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REPUBLIK A HRV ATSK A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/13
URBROJ: 2181/01-09-02/05-16-33
Split, 13. listopada 2016. godine
ZAPISNIK
sa 35. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 13. listopada 2016. godine
u zgradi Grada Splita, Branimirova obala 17 u Splitu
(O sjednici postoji tonski zapis)

Početak u 09,10 sati.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Gradskoga vijeća Boris Ćurković.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 32 od 35 vijećnika u
Gradskome vijeću.

Nazočni vijećnici:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tomislav Alujević Grgas
Ivan Banović
Slavica Bartulović Barač
Zdeslav Benzon
Milan Blaževski
Vojko Božulić
Gojko Čepo
Stanislav Čudina
Damir Ćosić
Boris Ćurković
Dražen Delić
Daša Dragnić
Maja Dvornik
Tomislav Gojo
Srđan Gjurković
Ivica Grubišić
Vjekoslav Ivanišević
Hrvoje Marušić
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Danira Matošić Matičević
Marija Mladineo Nikolić
Igor Mladinić
Luka Podrug
Jakov Prkić
Tomislav Prljević
Marijana Puljak
Ante Restović
Marijo Sičić
Duje Sučić
Jure Šundov
Damir Vidošević
Ljubica Vrdoljak
Ante Zoričić

Odsutni: Željko Kerum, Petar Škorić i Goran Sučić.

Sjednici su bili nazočni:gradonačelnik Ivo Baldasar, zamjenici gradonačelnika Aida
Batarelo i Goran Kovačević te predstavnici sredstava priopćavanja i ostali koji su pozvani na
sjednicu.
Vijećnik Milan Blaževski je predložio izmjenu dnevnog reda na način da se sljedeće
točke skinu sa dnevnog reda :
točka 21. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita,
prijedlog nije usvojen(11 „za“ i 11 „protiv“ od 22).
točka 22. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita na
adresi Poljana kraljice Jelene 1; prijedlog je usvojen(17 „za“ od 29).
Vijećnica Daša Dragnić je predložila dopunu dnevnog reda točkom: „Usmena
informacija u svezi Strategije urbane aglomeracije Split“, prijedlog je usvojen(29 „za“ od 29).
Vijećnik Luka Podrug je predložio izmjenu dnevnog reda na način da točka 23.
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2016. godine
postane točka 3. dnevnog reda te ostale točke mijenjaju svoj redoslijed; prijedlog je
usvojen(29 „za“ od 29). Vijećnik je predložio i dopunu dnevnog reda točkom:„Informacija u
svezi Hospicija u Splitu“, prijedlog je većinom glasova(28 „za“ i „1“ protiv od 29) usvojen.
Potom je, većinom glasova (28 „za“ i „1“ protiv od 29) usvojen dnevni red sa
izmjenama i dopunama, kako slijedi:
DNEVNI
1.

RED

Vijećnička pitanja i odgovori

2.
Usvajanje:
- Zapisnika sa 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
- Zapisnika sa nastavka 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
- Zapisnika sa II. nastavka 34. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3.
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2016.
godine
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4.
Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita
5.
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone
poslovnih sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda
6.
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje
zdravstvene škole na području Firula
7.
Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza
sjeveroistočno od raskrižja Brune Bušića i Poljičke ceste
8.
Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja
oko crkvice Gospe od Žnjana
9.
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne
jezgre grada Splita
10.
Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog
područja Trstenik – Radoševac
11.
Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji
građevinskog zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu, objavljenog 26. srpnja 2016. godine u
dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“
12.
Prijedlog zaključka o određivanju namjene i započinjanju postupka izrade pripadajuće
dokumentacije za realizaciju projekta višestambene namjene na Blatinama (ex. gostionica „4
palme“)
13.
Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi
pristupanju rekonstrukcije i izgradnje ulazne ceste u Stobreč
14.
Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o povjeravanju komunalnih poslova
upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona „PRIGRAD“
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 13/13) od 27. ožujka 2013. godine
15.
Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih i vodnih
djelatnosti za 2017. godinu
16.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o
uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje armiranobetonskog stepeništa na
kat.čest.zem. 1924/20 K.O. Stobreč
17.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o
međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela Ulice Put Tršćenice - Faza 1 u
Splitu
18.
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.9974/99 pov. 970
m2 (osnovna čest.zem. 9974/5, POPIS I) K.O. Split, na predjelu Sućidar u Splitu
19.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o
međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela prometnice OS 3 prema DPU
jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu
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20.
Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih na trasi kolno pješačke prometnice
Put Smokovika Os-3a
21.
Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za dijelove
oduzetih nekretnina označenih kao čest.zem. 185/5 i čest.zem. 187/21, obje K.O. Split
22.

Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita

23.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1158/1 Z.U. 1832 K.O.
Split u naravi stan površine 112,46 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Sredmanuška 1
24.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/8 od 2/6 suvlasničkog dijela
čest.zem. 9381/1 Z.U 21960 K.O. Split u naravi dvor u Hrvojevoj ulici u Splitu
25.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 9127/21 Z.U. 16593 K.O.
Split, u naravi stambeno-poslovna zgrada u izgradnji u Ulici Ljudevita Posavskog u Splitu
26.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2481 Z.U. 1344 K.O.
Split, u naravi poslovni prostor površine 51,14 m2, u prizemlju zgrade u Splitu na adresi
Narodni trg 1
27.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 24/2 i čest.zem. 7268/2
Z.U. 2925, čest.zgr. 24/3 i čest.zem. 7268/1 Z.U. 2926 i čest.zgr. 24/4 Z.U. 2927 sve K.O.
Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Plinarska 6
28.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 5/6 dijela čest.zgr. 2757/2 Z.U.
2754 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Mosorska 16
29.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1523 Z.U. 9644 K.O.
Split, u naravi stan površine 69,22 m2 označen brojem 5 na II. katu zgrade u Splitu, na
adresi Sv. Petra Starog 1
30.
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split
31.
Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice Komisije za imena ulica i trgova i za
spomenike
31.1. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članova//ica Komisije za imena ulica i trgova i
za spomenike
32.
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta u Splitu
33.
Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i
hrvatske povijesti i ostalih spomenika u Splitu
34.
Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika – „Spomen i želja“ – na
Kašjunima u Splitu
35.
Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu - 158. brigade
Hrvatske vojske
36.
Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu - 6.
domobranske pukovnije

4

37.
Prijedlog rješenja o formiranju trga u Splitu i obilježavanja imenom svete Terezije
Avilske
38.

Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja grada Splita

39.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Split
40.

Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2017. godinu

41.
Izvješće o radu Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja
povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače
42.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća KK Split s.d.d. za 2015.
godinu s Izvješćem neovisnog revizora
43.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća HNK „Hajduk“ s.d.d. Split za
2015. godinu s Izvješćem neovisnog revizora
44.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj ustanovi „Športski
objekti“ Split za sanaciju sanitarnih čvorova i svlačionica u sastavu sportskog objekta „Bazeni
Poljud“
45.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split za
provođenje Javnog natječaja za ulaganje u svrhu uštede potrošnje električne energije na
sportskom objektu ŠC „Gripe“
46.
Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Aneksa br. 2 Ugovora o osiguranju jamčevine,
br.: 1487/2012, između Grada Splita i HNK „Hajduk“ s.d.d. Split
47.
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Vijeća u kulturi za
kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost
48.

Usmena informacija u svezi Strategije urbane aglomeracije Split

49.

Informacija u svezi Hospicija u Splitu

Ad 1. Vijećnička pitanja

1.Vijećnik MILAN BLAŽEVSKI postavio je pitanje vezano za ustupak Grada „Mall of Split-u“
oko izgradnje prometnice na koje je odgovorio pročelnik Službe za imovinsko pravne
poslove, izgradnju i geodeziju Antu Krželja. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
2.Vijećnik IVICA GRUBIŠIĆ postavio je pitanje vezano za Izmjene i dopune GUP-a za
Gradski kotar Sirobuja na koje je odgovorio viši savjetnik gradonačelnika - specijalist za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dražen Pejković. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika
prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
3.
Vijećnik GOJKO ČEPO postavio je pitanje vezano uz utvrđivanje administrativnih
granica grada Splita na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Nezadovoljan
dobivenim odgovorom vijećnik je predložio da se „ Prijedlog informacije o utvrđivanju
administrativnih granica grada Splita“ stavi kao točka dnevnog redu naredne sjednice te je
Vijeće većinom glasova( 14 „za“, 1 „protiv“ i 1 „uzdržan“) ovaj prijedlog usvojilo.
5

