KLASA: 620-01/09-01/0308
URBROJ: 2181/01-01-15-58
Split, 2. veljače 2015. godine
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
Novine“ broj 125/11), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj:
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst) i točke IV. Rješenja o osnivanju
Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim objektima koji su u
vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje Javnoj ustanovi „Športski objekti“
Split („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 10/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 2. veljače
2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnih prostora u sportskim
objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje
Javnoj ustanovi „Športski objekti“- Split
1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim
objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje Javnoj
ustanovi „Športski objekti“ Split sačinjeno povodom Natječaja za davanje u zakup poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda (fond poslovnih prostora u
športskim objektima), objavljenog dana 13. prosinca 2014. u dnevnom listu „Slobodna
Dalmacija“ i na web stranici Javne ustanove „Športski objekti“ Split (u daljnjem tekstu:
Natječaj). Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka.
2. Najpovoljnijim ponudama po Natječaju iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuju se kako slijedi:
2.1. A. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split
Za poslovni prostor pod A. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split, r. br. 3, br. p. 5, Nivo 44-i,
površine 29,00 m2 najpovoljniji ponuditelj je Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
Split, Nikole Tesle 6 s ponudom od 8,20 EUR/m2 bez PDV-a
Namjena: ured – servis
2.2. D. ŠC. „Tenis- Firule“, Put Firula 18, Split
Za poslovni prostor pod D. „Tenis - Firule“, Put Firula 18, Split, r. br. 1, br.p. 1, prizemlje,
površine 151,00 m2 i štekat površine 140,00 m2 najpovoljniji ponuditelj je Duje Tunjić,
Erdut (Maslinska 26) Split s ponudom od 16,00 EUR/m2 bez PDV-a za poslovni prostor
površine 151,00 m2 i 5,00 EUR/m2 bez PDV-a za štekat površine 140,00 m2
Namjena: ugostiteljstvo
2.3. E. ŠC. „Park mladeži “, Hrvatske mornarice 10, Split
Za poslovni prostor pod E. „Park mladeži“, Hrvatske mornarice 10, Split, r.br. 4., br.p.16 I.
kat, površine 20,10 m2 najpovoljniji ponuditelj je udruga Ženski nogometni klub „Split“,
Split, Kragića 5 s ponudom od 3,0 EUR/m2 bez PDV-a
Namjena: ured – sport

3. Ugovori o zakupu zaključuju se s najpovoljnijim ponuditeljima iz točke 2. ovog Zaključka.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj iz podtočke 2.2. ovog Zaključka odustane od ponude,
ponuda koja slijedi po redoslijedu utvrđenom u Izvješću iz točke 1. ovog Zaključka smatrat
će se slijedećom najpovoljnijom ponudom.
4. Ugovori o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljima zaključit će se na određeno vrijeme, na rok
od 5 (pet) godina. Za poslovni prostor koji se nalazi u sastavu sportskog objekta „Park
mladeži“ zakupodavac zadržava pravo prijevremenog raskida Ugovora o zakupu poslovnog
prostora u slučaju da se za vrijeme trajanja zakupa započne s realizacijom sadržaja
sukladno planskoj dokumentaciji.
5. Zadužuje se Javna ustanova „Športski objekti“- Split za realizaciju ovog Zaključka
(zaključenje ugovora), a Služba za sport i sportsku infrastrukturu za praćenje realizacije
istog.
6. Ovlašćuje se Ravnatelj Javne ustanove „Športski objekti„- Split za potpisivanje Ugovora o
zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljima iz točke 2. ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Javna ustanova „Športski objekti“ Split, Osječka 11, Split, ravnatelj Serđan Guštin
2. Javna ustanova „Športski objekti“Split, Osječka 11, Split, Povjerenstvo, tajnica Mirjana
Belak
3. Služba za sport i sportsku infrastrukturu, Jelena Gugić, ovdje
4. Duje Tunjić, Split, Maslinska 26.
5. Zlatko Ademović, Split, Domovinskog rata 43.
6. Merkur 5., Split, Kopilica 25b.
7. Ženski nogometni klub „Split“ Split, Kragića 5.
8. Kineziološki fakultet Split, Split, Nikole Tesle 6.
9. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
10. Pismohrana, ovdje

KLASA:016-02/15-01/00003
URBROJ:2181/01-01-15-04
Split, 2. veljače 2015. 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 6.Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita" broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 2. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću bošnjačke nacionalne manjine za obilježavanje Dana
neovisnosti Bosne i Hercegovine
1.
2.

3.
4.
5.

Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna Vijeću bošnjačke nacionalne
manjine za obilježavanje Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine.
Sredstva iz točke 1.ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za
2015.godinu, Razdjel 1., Ured Grada, Glava 3., Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se
Vijeću bošnjačke nacionalne manjine putem sustava Riznice.
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine dužno je dokumentirati računima ili drugom
relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom
Grad Split zatražit će povrat sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
Zadužuju se Upravni odjel za financije i Ured Grada za realizaciju ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita".

