KLASA: 620-01/14-01/00316
URBROJ: 2181/01-01-15-12
Split, 4. 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
4. veljače 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za odabir programa koji će biti
uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Splita za 2015. godinu
I.
Osniva se Povjerenstvo za odabir programa koji će biti uvršteni u Program javnih
potreba u sportu Grada Splita za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1.
Hrvoje Akrap
2.
Ozren Bužančić
3.
Igor Maretić
4.
Đurđica Bjedov
5.
Željko Jerkov
6.
Josip Reić
7.
Igor Boraska
8.
Vlatko Škiljo
9.
Marko Žaja
10.
Deni Borozan
11.
Toni Tomas
12.
Marko Mišura
13.
Renco Posinković
14.
Tonći Cvitanović
III.
Zadatak Povjerenstva je da utvrdi pravodobnost i potpunost podnesenih prijava na
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2015. godinu,
utvrdi ispunjavanje uvjeta propisanih Pozivom, utvrdi kriterije za odabir programa, te
na temelju tih kriterija i kriterija utvrđenih Kategorizacijom sportova i klubova u gradu
Splitu predloži Gradonačelniku prijedlog raspodjele proračunskih sredstava za
realizaciju programa sportskih udruga za definirane proračunske stavke unutar
Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2015. godinu, a sukladno odluci
Gradskoga vijeća Grada Splita.
IV.
Stručne i administrativno - tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Služba za
sport i sportsku infrastrukturu.

V.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVA:
1. Imenovanima, svima, putem Službe za sport i sportsku infrastrukturu
2. Služba za sport i sportsku infrastrukturu, pročelniku Hrvoju Akrapu, ovdje
3. Službi za sport i sportsku infrastrukturu, Igoru Maretiću, ovdje
4. Arhiv, ovdje

KLASA: 500-01/14-01/01216
URBROJ: 2181/01-01-15-04
Split, 4. 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 4. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Dječjem klubu Dalmalino
za organizaciju 6. Humane akcije Dalmalino uveseljava djecu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Dječjem klubu
Dalmalino za organizaciju 6. Humane akcije Dalmalino uveseljava djecu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita
za 2015. 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: HR02
2402006 1100540943, Dječjem klubu Dalmalino , OIB:08316246552, MB:
2448050
3. Dječji klub Dalmalino podnijet će Uredu Grada, Odsjeku za pravno-normativne
poslove gradonačelnika izvješće o utrošenim sredstvima u roku od 15 dana od
dana uplate financijskih sredstava.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena
namjenski, Dječji klub Dalmalino će dodijeljena sredstva vratiti u proračun
Grada Splita uvećana za zakonske kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured Grada za realizaciju ovog
Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Dječjem klubu Dalmalino, Josipa Jovića 22, 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: 940-06/15-01/00061
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 4. 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 4. veljače 2015.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Obala hrvatskog narodnog preporoda Udruzi „Veliko srce malom srcu“
1. Grad Split daje Udruzi „Veliko srce malom srcu“, na privremeno korištenje
javne gradske površine Obala hrvatskog narodnog preporoda - Riva, radi
korištenja bine ispred Splitske banke i postavljanja info pulta ispred bine s
informativnim materijalima o humanitarnoj akciji „Minute u životu čine razliku –
AVD za svaku školu“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se
za dan 7. 02. 2015. godine u vremenu od 9,30 do 11,30 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 ih održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom
stanju. Ukoliko zateknu 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 „Veliko srce malom srcu“, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
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: 363-02/15-01/00010
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 4. 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 točke 2. Zaključka o zabrani
zasnivanja radnih odnosa („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 56/13), Gradonačelnik
Grada Splita dana 4. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Ustanovi za zapošljavanje, rad i
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“
1. Grad Split daje suglasnost Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ za reguliranjem radno pravnog
statusa 1 (jednog) zaposlenika i to u RJ Rehabilitacija za radno mjesto
Psiholog produženjem ugovora o radu na određeno vrijeme na 6 (šest) mjeseci
odnosno zaključno do 9. kolovoza 2015. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom „DES“, 114. brigade br. 14, 21000 Split
2. Nini Miličević, savjetnici Gradonačelnika Grada Splita, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Arhivi, ovdje