Vijećnik IVAN BANOVIĆ postavio je pitanje vezano uz izgradnju garaže u Vrazovoj
ulici na koje je odgovorio pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Antu Krželja i gradonačelnik Ivo Baldasar.
5.Vijećnica SLAVICA BARTULOVIĆ BARAČ postavila je pitanje vezano za neispostavljena
rješenja za legalizaciju na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić. Isto pitanje se na zahtjev vijećnice prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
6.
Vijećnik TOMISLAV GOJO postavio je pitanje vezano uz broj novozaposlenih u
gradskim tvrtkama, ustanovama i gradskoj upravi koje se upućuje Gradonačelniku radi
davanja pisanog odgovora.
Vijećnik je postavio i dopunsko pitanje vezano za asistente u predškolskim ustanovama na
koje je odgovorila pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza i zamjenica
gradonačelnika Aida Batarelo.

4.

Vijećnik ANTE RESTOVIĆ postavio je pitanje vezano za javnu nabavu objedinjenu za
sve proračunske korisnike na koje je odgovorila pročelnica Službe za javnu nabavu Katarina
Merćep i gradonačelnik Ivo Baldasar.
8.Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za lokaciju kompostane na
Karepovcu na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnika prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
9.
Vijećnik HRVOJE MARUŠIĆ postavio je pitanje vezano za uklanjanje baraka PIS-a na
Poljudu na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar. Vijećnik je postavio i dopunsko
pitanje vezano za donošenje Pravilnika o konzumaciji alkohola na javnim površinama na koje
je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
10. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano uz dovršetak radova na Turističkoj
palači na koje je odgovorio pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj i gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika
prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
11.
Vijećnik TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS postavio je pitanje vezano uz problem
zaustavljanja na autobusnim postajama na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić i i gradonačelnik Ivo Baldasar. Isto pitanje
se na zahtjev vijećnika prosljeđuju Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
12.
Vijećnik ZDESLAV BENZON postavio je pitanje vezano za uređenje trga Gaje Bulata
na koje je odgovorio viši savjetnik gradonačelnika - specijalist za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša Dražen Pejković. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
13. Vijećnik STANISLAV ĆUDINA postavio je pitanje vezano za dodjelu božićnica za
umirovljenike na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
14.
Vijećnik LUKA PODRUG postavio je pitanje vezano uz dobivanje dozvola za
obavljanje taxi djelatnosti na koje je odgovorio pročelnik Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo Špiro Cokarić. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuju
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik je uputio i prijedlog da se za narednu sjednicu Gradskoga vijeća kao točka dnevnog
reda uvrsti „Rasprava o sigurnosti u gradu Splitu“ , koji je Vijeće jednoglasno(30 „za“ od 30)
usvojilo.

7.

Vijećnica MARIJANA PULJAK postavila je dopunsko pitanje vezano za doradu
Kulturne strategije grada Splita na koje je odgovorio viši savjetnik gradonačelnika specijalist za kulturu i znanost Igor Baković. Nezadovoljna dobivenim odgovorom vijećnica je
predložila da „Prijedlog kulturne strategije Grada Splita“ bude točka dnevnog redu naredne
sjednice te je Vijeće većinom glasova( 13 „za“i 3 „uzdržan“ od 23) ovaj prijedlog usvojilo.
16. Vijećnica MAJA DVORNIK postavila je dopunsko pitanje vezano za dostavu
dokumentacije koja je vezana za poslovanje JU Park šume Marjan koje se upućuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.

15.
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Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK postavila je pitanje vezano za projekt „Bilice 2020.“
koji nije ušao u Izmjene i dopune GUP-a na koje je odgovorila pročelnica Službe za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro i gradonačelnik Ivo Baldasar.
18. Vijećnik DUJE SUČIĆ postavio je pitanje vezano za zamjenike gradonačelnika, gdje su
i što rade na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Aida Batarelo i gradonačelnik Ivo
Baldasar.
19. Vijećnik SRĐAN GJURKOVIĆ postavio je pitanje vezano za rješavanje problema oko
zemljišta Hypo banke sa investitorom Mall of Split na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo
Baldasar.
20. Vijećnik ANTE ZORIČIĆ postavio je pitanje vezano za divlje deponije koje se nalaze
duž ceste u kotaru Šine na koje je odgovorio gradonačelnik Ivo Baldasar.
21. Vijećnica DAŠA DRAGNIĆ je izrazila nezadovoljstvo dobivenim odgovorima na dva
svoja dopunska pitanja i to: vezano za interes Grada za pomorsko dobro na njegovom
području i vezano za donošenje Plana savjetovanja sa javnosti za 2016. godinu.
22. Vijećnica DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ postavila je pitanje vezano za provođenje
točke 3. Zaključka u povodu tematske rasprave u svezi pokretanja izrade i donošenja
izmjena i dopuna PPUGS i Izmjena i dopuna GUP-a Splita koje se upućuje Gradonačelniku
radi davanja pisanog odgovora.

