KLASA: 080-01/15-02/10
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 12. lipnja 2015. godine

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

PREDMET:

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Marka Marulića“
- 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
12. lipnja 2015. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Upravnog vijeća Gradske
knjižnice „Marka Marulića“ da se za ravnatelja Knjižnice imenuje Dražen Šaškor.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

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

KLASA: 080-01/15-02/3
URBROJ: 2181/01-01-15-0011
Split, 12. lipnja 2015. godine

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

PREDMET:

Prijedlog za imenovanje ravnateljice Muzeja grada Splita
- 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
12. lipnja 2015. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja
grada Splita da se za ravnateljicu Muzeja imenuje Narcisa Bolšec Ferri.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

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

KLASA: 940-06/15-01/653
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 12. lipnja 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. 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, 21/14 i 2/15), Gradonačelnik Grada Splita dana 12. lipnja 2015.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Reto centru – Prijatelji nade
1. Grad Split daje Reto centru – Prijatelji nade, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, kod izlaza iz
Marmontove ulice i parkinga za motore, za izvođenje programa informativno –
preventivne kampanje u cilju upoznavanja građana o problemima ovisnosti i
mogućnostima liječenja.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 14. lipnja 2015. godine u vremenu od 10,30 do 12,30 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 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. Reto centar – Prijatelji nade, p.p. 541, 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: 330-05/15-01/00048
URBROJ: 2181/01-01-15-0012
Split, 12. lipnja 2015. godine
Na temelju članaka 18., 100. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), 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 19. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave
bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/14), Gradonačelnik Grada
Splita dana 12. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu usluge izrade
studije izvedivosti za projekt iz područja kulturne infrastrukture („Dom mladih“ u
Splitu)
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za poništenje postupka
nabave usluge izrade studije izvedivosti za projekt iz područja kulturne infrastrukture
(„Dom mladih“ u Splitu) u sastavu: Marijana Kirevski i Igor Baković.
2. Stavlja se van snage Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave
bagatelne vrijednosti za nabavu usluge izrade studije izvedivosti za projekt iz područja
kulturne infrastrukture („Dom mladih“ u Splitu) („Službeni glasnik Grada Splita broj
18/15).
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“ i na internetskim
stranicama Naručitelja.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja, svima
2. Službi za javnu nabavu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

