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REPUBLIK A HRV ATSK A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/18-01/02
URBROJ: 2181/01-09-02/05-18-26
Split, 31. siječnja 2018. godine

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita,
održane 31. siječnja 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 Jure Šundov.
Nakon otvaranja sjednice, predsjedatelj je utvrdio da je na istoj nazočno 33 od 35 vijećnika u
Gradskome vijeću.

Nazočni vijećnici:

1. Aida Batarelo
2. Tonći Blažević
3. Stipe Božić
4. Ante Bradarić- Šljujo
5. Jure Bučević
6. Ante Čikotić
7. Marija Čizmić
8. Renato Čupić
9. Davor Grčić
10. Saša Horvat
11. Miranda Ivanišević Dvornik
12. Ante Jukić
13. Željko Kerum
14. Goran Kotur
15. Goran Kovačević
16. Sani Mardešić
17. Joško Markić
18. Josip Markotić
19. Domagoj Maroević

20. Ivana Ninčević- Lesandrić
21. Martin Mladen Pauk
22. Jakov Prkić
23. Tomislav Prljević
24. Marijana Puljak
25. Igor Stanišić
26. Duje Sučić
27. Petar Škorić
28. Jure Šundov
29. Natalia Tafra Bazina
30. Branimir Urlić
31. Kristina Vidan
32. Ljubica Vrdoljak
33. Ante Zoričić

Opravdano odsutni: Božo Zadro i Mirna Kovačić.
Sjednici su bili nazočni: zamjenici gradonačelnika Jelena Hrgović i Nino Vela te predstavnici
sredstava priopćavanja i ostali koji su pozvani na sjednicu.
Potom je, jednoglasno(32 „za“ od 32) usvojen dnevni red za 7. sjednicu.
DNEVNI

RED

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice, nastavka 5. sjednice i 6. sjednice Gradskoga vijeća
Grada Splita
3. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Splita
4. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone
Dračevac
5. Prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita za razrješenje ravnateljice Muzeja
grada Splita
6. Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split
7. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split
8. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3231/2 Z.U. 14498 K.O.
Split i to baš prvi, drugi, treći kat s nadgrađem i južni dio prizemlja (u stubištu lijevi ulaz)
u površini 113,27 m2, čest.zem. 9174/5 i čest.zgr. 3231/3 Z.U. 13517 K.O. Split i ½
dijela čest.zem. 9174/2 Z.U. 13518 K.O. Split u naravi dio zgrade i dvorište u Splitu na
adresi Livanjska 5
9. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3248 Z.U. 6854 K.O.
Split, u naravi stan površine 79,35 m2 označen brojem 3 na II. katu zgrade u Splitu na

adresi Bihaćka 12
10. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
11. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za
međunarodnu suradnju i iseljeništvo
12. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica i trgova i za
spomenike
13. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
14. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama

Ad 2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice, nastavka 5. sjednice i 6. sjednice
Gradskoga vijeća Grada Splita
Pošto nije bilo primjedbi, Zapisnici sa 5. i nastavka 5. sjednice i 6. sjednice su
jednoglasni(32 „za“ od 32) usvojeni.

Ad 1. Vijećnička pitanja

1. Vijećnik JOŠKO MARKIĆ postavio je pitanje vezano za subvenciju pokaznih karata

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

sugrađanima koji su otišli u prijevremenu mirovinu na koje je odgovorila zamjenica
gradonačelnika Jelena Hrgović. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika prosljeđuje
Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik IGOR STANIŠIĆ postavio je pitanje vezano za Žnjanski plato na koje je
odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela i savjetnik gradonačelnika Krešimir
Budiša.
Vijećnica LJUBICA VRDOLJAK postavila je pitanje vezano za projekt Spaladium arene
na koje je odgovorio savjetnik gradonačelnika Dragan Brtan. Isto pitanje se na zahtjev
vijećnice prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
Vijećnik JURE BUČEVIĆ postavio je pitanje vezano za projekt „Sušenje bora na
Marjanu“ na koje je odgovorio savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša i ravnatelj
Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, Robert Koharević.
Vijećnik DAVOR GRČIĆ postavio je pitanje vezano za reguliranje zaustavljanja
autobusnih prijevoznika na gradskim stajalištima na koje je odgovorio zamjenik
gradonačelnika Nini Vela i savjetnik gradonačelnika Ivica Grubišić.
Vijećnik ANTE JUKIĆ postavio je pitanje vezano za stanje oko potpisivanja ugovora za
izgradnju zgrade za branitelje na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena
Hrgović.
Vijećnica MIRANDA IVANIŠEVIĆ DVORNIK postavila je pitanje vezano za koncertnu
dvoranu u Splitu na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
Vijećnik TOMISLAV PRLJEVIĆ postavio je pitanje vezano za stanje na Karepovcu na
koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Vijećnik DUJE SUČIĆ postavio je pitanje vezano za sanaciju potpornih zidova u
vlasništvu grada na koje je odgovorio savjetnik gradonačelnika Ivica Grubišić.

