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REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 023-01/19-01/22
URBROJ: 2181/01-09-01/3-19-4
Split. 10. rujna 2019. godine

Gradonačelniku Grada Splita

gosp. Andri Krstuloviću Opari

ovdje-

Poštovani,

Dopisom KLASA:023-01l19-01l22. URBROJ:2181/01-09-01/3-19-2 od 30. srpnja 2019.
godine uputio sam Vam zahtjeve petnaest vijećnika koji traže održavanje dviju tematskih
sjednica: ~Tematska rasprava o stanju odlagališta otpada Karepovac i gospodarenju
otpadom" i ~Tematska rasprava o stanju sigurnosti u Splitu", a sve sukladno članku 82.
stavku 2. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita.

Do današnjeg dana nisam zaprimio niti materijale, a niti obavijest o imenima i prezimenima
izvjestitelja koji će nazočiti navedenim sjednicama, a sukladno naprijed navedenom traženju
vijećnika.

Podnositelji zahtjeva tematske rasprave o stanju sigurnosti u Splitu zatražili su od mene da
se pozovu svi relevantni sudionici iz javnog i civilnog sektora iz lokalne, županijske i državne
razine, uključujući PU Splitsko-dalmatinsku te predstavnici policijskih postaja koje djeluju na
području grada Splita.

Da bih mogao pozvati sudionike za navedenu tematsku raspravu, potrebno mi je da mi se
dostave imena i prezimena istih.

U Uredu Grada Splita sukladno Odluci o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita
propisano je da se rješavaju pitanja povezana sa općom sigurnosti i upravljanja sa kriznim
stanjem.



Budući gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela sukladno članku 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) potrebno je od nadležnog upravnog tijela
zatražiti izradu materijala koji će biti podloga za raspravu na Gradskome vijeću.

Napominjem da je tema o stanju sigurnosti u Splitu bila predmet rasprave u prošlom sazivu
te su stručne službe zajedno sa Policijskom upravom pripremile materijal za sjednicu
Gradskoga vijeća.

Niz upravnih tijela u Gradskoj upravi kao i komunalno društvo nČistoća" d.o.o. Split prate
stanje iz područja odlaganja otpada na Karepovcu i gospodarenje otpadom, te bi navedeni
trebali pripremiti materijal kao prilog ovoj tematskoj raspravi.

Kako se bliži dan održavanja sjednice 16. rujna 2019. godine, molio bih Vas za dostavu
materijala kao i popis sudionika u raspravi, a sve radi pripreme sjednica.

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima Gradskoga vijeća Grada Splita, svima
2. Pročelnici Ureda grada, gđi. Marini Protić, ovdje
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