KLASA: 351-01/14-01/00013
URBROJ: 2181/01-01-14-0002
Split, 13. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacija
postaja za praćenje kakvoće zraka
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana
13. ožujka 2014. godine, utvrdio
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacija postaja za
praćenje kakvoće zraka
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Sukladno članku 49. stavku 3. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), predlaže se predsjedniku
Gradskoga vijeća da Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju
lokacija postaja za praćenje kakvoće zraka dostavi Odboru za statut i poslovnik i propise u
pogledu usklađenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u pogledu njene pravne
obrade i o tome da mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Ružica Batinić
Santro, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštite okoliša.
U prilogu: Prijedlog Odluke…
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ružica Batinić Santro, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA:940-06/14-01/00381
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 13. ožujka 2014. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita'' broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članaka 4. i 5. Odluke o davanju u
zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Splita za
postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.(„Službeni glasnik Grada
Splita'' broj 53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog Natječaja za davanje u zakup lokacija na Obali Hrvatskog
Narodnog Preporoda - Rivi
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Grad Split raspisat će Natječaj za davanje u zakup lokacija na Obali hrvatskog
narodnog preporoda – Rivi, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.
Usvaja se tekst Natječaja koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka.
Lokacije iz točke 1. ovog Zaključka daju se u zakup na period od 10. svibnja do 10.
studenoga 2014.godine.
Početni iznos zakupnine za navedene lokacije po jednom prodajnom mjestu utvrđen je
Rješenjem o visini zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Splita” broj 54/13).
Zadužuje se Komisija za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih površina da
objavi obavijest o raspisivanju Natječaja za davanje u zakup lokacija na Obali hrvatskog
narodnog preporoda - Rivi u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija”, a tekst Natječaja u
cijelosti na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave i službenoj internetskoj stranici Grada
Splita.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiri Cokariću,
ovdje
2. Predsjedniku Komisije za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih,
površina, Mladenu Kokanu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 601-01/14-01/5
URBROJ:2181/01-01-14-0006
Split, 13. ožujka 2014. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst) i Zaključka o zabrani zasnivanja radnih
odnosa („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 56/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 13.
ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti Ustanovi predškolskog odgoja DV „MARJAN“ za
zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto tajnik/ca na određeno vrijeme i za radno
mjesto pomoćnik/ca na neodređeno vrijeme
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV „MARJAN“ daje se prethodna suglasnost za
zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto na određeno vrijeme:
(1) izvršitelj/ica – tajnik/ca s punim radnim vremenom do 1. travnja 2015. godine.
2. Ustanovi predškolskog odgoja DV „MARJAN“ daje se prethodna suglasnost za
zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto na neodređeno vrijeme:
(1) izvršitelj/ica- pomoćnik/ca s punim radnim vremenom od 1. travnja 2014. godine.
3. Ustanova iz točke 1. i 2. ovog Zaključka dužna je dostaviti pisano izvješće o realizaciji
ovog Zaključka Gradonačelniku Grada Splita i Službi za obrazovanje i znanost Grada
Splita.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV „ Marjan“, Put sv. Mande 11, Split
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milina-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost, voditeljici odsjeka Ana Mari Kljaković,ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 007-02/14-02/3
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 13. ožujka 2014. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 13.
ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Rišpet – LGBT udruzi Split
za organizaciju četvrtog Split Pride-a
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna Rišpet – LGBT udruzi
Split za organizaciju četvrtog Split Pride-a koji će se održati 7. lipnja 2014. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2014.
godinu, Razdjel 1. Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s civilnim
društvom i mladima, Program 1., Potprogram 1, Projekt 3 - sponzorstva,
pokroviteljstva i donacije, a doznačit će se na IBAN: HR7224840081106587566,
Rišpet – LGBT udruzi Split.
3. Rišpet – LGBT udruga Split dužna je dokumentirati računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom Grad Split
zatražit će povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured Grada za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Rišpet – LGBT udruzi Split, Marina Držića 21, 21000 Split
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 373-01/13-01/80
URBROJ: 2181/01-01-14-0007
Split, 13. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – kuće
dvorišta i izgrađenog zemljišta u Splitu, Petrića 2, ukupne površine
99,00m², označenih kao čest. zgr. 1311 Z.U. 18732 K.O. Split

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst),Gradonačelnik Grada Splita je, dana 13.
ožujka 2014. godine, utvrdio
Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – kuće dvorišta i
izgrađenog zemljišta u Splitu, Petrića 2, ukupne površine 99,00m², označenih kao čest.
zgr. 1311 Z.U. 18732 K.O. Split
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ivica Pavić,
pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog Zaključka
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