17.

Ad 2. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice, nastavka 34. sjednice i II nastavka 34.
sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnici 34. sjednice, nastavka 34. sjednice i II nastavka 34.
sjednice su jednoglasno (25 „za“ od 25) usvojeni.
Ad 3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za IVI/2016. godine
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
U raspravi su sudjelovali: Milan Blaževski, Luka Podrug, Marijana Puljak, Hrvoje Marušić,
Ante Restović, Gojko Čepo, Duje Sučić, Zdeslav Benzon, Ljubica Vrdoljak, Daša Dragnić,
Tomislav Gojo i pročelnica Upravnog odjela za financije Ljiljana Vučetić.
Nakon zaključenja rasprave, sa 8 glasova „za“, 11 „protiv“ i 5 „uzdržanih“od 24 nije usvojen
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI/2016.
godine.
Ad 4. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
U raspravi su sudjelovali:Daša Dragnić i Tomislav Prljević.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (17 „za“ i 3 „uzdržanih“od 20) je usvojena
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Gradske uprave Grada Splita.
Ad 5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone
poslovnih sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
U raspravi su sudjelovali: Danira Matošić Matičević, Luka Podrug i pročelnica Službe za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro.
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Vijećnik Gojko Čepo predložio je amandman koji je pročelnica Službe za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro u ime predlagatelja prihvatila te on postaje
sastavni dio prijedloga i glasi: „ u članku 5. Odluke ispod stavaka (1) dodaje se podstavak
koji glasi: „ Preispitati mogućnost realizacije javnih parkirališta unutar obuhvata Plana.“
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (29 „za“ i 1 „uzdržan“od 30) je usvojena
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovnih
sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda.
Ad 6. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje
zdravstvene škole na području Firula
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
U raspravi su sudjelovali: Ante Zoričić i pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša Ružica Batinić Santro.
Potom je, jednoglasno (30 „za“ od 30) usvojena Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja za sadržaje zdravstvene škole na području Firula.
Ad 7. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza
sjeveroistočno od raskrižja Brune Bušića i Poljičke ceste
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
U raspravi su sudjelovali: Danira Matošić Matičević, Jure Šundov i pročelnica Službe za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (27 „za“ i 2 „uzdržana“od 29) je usvojena
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od
raskrižja Brune Bušića i Poljičke ceste.
Ad 8. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
područja oko crkvice Gospe od Žnjana
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
U raspravi su sudjelovali: Marijana Puljak, Hrvoje Marušić i pročelnica Službe za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša Ružica Batinić Santro.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (22 „za“, 2 „protiv“ i 2 „uzdržana“od 26)
usvojena Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko
crkvice Gospe od Žnjana.
Ad 9. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana
povijesne jezgre grada Splita
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (25 „za“ od 25) usvojena Odluka o stavljanju izvan
snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Splita.
Ad 10. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
priobalnog područja Trstenik – Radoševac
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ružica Batinić Santro.
U raspravi je sudjelovao: Ante Restović.
Potom je, većinom glasova (20 „za“, 3 „protiv“ i 4 „uzdržana“od 27) usvojena Odluka o
donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik –
Radoševac.
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Ad 11. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji
građevinskog zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu, objavljenog 26. srpnja 2016.
godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 „za“ od 27) donesen Zaključak o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja po Natječaju o prodaji građevinskog zemljišta na predjelu
Duilovo u Splitu, objavljenog 26. srpnja 2016. godine u dnevnom listu „Slobodna
Dalmacija“
Ad 12. Prijedlog zaključka o određivanju namjene i započinjanju postupka izrade
pripadajuće dokumentacije za realizaciju projekta višestambene namjene na
Blatinama (ex. gostionica „4 palme“)
Uvodno obrazloženje dala je viša savjetnica gradonačelnika - specijalist za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu Nina Miličević
