KLASA: 612-01/13-01/102
URBROJ: 2181/01-01-15-0013
Split, 24. lipnja 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za
2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

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 24. lipnja 2015. godine, utvrdio
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014.
godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Siniša
Kuko, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Izvješće o izvršenju….
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za kulturu, umjetnosti i staru gradsku jezgru, pročelniku Siniši Kuki, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/15-01/86
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 24. lipnja 2015.godine
Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima,mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(„Narodne novine“ broj 26/15), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst), članka 26. Odluke o
socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 22/14 i 49/14) i Programa socijalne
skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 65/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje usluge smještaja u prenoćištu za
beskućnike
1. Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna udruzi MOST za
sufinanciranje usluge smještaja u prenoćištu za beskućnike za razdoblje od
01.07.2015.godine do 30.06.2016.godine
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2015. godinu sa projekcijama za 2016.-2017.godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za
socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu, gl. program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, program Zaštita
beskućnic(k)a, projekt/aktivnost Smještaj u prihvatilištu/prenoćištu, a doznačiti na
IBAN: HR6623300031100092490 otvoren kod:Societe Generale - Splitska banka
d.d., za udrugu MOST,OIB:72486881282, temeljem ugovora koji će se sklopiti
između Grada Splita i udruge MOST.
3. Udruga MOST će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti
Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu dva polugodišnja opisna i
financijska izvješća s preslikama računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
udruga MOST će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana
za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu i za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Udruzi MOST, Gundulićeva 52,Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Gordani Vrdoljak, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/15-01/00088
URBROJ: 2181/01-01-15-0002
Split, 24. lipnja 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Ustanove
za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
„DES-Split“ u 2014. godini

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 24. lipnja 2015. godine, utvrdio
Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Ustanove za
zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
„DES-Split“ u 2014. godini
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Tomislav
Bogović, ravnatelj Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom „DES-Split“.
.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog Zaključka…,
Izvješće o poslovanju…..
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. „DES – SPLIT“ Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom „DES-Split“, 114. Brigade 14, 21000 Splita
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/15-01/00089
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 24. lipnja 2015.godine
Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj
150/08), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09,
11/10, 18/13,39/13 i 46/13-pročišćeni tekst) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite Grada Splita za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 65/14),
Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske
pomoći tijekom turističke sezone 2015. godine
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 54.000,00 kuna Zavodu za hitnu
medicinu Splitsko - dalmatinske županije za sufinanciranje dodatnih timova hitne
medicinske pomoći tijekom turističke sezone 2015. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2015. godinu sa projekcijama za 2016.-2017. godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za
socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu, gl. program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, a doznačit će se u dvije
jednake rate od kojih prva dospijeva 31. srpnja 2015., a druga 15. rujna 2015.
godine na žiro račun IBAN:HR2823300031100026632, otvoren kod Splitske banke
za Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, OIB:70044517580, a
sve temeljem potpisanog ugovora.
3. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije će sredstva iz točke 1.
ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu izvješće o obavljenim zdravstvenim uslugama dodatnih timova
najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije će dodijeljena sredstva
vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Spinčićeva 1, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 214-01/15-02/00001
URBROJ: 2181/01-01-15-0017
Split, 24. lipnja 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Izvješće o financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada
Splita u 2014. godini