10. Vijećnik PETAR ŠKORIĆ postavio je pitanje vezano za prometne gužve u gradu na
koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
11. Vijećnik JAKOV PRKIĆ postavio je pitanje vezano za reviziju poslovanja gradskih
poduzeća na koje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović. Isto pitanje
se na zahtjev vijećnika prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
12. Vijećnik STIPE BOŽIĆ postavio je pitanje vezano za javne radove na koje je odgovorila
zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
13. Vijećnik MARTIN MLADEN PAUK postavio je pitanje vezano za održavanje javne
rasvjete u Gradu Splitu na koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo Damir Babić. Isto pitanje se na zahtjev vijećnika
prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
14. Vijećnica AIDA BATARELO postavila je pitanje vezano za naplaćene obveze prema
dobavljačima koje se prosljeđuje Gradonačelniku radi davanja pisanog odgovora.
15. Vijećnik GORAN KOTUR postavio je pitanje vezano za izradu prijedloga Operativnog
plana za Karepovac na koje je odgovorio zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
16. Vijećnik ANTE ČIKOTIĆ postavio je pitanje vezano za Plan gospodarenja otpadom na
koje je odgovorio ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo Damir Babić i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

Ad 3. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Splita
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
U raspravi su sudjelovali: Kristina Vidan, Ante Čikotić, Ante Bradarić Šljujo, Aida Batarelo,
Goran Kotur, Goran Kovačević, Josip Markotić, Petar Škorić, Ljubica Vrdoljak, Renato
Čupić, Marijana Puljak, Sani Mardešić, Branimir Urlić, Miroslav Delić, direktor Čistoće
d.o.o. i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Zamjenik gradonačelnika Nino Vela je kao ovlašteni predlagatelj podnio amandmane koji
postaju sastavni dio prijedloga i glase: „ u Prijedlogu odluke iza riječi „obračunsko mjesto“
dodaju se riječi „ili mjesto primopredaje.“
„U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi: U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada
pružaju se bez naknade usluga sakupljanja reciklabilnog otpada na lokaciji obračunskog
mjesta Korisnika usluge ili mjesta primopredaje, sakupljanje otpadnog papira, metala,
plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini, te sakupljanje
glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu.“

Nakon pauze koju je dao predsjednik Gradskoga vijeća a u kojoj su predstavnici klubova
vijećnika zamjeniku gradonačelnika predložili amandmane, zamjenik gradonačelnika je
prihvatio neke od amandmane i isti su postali sastavni dio prijedloga odluke.

Potom je, jednoglasno(30 „za“ od 30) usvojena Odluka o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Grada Splita.
Ad 4. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone
Dračevac

Uvodno obrazloženje dala je ovlaštena pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša Branka Mimica.
U raspravi su sudjelovali: Ante Čikotić, Goran Kovačević, Renato Čupić, savjetnik
gradonačelnika Krešimir Budiša i zamjenik gradonačelnika Nino Vela.
Nakon zaključenja rasprave, većinom je glasova(22 „za“ i 5 „protiv“ od 27) usvojena
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac.
Ad 5. Prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita za razrješenje ravnateljice
Muzeja grada Splita
Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Muzejskog vijeća Muzeja grada Splita Sandra
Grčić Budimir.
U raspravi su sudjelovali: Ante Čikotić i Joško Markić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(24 „za“ od 24) doneseno Rješenje o
razrješenju ravnateljice Muzeja grada Splita.
Nakon razrješenja ravnateljice Muzeja grada Splita, Predsjedatelj je pozvao zamjenicu
gradonačelnika Jelenu Hrgović da u ime predlagatelja predloži v.d. ravnateljicu Muzeja
grada Splita do imenovanja ravnatelja/ice ustanove po raspisanom natječaju.
Zamjenicu Gradonačelnika Jelena Hrgović je predložila mr.sc. Teu Blagaić Janušku, prof.

