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.

11. Vijećnik TONĆI BLAŽEVIĆ postavio je pitanje vezano za poboljšanje
telekomunikacijske infrastrukture područje Gradskog kotara Žrnovnica koje se prosljeđuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

Ad 2. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, zapisnik 15. sjednice se smatra usvojen.

Ad 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
U raspravi su sudjelovali: Sani Mardešić, Ante Bradarić Šljujo, Tonći Blažević i
Goran Kotur.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (16 „za“, 1 „protiv“ i 8 „uzdržano“
od 25) donesene Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Ad 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2018. godini
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim
projektima Jurica Vojnović.
U raspravi su sudjelovali: Sani Mardešić, Tonći Blažević, Branimir Urlić, Goran
Kovačević, pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Jurica Vojnović i
zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (16 „za“ i 12 „uzdržano“ od 28)
donesene Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini.

Ad 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić.
U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan i pročelnik Službe za društvene znanosti
Mate Omazić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (15 „za“, 6 „protiv“ i 5 „uzdržano“
od 26) donesene Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Ad 6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i
tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić.
U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan, Josip Markotić, Goran Kovačević, Nenad
Uvodić i pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (13 „za“ i 12 „uzdržana“ od 25)
donesene Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi
Grada Splita za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Ad 7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2018.
godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Aida Batarelo, Ante Bradarić Šljujo, ravnatelj
JU Sportski objekti Tomislav Borozan i pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić.

Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (16 „za“, 7 „protiv“ i 5 „uzdržana“
od 28) donesene Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu
sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Ad 8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada
Splita za 2018. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić.
U raspravi su sudjelovali: Josip Markotić, Nenad Uvodić, Natalija Tafra Bazina,
Branimir Urlić, Goran Kotur.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (14 „za“, 2 „protiv“ i 9 „uzdržana“
od 25) donesene Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za
2018. godinu.
Ad 9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa suradnje s braniteljima i
braniteljskim udrugama za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Ureda Grada Marina Protić.
Potom su, bez rasprave, jednoglasno( 23 „za“ od 23) donesene Izmjene i dopune
Programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za 2018. godinu s
projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Ad 10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. Godinu
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu i demografiju Magda Vrvilo.
U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan, Aida Batarelo i pročelnica Upravnog odjela
za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Magda Vrvilo.

Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (16 „za“, 8 „protiv“ i 4 „uzdržana“
od 28) donesene Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Ad 11. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa
projekcijama za 2019. i 2020.
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i
kontroling Dragan Brtan.
U raspravi su sudjelovali: Aida Batarelo, Natalija Tafra Bazina, Ante Bradarić Šljujo,
Tonći Blažević, Ivana Ninčević Lesandrić, Josip Markotić, Ante Čikotić, Goran Kotur i
pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling Dragan Brtan.
Nakon zaključenja rasprave, većinom su glasova (18 „za“, 12 „protiv“ i 1 „uzdržan“
od 31) donesene Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sa
projekcijama za 2019. i 2020.
Ad 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita
za 2018. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i
kontroling Dragan Brtan.
U raspravi su sudjelovali: Ivana Ninčević Lesandrić, i pročelnik Upravnog odjela za
financijsko upravljanje i kontroling Dragan Brtan.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (18 „za“, 12 „protiv“ i 1 „uzdržan“
od 31) usvojena Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2018.
godinu.
Ad 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske
uprave Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno( 28 „za“ od 28) usvojena Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita.
Ad 14. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damir Babić.
Vijećnik Ante Bradarić Šljujo je u ime Kluba vijećnika „Mosta NL“ predložio
amandman:
„ članak 3. mijenja se i glasi: „Vrijednost boda komunalne naknade (B) u Gradu
Splitu određuje se u visini od 8,40 kn po četvornom metru (m2).“ Amandman nije usvojen( 8
„za“ od 28).
Potom je, većinom glasova (25 „za“ i 3 „uzdržana“ od 28) usvojena Odluka o
vrijednosti boda komunalne naknade (B).
Ad 15. Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Gradskoga vijeća Igor Stanišić.

