KLASA: 940-06/14-01/00424
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. 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 članka 21. 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 20. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Obala hrvatskog narodnog preporoda Zajednici udruga dragovoljaca i
veterana domovinskog rata Grada Splita
1. Grad Split daje Zajednici udruga dragovoljaca i veterana na privremeno korištenje
javnu gradsku površinu Obala hrvatskog narodnog preporoda (središnji dio, preko
puta Splitske banke) za postavljanje i oslikavanje Uskrsne pisanice.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
vremensko razdoblje od 14. travnja do 22. travnja 2014. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih
radova zatraži Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se
javiti Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Grada Splita, J. Šižgorića 1, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Igoru Zuaniću, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/00387
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. 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 članka 21. stavka 1. 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 20. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Obala hrvatskog narodnog preporoda Župnijskoj ligi protiv raka
1. Grad Split daje Županijskoj ligi protiv raka na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu Obala hrvatskog narodnog preporoda (središnji dio – ispred Splitske banke)
za postavljanje pulta i dva zvučnika zbog dijeljenja edukativnih letaka za prevenciju i
rano otkrivanje raka te promicanje važnosti zdrave prehrane i redovitih pregleda.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dan 29. ožujka 2014. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova
zatraži Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1.
Županijskoj ligi protiv raka, Spinčićeva 1, 21000 Split
2.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Marijani Tomić, ovdje
4.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5.
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6.
Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/00401
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. 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 članka 21. stavka 1. 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 20. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine vrh Marmontove ulice
Udruzi invalida rada Grada Splita za održavanje akcije „Nacionalni dan invalida rada“
1. Grad Split daje Udruzi invalida rada Grada Splita na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu vrh Marmontove ulice za održavanje akcije – obilježavanje dana
„Nacionalni dan invalida rada“ radi dijeljenja promidžbenih materijala i ruža.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dan 22. 3. 2014. godine u vremenskom razdoblju od 8,00 do 16,00 sati.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova
zatraži Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruzi invalida rada Grada Splita, Gundulićeva 52, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-02/402
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. 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 članka 21. 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 20. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Udruzi Dyxy
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Grad Split daje Udruzi Dyxy, na privremeno korištenje, javnu gradsku površinu na
Obali hrvatskog narodnog preporoda (zapadni dio, pored parkinga za motocikle) radi
postavljanje info pulta u svrhu dijeljenja promotivnih materijala.
Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 05. travnja 2014. godine u vremenu od 11,00 do 13,00 sati.
Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova
zatraži Grad Split.
Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Udruga Dyxy, Matoševa 29, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/431
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. 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 članka 21. 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 20. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Klubu žena liječenih na dojci
1. Grad Split daje Klubu žena liječenih na dojci, na privremeno korištenje, javnu gradsku
površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, ispred Splitske banke, radi
postavljanje info pulta u svrhu organiziranja humanitarne akcije „Dan narcisa“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 22. ožujka 2014. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova
zatraži Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Klub žena liječenih na dojci, Kroz Smrdečac 23, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 373-01/14-01/00027
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 508/4648, 370/4648,
386/4648, 1507/4648, 421/4648 i 922/4648 dijela čest. zem. 3359/4 i
čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split, u naravi poslovno – skladišni
prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača bb

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 20..
ožujka 2014. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 508/4648, 370/4648, 386/4648,
1507/4648, 421/4648 i 922/4648 dijela čest. zem. 3359/4 i čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839
sve K.O. Split, u naravi poslovno – skladišni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu
na adresi Dujmovača bb
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

KLASA: 363-01/12-01/148
URBROJ: 2181/01-01-14-0011
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
uređenog građevinskog zemljišta za 2013. godinu
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
20. ožujka 2014. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja uređenog
građevinskog zemljišta za 2013. godinu
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Špiro Cokarić,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
U prilogu: Prijedlog Zaključka …..
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/00439
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje PREDMET: Prijedlog zaključka o održavanju manifestacija
u turističkoj sezoni 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 20.
ožujka 2014. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o održavanju manifestacija u turističkoj sezoni 2014. godine
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Špiro Cokarić,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog zaključka …

DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/14-02/2
URBROJ: 2181/01-01-14-3
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdjePREDMET: Imenovanje članova iz Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split
– preporuča se
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 20.
ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da preporuči
Gradskome vijeću Grada Splita da se u Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split
imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. sc. Josip Belamarić
Prof. dr. sc. Tonći Šitin
Dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
Dr. sc. Željko Mateljak
Prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 373-01/14-01/00032
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 957/20 i
čest. zgr. 957/22 P.U. 9360 K.O. Split, u naravi stan površine 165,74 m²
na III. katu zgrade u Splitu na adresi Trg republike 2

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
20. ožujka 2014. godine, utvrdio
Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 957/20 i čest. zgr.
957/22 P.U. 9360 K.O. Split, u naravi stan površine 165,74 m² na III. katu zgrade u Splitu
na adresi Trg republike 2
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

KLASA: 620-01/11-01/0022
URBROJ: 2181/01-01-14-0011
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Boris Ćurković, dipl. iur.
-ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Športski objekti“ Split
- daje se mišljenje
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 20.
ožujka 2014. godine, daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti
na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Športski
objekti“ Split.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za sport i sportsku infrastukturu, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/13-02/0064
URBROJ: 2181/01-01-14-0008
Split, 20. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih kotareva Grada Splita

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
20. ožujka 2014. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih
kotareva Grada Splita
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 dopuni odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora i gradskih kotareva Grada Splita 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 Gradskome vijeću.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Filip Butorović,
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje.
U prilogu: Prijedlog Odluke…
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/13-01/00133
URBROJ: 2181/01-13-00/05-14-0021
Split, 20. ožujka 2014. godine
Na temelju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2014. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj: 57/13) i 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 20. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspodjeli sredstava za potporu klubovima i udrugama
1. Temeljem Zakona o sportu „Narodne novine“ broj 71/06, 150/08 – uredba, 124/10,
124/11, 86/12 i 94/13) i programa Javnih potreba u sportu Grada Splita za 2014.
godinu raspodjeljuju se sredstva za potporu klubovima i udrugama i to kako slijedi:
1. Splitski klub olimpijaca
2. Zajednica ekipnih sportova Grada Splita

80.000,00 kuna
70.000,00 kuna

2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2014.
godinu, Razdjel 9., Glava 0., Program: Pokroviteljstva i potpore klubovima i
udrugama, Aktivnost: Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta,
Podaktivnost: Potpora klubovima i udrugama.
3. Klubovi su dužni nadležnoj službi dostaviti izvještaj o realizaciji programa ili aktivnosti
s prijepisima računa ili drugih dokumenata kojima dokazuje da su sredstva utrošena
za namjenu za koju su i odobrena. Za iznos sredstava koja nisu utrošena u skladu s
financijskim planom ili su utrošena za druge namjene Grad Split će umanjiti odobrena
sredstva ili tražiti povrat doznačenih sredstava uvećanih za zakonske zatezne
kamate.
4.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Služba za sport i sportsku infrastrukturu, pročelniku Hrvoju Akrapu, ovdje
2. Služba za sport i sportsku infrastrukturu, savjetniku gradonačelnika Ozrenu Bužančiću,
ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Arhiv, ovdje