Potom je, većinom glasova(23 „za“ i 1 „uzdržan“ od 24) doneseno Rješenje o imenovanju
v.d. ravnateljice Muzeja grada Splita.
Ad 6. Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti Mario
Negotić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić, Ante Bradarić Šljujo, Aida Batarelo, Goran
Kotur,Tonći Blažević, Josip Markotić, Ljubica Vrdoljak, Igor Stanišić, Marijana Puljak, Ante
Zoričić, Jakov Prkić, Martin Mladen Pauk i zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović.
Nakon zaključenja rasprave, većinom glasova(9 „za“, 4 „uzdržana“ i 17 „protiv“ od 30) nije
usvojen Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split.
Ad 7. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split
Ivo Uglešić.
U raspravi su sudjelovali: Joško Markić i Jakov Prkić.
Nakon zaključenja rasprave, jednoglasno je(24 „za“ od 24)doneseno Rješenje o
imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split.
Ad 8. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3231/2 Z.U.
14498 K.O. Split i to baš prvi, drugi, treći kat s nadgrađem i južni dio prizemlja (u
stubištu lijevi ulaz) u površini 113,27 m2, čest.zem. 9174/5 i čest.zgr. 3231/3 Z.U.
13517 K.O. Split i ½ dijela čest.zem. 9174/2 Z.U. 13518 K.O. Split u naravi dio zgrade i
dvorište u Splitu na adresi Livanjska 5

Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnika Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, većinom glasova(25 „za“ i 1 „uzdržan“ od 26) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 3231/2 Z.U. 14498 K.O. Split i to baš prvi, drugi, treći
kat s nadgrađem i južni dio prizemlja (u stubištu lijevi ulaz) u površini 113,27 m2,
čest.zem. 9174/5 i čest.zgr. 3231/3 Z.U. 13517 K.O. Split i ½ dijela čest.zem. 9174/2
Z.U. 13518 K.O. Split u naravi dio zgrade i dvorište u Splitu na adresi Livanjska 5.
Ad 9. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 3248 Z.U. 6854
K.O. Split, u naravi stan površine 79,35 m2 označen brojem 3 na II. katu zgrade u
Splitu na adresi Bihaćka 12
Uvodno obrazloženje dao je ovlašteni pročelnika Službe za gospodarenje gradskom
imovinom Ivan Leko.
Potom je, većinom glasova(25 „za“ i 1 „uzdržan“ od 26) donesen Zaključak o odricanju
prava prvokupa za dio čest.zgr. 3248 Z.U. 6854 K.O. Split, u naravi stan površine
79,35 m2 označen brojem 3 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bihaćka 12.
Ad 10. 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, jednoglasno je(26 „za“ od 26)doneseno Rješenje o razrješenju i izboru člana
Odbora za predstavke i pritužbe.
Ad 11. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za
međunarodnu suradnju i iseljeništvo
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, jednoglasno je(27 „za“ od 27)doneseno Rješenje o razrješenju i izboru
zamjenika predsjednika Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo.
Ad 12.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, jednoglasno je(27 „za“ od 27)doneseno Rješenje o razrješenju i izboru člana
Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike.

Ad 13. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.
Potom je, jednoglasno je(26 „za“ od 26)doneseno Rješenje o dopuni Rješenja o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za
spomenike.
Ad 14. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Petar Škorić.

Potom je, jednoglasno je(27 „za“ od 27)doneseno Rješenje o dopuni Rješenja o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim
manjinama.

Sjednica je završila sa radom u 15,30 sati.
PREDSJEDIK
Gradskoga vijeća

_____________________
Jure Šundov