U raspravi su sudjelovali: Nenad Uvodić, Martin Mladen Pauk, Ante Čikotić, Marija
Čizmić, Jakov Prkić, tajnica Gradskoga vijeća Blaženka Tolić.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (15 „za“, 2 „protiv“ i 9 „uzdržana“
od 26) doneseno Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Splita.
Ad 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnog
odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe
„Strategije razvoja grada Splita 2020.-2030.“
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Ureda Grada Marina Protić.
U raspravi je sudjelovao Petar Škorić.
Potom je, jednoglasno( 21 „za“ od 21) usvojena Odluka o izmjeni Odluke o
osnivanju i imenovanju Glavnog odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i
rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada Splita 2020.-2030.“
Ad 17. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
Grada Splita u 2018. godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Splita u 2019. godini
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
U raspravi su sudjelovali: Sani Mardešić, Joško Markić, pročelnica Ureda Grada
Marina Protić i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Potom je, jednoglasno( 23 „za“ od 23) donesen Zaključak o usvajanju Analize
stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2018. godini i Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području Grada Splita u 2019. godini.
Ad 18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju
teksta Ugovora broj Z 238/18 o zakupu zemljišta između Grada Splita i HŽ
Infrastruktura d.o.o. Zagreb
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim
projektima Jurica Vojnović.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Jakov Prkić, Aida Batarelo, Goran Kotur,
Branimir Urlić, Ante Bradarić Šljujo, pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim
projektima Jurica Vojnović i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (15 „za“, 1 „protiv“ i 12 „uzdržana“
od 28) donesen Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta
Ugovora broj Z 238/18 o zakupu zemljišta između Grada Splita i HŽ Infrastruktura
d.o.o. Zagreb.
Ad 19. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 95/29 pov. 230 m2 i 95/23 pov. 5
m , obje K.O. Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim
projektima Jurica Vojnović.
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Potom je, jednoglasno( 25 „za“ od 25) donesen Zaključak o kupnji čest.zem. 95/29
pov. 230 m2 i 95/23 pov. 5 m2, obje K.O. Split.

Ad 20. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 659/26, 659/45, 659/46, 659/47,
659/60, 659/61 i 659/62 u trasi Rooseweltove ulice u Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim
projektima Jurica Vojnović.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Jakov Prkić i pročelnik Službe za izgradnju i
upravljanje razvojnim projektima Jurica Vojnović.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova ( 22 „za“ i 1 „uzdržan“ od 23)
donesen Zaključak o kupnji čest.zem. 659/26, 659/45, 659/46, 659/47, 659/60, 659/61 i
659/62 u trasi Rooseweltove ulice u Split.
Ad 21. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio,
48/192, čest.zgr. 1984, čest.zgr. 1983 ZU 129, anagrafske oznake Julija Nepota 3, Split
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno( 22 „za“ od 22) donesen Zaključak o
odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio, 48/192, čest.zgr. 1984, čest.zgr. 1983 ZU
129, anagrafske oznake Julija Nepota 3, Split.
Ad 22. Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu popraćen
financijskim planom
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Savjeta mladih Jure Mihael Slavica.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Natalija Tafra Bazina i predsjednik Savjeta
mladih Jure Mihael Slavica.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 21 „za“ od 21) donesen Program rada
Savjeta mladih Grada Splita za 2019. godinu popraćen financijskim planom.
Ad 23. Davanje suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradskog kazališta mladih
Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za društvene znanosti Mate Omazić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Jakov Prkić i pročelnik Službe za društvene
znanosti Mate Omazić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je( 21 „za“ od 21) donesen Zaključak o
davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradskog kazališta mladih Split.
Ad 24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice
Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, jednoglasno( 24 „za“ od 24) doneseno Rješenje o razrješenju i
imenovanju predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Ad 25. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i zamjenika člana Savjeta mladih
Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.

U raspravi su sudjelovali: Martin Mladen Pauk i tajnica Gradskoga vijeća Blaženka
Tolić.
Potom je, jednoglasno( 24 „za“ od 24) doneseno Rješenje o razrješenju člana i
zamjenika člana Savjeta mladih Grada Splita.
Ad 26. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i izboru člana Mandatne komisije
Gradskoga vijeća Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, jednoglasno( 24 „za“ od 24) doneseno Rješenje o razrješenju člana i
zamjenika člana Mandatne komisije Gradskoga vijeća Grada Splita.
Ad 27. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i izboru člana Komisije za
urbanizam Gradskoga vijeća Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, većinom glasova ( 22 „za“ i 2 „uzdržana“ od 24) doneseno Rješenje o
razrješenju člana i izboru člana Komisije za urbanizam Gradskoga vijeća Grada Splita.

Sjednica je završila sa radom u 15,34 sati.
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