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 24. lipnja 2015. godine, utvrdio
Izvješće o financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe
Grada Splita u 2014. godini
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Filip
Butorović, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje.
.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog Zaključka…,
Izvješće o poslovanju…..
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje,pročelniku Filipu Butoroviću,ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/15-01/668
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 24. 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 24.
lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih gradskih površina
tvrtki Dalmacijakoncert d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki Dalmacijakoncert d.o.o., na privremeno korištenje javne
gradske površine: Trg Republike (Prokurative), Trg Franje Tuđmana – plato
ispred FINE, Obala hrvatskog narodnog preporoda – Riva na dnu Marmontove
ulice, Peristil i Ribarnica u Marmontovoj ulici, radi organiziranja glazbenog
programa Festival zabavne glazbe Split 2015., koncerta klapa „Split na klapski
način“ i Vinil Split – fest partya.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se
na korištenje javnih gradskih površina kako slijedi:
- Trg Republike (Prokurative), u razdoblju od 27. lipnja do 8. srpnja 2015.
godine, za Festival
- Plato ispred FINE, u razdoblju od 1. do 6. srpnja 2015. godine, za festivalske
aktivnosti
- Obala hrvatskog narodnog preporoda (Riva), u razdoblju od 3. do 5. srpnja
2015. godine, za festivalske aktivnosti
- Peristil na dan 2. srpnja 2015. godine, za koncert klapa „Split na klapski
način“
- Ribarnica na dan 1. srpnja 2015. godine, za organizaciju Vinil Split fest
partya.
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. Dalmacijakoncert d.o.o., Puntarska 11, 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: 940-06/15-01/656
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 24. 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 24.
lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
tvrtki Mali Split d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki Mali Split d.o.o., na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu Trg Republike (Prokurative), radi organiziranja kulturne priredbe za
djelu i mladež „Mali Split 2015“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se
na dan 6. srpnja 2015. godine u vremenu od 01,00 do 24,00 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. Mali Split d.o.o., Petrova 48 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: 940-06/15-01/247
URBROJ: 2181/01-01-15-0004
Split, 24. 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), članka 18. 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) i Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/12, 18/13, 51/13, 6/14 21/14, 67/14 i 14/15)
Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o neposrednoj dodjeli u zakup lokacije broj 34, anagrafske oznake Klaićeva
poljana
Udruzi ANST
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grad Split daje u zakup Udruzi ANST, OIB: 94921207936 iz Splita, Doverska 11,
Split, lokaciju broj 34, anagrafske oznake Klaićeva poljana za postavljanje štanda,
namjena trgovina.
Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se za razdoblje od 1. srpnja do 1.
listopada 2015. godine.
Zakupnik će postaviti 1 (jedan) štand, namjene trgovina na lokaciji iz točke 1. ovog
Zaključka.
Visina zakupnine iznosi 1.000,00 kn mjesečno, a utvrđena je Rješenjem o visini
zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 54/13, 1/14 i 19/14).
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo za realizaciju
ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruga ANST, Doverska 11, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Odsjek za javne površine, pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK
infrastrukturom, Silvani Dragun, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/15-02/00050
URBROJ: 2181/01-01-15-0004
Split, 24 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), članka 21. stavka 2. 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) i Plana rasporeda kioska i naprava u
Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/12, 18/13, 51/13, 6/14 21/14, 67/14 i
14/15), Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o neposrednoj dodjeli u zakup javne gradske površine, lokacija br 12/1, obrtu
Keko, vl. Nevenki Kokot, nanagrafske oznake Čulića dvori u Splitu
1. Grad Split daje u zakup neposrednom dodjelom obrtu Keko, OIB: 66353328419,
vl. Nevenki Kokot javnu površinu za proširenje kioska koji je uplanjen Planom
rasporeda kioska pod lokacijom br. 12/1 površine 6,0m² u Čulića dvori, zona 3,
trgovačke namjene.
2. Visina zakupnine iznosi 120,00 kn/m² mjesečno, zona 3 što za lokacija br 12/1
iznosi 720,00 kn mjesečno i utvrđena je Rješenjem o visini zakupnine, zonama i
načinu korištenja javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 54/13, 1/14 i 19/14).
3. Zakupnik je dužan s Gradom Splitom sklopiti ugovor o zakupu javne površine za
dodjeljenu lokaciju.
4. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, podosjek za
javne površine i pomorsko dobro za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Obrt Keko (v. Nevenka Kokot), A.B. Šimića 21, 21311 Stobreč
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru
Cokariću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Maji Bekavac, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/15-01/581
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 24. 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 24.
lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Kulturnoj udruzi Nova Akropola
1. Grad Split daje Kulturnoj udruzi Nova Akropola, na privremeno korištenje, javnu
gradsku površinu Strossmayerov park – Kralja Tomislava, lokacija broj 95, radi
postavljanja izložbeno – prodajnog štanda sa suvenirima i arheološkim
reprodukcijama.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se
na razdoblje od 4. srpnja do 16. kolovoza i od 17. do 24. prosinca 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. Nova Akropola, Slavićeva 47, 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: 940-06/15-01/543
URBROJ: 2181/01-01-15-0003
Split, 24. 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), članka 18. 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) i Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/12, 18/13, 51/13, 6/14 21/14, 67/14 i 14/15)
Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o neposrednoj dodjeli u zakup lokacije broj 35, anagrafske oznake Klaićeva
poljana
Udruzi MI
1. Grad Split daje u zakup Udruzi MI, OIB: 15816581765 iz Splita, Sinjska 7/II,
Split, lokaciju broj 35, anagrafske oznake Klaićeva poljana za postavljanje
štanda, namjena trgovina.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se za razdoblje od 1. kolovoza do
25. rujna 2015. godine.
3. Zakupnik će postaviti 1 (jedan) štand, namjene trgovina na lokaciji iz točke 1.
ovog Zaključka.
4. Visina zakupnine iznosi 1.000,00 kn mjesečno, a utvrđena je Rješenjem o visini
zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 54/13, 1/14 i
19/14).
5. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo za
realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruga MI, Sinjska 7/II, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Odsjek za javne površine, pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK
infrastrukturom, Silvani Dragun, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