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Vijeću bošnjačke nacionalne manjine, 21 000 Split, Trg Republike 4/III
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/15-02/00001
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 2. veljače 2015. godine
GRADSKOME VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdje-

PREDMET: Imenovanje v.d. ravnatelja Etnografskog muzeja 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 2.
veljače 2015. godine na Prijedlog Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Split sa sjednice
održane 21. siječnja 2015. godine daje p o z i t i v n o mišljenje da se za v.d. ravnatelja
Etnografskog muzeja Split imenuje dr. sc. Silvija Braicu.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost i staru gradsku jezgru, pročelniku Siniši Kuki, ovdje
4. Arhivi, ovdje

KLASA: 080-01/14-02/00024
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 2. veljače 2015. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
-o v d j e–

PREDMET:

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu i cjeloživotno
obrazovanje
- 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 2.
veljače 2015. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Upravnog vijeća Centra za
kulturu i cjeloživotno obrazovanje da se za ravnateljicu Centra imenuje Tamara Visković.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja Grada Splita, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 080-01/15-02/0002
URBROJ: 2181/01-01-15-02
Split, 2. veljače 2015. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdjePREDMET:

Razrješenje i imenovanje člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih
– 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 2.
veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da
preporuči Gradskom vijeću Grada Splita da se iz Kazališnog vijeća Gradskog kazališta
mladih Split razriješi:
- dr. med. Anđelo Mojsović
te da se u Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih imenuje:
- Nikola Dudak.

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

KLASA: 373-01/15-01/00008
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 2. veljače 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje PREDMET: Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 4596
Z. U. 4206 K. O. Split, u naravi dvosoban stan površine 61,02 m2
na II. katu zgrade u Splitu na adresi Morpurgova poljana 1
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 2.
veljače 2015. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 4596
Z. U. 4206 K. O. Split, u naravi dvosoban stan površine 61,02 m2
na II. katu zgrade u Splitu na adresi Morpurgova poljana 1
te ga prosljeđuje Gradskome 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. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 373-01/15-01/00009
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 2. veljače 2015. 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. 2371 Z.U.
9602 K.O. Split, u naravi poslovni prostor u prizemlju zgrade u Splitu na adresi
Kralja Tomislava 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 2.
veljače 2015. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2371 Z.U. 9602 K.O.
Split, u naravi poslovni prostor u prizemlju zgrade u Splitu na adresi
Kralja Tomislava 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, Ivici Paviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 026-01/14-01/00092
URBROJ: 2181/01-01-15-04
Split, 2. veljače 2015. 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 2.
veljače 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Radne grupe
za donošenje prijedloga akata iz područja mjesne samouprave Grada Splita
I.
U Rješenju o osnivanju i imenovanju Radne grupe za donošenje prijedloga akata iz područja
mjesne samouprave Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 57/14) ( u daljnjem
tekstu: Rješenje) razrješuje se član imenovan u točki III. pod rednim brojem:
9. Tomislav Gojo.
II.
Redni brojevi imenovanih u podnaslovu „ Iz vijeća mjesne samouprave Grada Splita“
umanjuju se za jedan broj na način da redni broj „10“ postaje redni broj “9“ i dalje do rednog
broja „15“ koji postaje redni broj „14“.
III.
U točki III. Rješenja, u podnaslovu „Iz vijeća mjesne samouprave Grada Splita“ imenuje se
novi član pod rednim brojem:
15. Mirko Ramljak, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Ravne njive, za člana.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Tomislav Gojo, Don Ante i Filipa 3, Split,
2. Mirko Ramljak, Hercegovačka 80, Split,
3. Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Filipu Butoroviću, ovdje,
4. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Snježani Vrdoljak, ovdje
5. Borisu Ćurkoviću, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-01/11-01/0087
URBROJ: 2181/01-01-15-14
Split, 2. veljače 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju
građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
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 2
veljače 2015. godine, utvrdio je
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju
građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
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 izmjenama i dopunama Odluke o priključenju
građevina i drugih nekretnina na komunalne vode građevine 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 Špiro Cokarić,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog Odluke…
DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/15-01/00066
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 2. veljače 2015. 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 i 21/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 2. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Udruzi „Izvan fokusa“
1. Grad Split daje Udruzi „Izvan fokusa“, na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda – Riva, kod parkinga za motore,
radi postavljanja stalaka u svrhu organiziranja izložbe fotografija, 20 najboljih
fotografija predstavljenih na „Foto danima mladih“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 15. veljače 2015. 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. Udruga „Izvan fokusa“, Stjepana Radića 12, Karlovac
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: 940-06/15-01/00062
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 2. veljače 2015. 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 i 21/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 2. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Udruzi „Centar Fabula“
1. Grad Split daje Udruzi „Centar Fabula“, na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu u Ulici Ruđera Boškovića, kod Robne kuće Prima 3, radi postavljanja info
pulta s informativnim materijalima o humanitarnoj akciji „Stop nasilju – budimo
prijatelji“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
razdoblje od 2. do 12. veljače 2015. 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. Centar fabula, Šimićeva 42, 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: 080-01/14-02/24
URBROJ: 2181/01-01-15-0004
Split, 2. veljače 2015. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdjePREDMET:

Razrješenje ravnateljice Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje
„Zlatna vrata“
– 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 2.
veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da
preporuči Gradskom vijeću Grada Splita da Snježanu Lisičić razriješi dužnosti ravnateljice
Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“.

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