KLASA: 373-01/15-01/00012
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 4. 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. 1957
Z. U. 4914 K. O. Split, u naravi dvoetažni stan ukupne površine 93,35
m2 na III. katu i potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Poljana Grgura
Ninskog 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
dana 4. veljače 2015. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1957
Z. U. 4914 K. O. Split, u naravi dvoetažni stan ukupne površine 93,35 m2
na III. katu i potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Poljana Grgura Ninskog 2
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: 940-06/15-02/00039
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 4. veljače 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni
Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu
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
4. veljače 2015. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni
Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu
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: 350-01/15-01/00003
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 4. 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 članaka 49. i 54 Odluke o
donošenju GUP-a Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/06, 15/07, 3/08, 3/12,
32/13, 52/13, 41/14 i 55/14 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 4.
veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa natječaja i Općih uvjeta natječaja za izradu idejnog
urbanističko – arhitektonskog rješenja hotela 4* na čest. zem. 9629 k.o. Split
1. Prihvaća se Program natječaja za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog
rješenja hotela 4* na čest. zem. 9629 k.o. Split.
2. Investitor i raspisivač natječaja je tvrtka „VENEFICUS“ d.o.o., iz Splita.
3. Organizator i provoditelj natječaja je Društvo arhitekata Split koji u ime tvrtke
„VENEFICUS“ d.o.o. Split organizira i provodi natječaj.
4. Oblik i vrsta natječaja utvrđuju se kao javni, otvoreni, opći, za realizaciju, u
jednom stupnju, anonimni.
5. Provoditelj natječaja je dužan raspis natječaja prijaviti Odboru za natječaje
Hrvatske komore arhitekata i dobiti registarski broj natječaja, i te podatke
dostaviti Gradu Splitu prije objave raspisa natječaja.
6. Obvezuje se provoditelj natječaja da nakon provedenog natječaja Službi za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša dostavi prvonagrađeno natječajno rješenje
u analognom i digitalnom obliku i protokol o provedenom natječaju u digitalnom
i analognom obliku.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Tvrtki „Veneficus“ d.o.o., Šibenska 13, 21000 Split
2. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici Batinić Santro,
ovdje
3. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, savjetniku Draženu Pejkoviću,
ovdje
4. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje
Branki Mimici, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/15-01/00103
URBROJ: 2181/01-01-15-02
Split, 4. 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 davanju u zakup
Javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih
naprava i dr.
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 4. veljače 2014. godine, utvrdio je
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih
površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za
postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
te je prosljeđuje Gradskome 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
davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. 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 Upravnom 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: 363-02/14-01/00023
URBROJ: 2181/01-01-15-10
Split, 4. veljače 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između
„A-COSMOS“ d.d. Ljubljana (Slovenija) i „PROMET“ d.o.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 dana
4. veljače 2015. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između
„A-COSMOS“ d.d. Ljubljana (Slovenija) i „PROMET“ d.o.o. Split
te ga prosljeđuje Gradskome 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 zaključka o provedbi izvansudske
nagodbe između A-COSMOS“ d.d. Ljubljana (Slovenija) i „PROMET“ d.o.o. Split
dostavi Odboru za proračun i financije radi raspravljanja pitanja vezanih za provođenje
politike financiranja i donošenja Zaključka o provedbi izvansudske nagodbe između „ACOSMOS“ d.d. Ljubljana (Slovenija) i „PROMET“ d.o.o. Split i o tome dostavi mišljenje
i prijedloge Gradskom vijeću.
Za izvjestitelje na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Branimir
Barčot, savjetnik Gradonačelnika za komunalne poslove i Edo Meštanek, direktor
„Prometa“ d.o.o. Split.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog zaključka…
DOSTAVITI:
1. Prometu d.o.o. Split, Hercegovačka 20, 21000 Split
2. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
3. Branimiru Barčotu, savjetniku Gradonačelnika za komunalne poslove, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru
Cokariću, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/14-01/00119
URBROJ: 2181/01-01-15-07
Split, 4. 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), točke 2. Zaključka u svezi
reguliranja nabave i smještaja životinja u zoo vrtu na Marjanu i točke 1. Zaključka o
novoj lokaciji i smještaju zoološkog vrta i azila za životinje, Gradonačelnik Grada Splita
dana 4. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osnivanju povjerenstva za izmještanje životinja iz zoološkog vrta na Marjanu
1. U provođenju Zaključka u svezi reguliranja nabave i smještaja životinja u ZOO
vrtu na Marjanu sa 46. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 3/06) i Zaključka o novoj lokaciji i smještaju
zoološkog vrta i azila za životinje u Splitu osniva se povjerenstvo za
izmještanje životinja iz zoološkog vrta na Marjanu.
2. Zadatak povjerenstva je pokretanje inicijative, davanje prijedloga, mišljenja,
savjeta i koordiniranje pri realizaciji Zaključaka iz prethodne točke.
3. Povjerenstvo svoju ulogu iz prethodnog stavka ostvaruje kroz svoj rad i u
suradnji s ravnateljem i upravnim vijećem javne ustanove Prirodoslovni muzej i
zoološki vrt.
4. U povjerenstvo za izmještanje životinja iz zoološkog vrta na Marjanu imenuju
se:
- Goran Kovačević, zamjenik gradonačelnika, voditelj povjerenstva
- Siniša Kuko, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru,
zamjenik voditelja povjerenstva
- Lovro Rumora, član udruge Zeleni Dalmacije, član povjerenstva
- Mladen Visković, član udruge Prijatelji životinja, član povjerenstva
- Davor Velagić, predsjednik Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja i
zoološkog vrta, član povjerenstva
- Maja Munivrana, pomoćnica pročelnika Službe za kulturu, umjetnost i staru
gradsku jezgru, član povjerenstva
- Milivoj Hekman, viši pravni savjetnik u Službi za kulturu, umjetnost i staru
gradsku jezgru, član povjerenstva

5. Zadužuju se ravnatelj i članovi upravnog vijeća javne ustanove Prirodoslovni
muzej i zoološki vrt da na poziv povjerenstva prisustvuju sjednicama
povjerenstva i sudjeluju u radu povjerenstva.
6. Zadužuje se Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, ravnatelj i
upravno vijeće javne ustanove Prirodoslovni muzej i zoološki vrt na realizaciju
ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Imenovanim članovima povjerenstva, svim
2. Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, ravnatelju, Poljana kneza Trpimira 3, 21000
Split
3. Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, upravno vijeće, Poljana kneza Trpimira 3,
21000 Split
4. Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, pročelniku Siniši Kuki,
ovdje
5. Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, Milivoju Hekmanu, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