U raspravi su sudjelovali: Ljubica Vrdoljak, Tomislav Prljević, Ante Zoričić, Stanislav Čudina i
ravnatelj „Dječjeg doma Maestral Split“ Miljenko Grabar.
Vijećnica Ljubica Vrdoljak je predložila amandman koji je predlagatelj prihvatio te on postaje
sastavni dio prijedloga te glasi: „u točki 1. ispred riječi „namjena“ brišu se riječi „slijedeća“ i
dodaju riječi „isključiva.“
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(26 „za“ od 26) donesen Zaključak o
određivanju namjene i započinjanju postupka izrade pripadajuće dokumentacije za
realizaciju projekta višestambene namjene na Blatinama (ex. gostionica „4 palme“)
Ad 13. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
radi pristupanju rekonstrukcije i izgradnje ulazne ceste u Stobreč
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (26 „za“ od 26) usvojena Odluka o davanju koncesije
za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi pristupanju rekonstrukcije i izgradnje
ulazne ceste u Stobreč.
Ad 14. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o povjeravanju komunalnih poslova
upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona
„PRIGRAD“ („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 13/13) od 27. ožujka 2013. godine
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (23 „za“ i 3 „uzdržana“od 26) je usvojena Odluka o
potvrđivanju Odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja
javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona „PRIGRAD“ („Službeni glasnik
Grada Splita“, broj 13/13) od 27. ožujka 2013. godine.
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Ad 15. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih i vodnih
djelatnosti za 2017. godinu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Špiro Cokarić.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (25 „za“ od 25) donesen Godišnji plan davanja
koncesija iz područja komunalnih i vodnih djelatnosti za 2017. godinu.
Ad 16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta
Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje armiranobetonskog
stepeništa na kat.čest.zem. 1924/20 K.O. Stobreč
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
U raspravi su sudjelovali: Igor Mladinić, Hrvoje Marušić, Vjekoslav Ivanišević, Gojko Čepo i
pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju Anto Krželj.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (23 „za“, 1 „protiv“ i 1 „uzdržana“od 25)
donesen Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o
uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje armiranobetonskog stepeništa
na kat.čest.zem. 1924/20 K.O. Stobreč.
Ad 17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta
Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela Ulice Put
Tršćenice - Faza 1 u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Gojko Čepo, Ljubica Vrdoljak i pročelnik Službe za
imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju Anto Krželj.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (16 „za“, 6 „protiv“ i 5 „uzdržana“od 27)
donesen Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o
međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela Ulice Put Tršćenice Faza 1 u Splitu.
Ad 18. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.9974/99 pov.
970 m2 (osnovna čest.zem. 9974/5, POPIS I) K.O. Split, na predjelu Sućidar u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (27 „za“ od 27) donesen Zaključak o ukidanju statusa
javnog dobra na čest.zem.9974/99 pov. 970 m2 (osnovna čest.zem. 9974/5, POPIS I)
K.O. Split, na predjelu Sućidar u Splitu.
Ad 19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta
Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje dijela prometnice OS
3 prema DPU jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
U raspravi su sudjelovali:Ivan Banović, Gojko Čepo i pročelnik Službe za imovinsko pravne
poslove, izgradnju i geodeziju Anto Krželj.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(24 „za“ od 24) donesen Zaključak o davanju
suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta Ugovora o međusobnim pravima i
obvezama u pogledu izgradnje dijela prometnice OS 3 prema DPU jugoistočnog dijela
područja Visoke u Splitu.
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Ad 20. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina položenih na trasi kolno pješačke
prometnice Put Smokovika Os-3a
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (23 „za“ od 23) donesen Zaključak o kupnji
nekretnina položenih na trasi kolno pješačke prometnice Put Smokovika Os-3a.
Ad 21. Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za
dijelove oduzetih nekretnina označenih kao čest.zem. 185/5 i čest.zem. 187/21, obje
K.O. Split
Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju Anto Krželj.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (22 „za“ i 1 „uzdržan“od 23) donesen Zaključak o
sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za dijelove oduzetih nekretnina
označenih kao čest.zem. 185/5 i čest.zem. 187/21, obje K.O. Split.
Ad 22. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita
Uvodno obrazloženje dali su: pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković, voditeljica Odsjeka za poslovni prostor Dijana Ivančić
Crnjak i gradonačelnik Ivo Baldasar.
U raspravi su sudjelovali: Jakov Prkić, Zdeslav Benzon, Milan Blaževski, Tomislav Gojo,
Hrvoje Marušić, Srđan Gjurković, Ljubica Vrdoljak, Danira Matošić Matičević, Luka Podrug,
Maja Dvornik, Tomislav Prljević, Ante Restović, Gojko Čepo, Vjekoslav Ivanišević, pomoćnik
pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore Jakov Cvitković i
gradonačelnik Ivo Baldasar.
Vijećnik Jakov Prkić je predložio da ovo bude I. čitanje te da za narednu sjednicu svaka od
ovih nekretnina bude pripremljena kao posebna točka dnevnog reda o kojima bi se posebno i
glasalo. Prijedlog sa 8 glasova „za“, 5 „protiv“ i 6 „uzdržana“ nije usvojen.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova (9 „za“, 8 „protiv“ i 6 „uzdržana“od 23)
donesen Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita.
Ad 23. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1158/1 Z.U. 1832
K.O. Split u naravi stan površine 112,46 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi
Sredmanuška 1
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (18 „za“ od 18) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za dio čest.zgr. 1158/1 Z.U. 1832 K.O. Split u naravi stan površine 112,46 m2
na I. katu zgrade u Splitu na adresi Sredmanuška 1.
Ad 24. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 1/8 od 2/6 suvlasničkog
dijela čest.zem. 9381/1 Z.U 21960 K.O. Split u naravi dvor u Hrvojevoj ulici u Splitu
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Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, većinom glasova (16 „za“ i 2 „protiv“od 18) donesen Zaključak o
odricanju prava prvokupa za 1/8 od 2/6 suvlasničkog dijela čest.zem. 9381/1 Z.U 21960
K.O. Split u naravi dvor u Hrvojevoj ulici u Splitu.
Ad 25. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 9127/21 Z.U. 16593
K.O. Split, u naravi stambeno-poslovna zgrada u izgradnji u Ulici Ljudevita Posavskog
u Splitu
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (19 „za“ od 19) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za čest.zgr. 9127/21 Z.U. 16593 K.O. Split, u naravi stambeno-poslovna
zgrada u izgradnji u Ulici Ljudevita Posavskog u Splitu.
Ad 26. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2481 Z.U. 1344
K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 51,14 m2, u prizemlju zgrade u Splitu na
adresi Narodni trg 1
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (19 „za“ od 19) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za dio čest.zgr. 2481 Z.U. 1344 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine
51,14 m2, u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Narodni trg 1.
Ad 27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 24/2 i čest.zem.
7268/2 Z.U. 2925, čest.zgr. 24/3 i čest.zem. 7268/1 Z.U. 2926 i čest.zgr. 24/4 Z.U. 2927
sve K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Plinarska 6
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (19 „za“ od 19) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za čest.zgr. 24/2 i čest.zem. 7268/2 Z.U. 2925, čest.zgr. 24/3 i čest.zem.
7268/1 Z.U. 2926 i čest.zgr. 24/4 Z.U. 2927 sve K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu
na adresi Plinarska 6.
Ad 28. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 5/6 dijela čest.zgr. 2757/2
Z.U. 2754 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Mosorska 16
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (19 „za“ od 19) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za 5/6 dijela čest.zgr. 2757/2 Z.U. 2754 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na
adresi Mosorska 16.
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Ad 29. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1523 Z.U. 9644
K.O. Split, u naravi stan površine 69,22 m2 označen brojem 5 na II. katu zgrade u
Splitu, na adresi Sv. Petra Starog 1
Uvodno obrazloženje dao je pomoćnik pročelnika Službe pravne zaštite i za stanove i
poslovne prostore Jakov Cvitković.
Potom je, bez rasprave, jednoglasno (19 „za“ od 19) donesen Zaključak o odricanju prava
prvokupa za dio čest.zgr. 1523 Z.U. 9644 K.O. Split, u naravi stan površine 69,22 m2
označen brojem 5 na II. katu zgrade u Splitu, na adresi Sv. Petra Starog 1.

Sjednica je završila sa radom u 16,30 sati.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.
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