*P/1346875*

KLASA: 011-01/14-02/00004
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-10
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,
107/07 i 94/13) 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 7. srpnja 2016.
godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u
vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita
Članak 1.
U Pravilniku o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu
fizičkih osoba,udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 4/14) članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi: „Zahtjev za isplatom sredstava treba
sadržavati i vjerodostojan dokaz o isplati sredstava za mjesec koji prethodi mjesecu za koji se
traži isplata sredstava, ovjeren od strane vlasnika/ravnatelja i ovlaštenog računovođe Dječjeg
vrtića“.
Članak 2.
Članak 10. stavak 3. mijenja se i glasi: „Dječji vrtići dužni su sklopiti ugovor o redovitoj
kontroli mikrobiološke čistoće objekata te zdravstvene ispravnosti gotovog proizvoda s
nadležnom ustanovom, te ga dostaviti višoj medicinskoj sestri. Dječji vrtići dužni su
kontinuirano od nadležne ustanove ishoditi ocjenu da je jelovnik u skladu s važećim
normativima prehrane, te kvalitete namirnica“.
Članak 3.
Članak 11. stavak 2 mijenja se i glasi: „Dječji vrtići dužni su Službi za obrazovanje i
znanost dostaviti Izvješća o radu za proteklu pedagošku godinu najkasnije do 15. listopada
tekuće godine, a financijsko izvješće za proteklu kalendarsku godinu zajedno s IP karticom
najkasnije do 15. veljače tekuće godine“.
Članak 4.
Članak 14. mijenja se i glasi: „Na zahtjev Službe za obrazovanje i znanost na kraju
svake pedagoške godine, ili po potrebi i ranije vršit će se kontrola isplate plaća vrtića. Kontrolu
će provoditi nadležna služba“.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ustanovama predškolskog odgoja u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica
na području Grada Splita – svima
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milina-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost, voditeljici Odsjeka Ana-Mari Kljaković, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
5. Arhivi, ovdje

*P/1347039*

KLASA: 620-01/15-01/00273
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-161
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 29. 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) i članka 24. Pravilnika o financiranju i
ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu („Službeni glasnik
Grada Splita“ 47/15), Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju financijskih sredstava za potpore sportašima, klubovima i udrugama
vrhunskog sporta temeljem II. Poziva za predlaganje javnih potreba u sportu Grada
Splita za 2016. godinu
1. Temeljem II. Poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Splita za
2016. godinu i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata i
programa koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka, Grad Split dodijelit će financijska
sredstva za potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta za 2016.
godinu, kako slijedi:
Atletski klub Split
Atletski klub Split
Atletski klub Split
Gimnastički klub Marjan
Jedriličarski klub Labud
Jedriličarski klub Mornar
Jedriličarski klub Labud
Jedriličarski klub Mornar
Plivački klub Mornar
Taekwondo klub Marjan
Taekwondo klub Marjan
Judo klub Pujanke
Jedriličarski klub Labud
Jedriličarski klub Mornar
Judo klub Pujanke
Akademski judo klub
Student
Klub daljinskog plivanja
Split
Plivački klub Jadran
Stolnoteniski klub Split
Taekwondo klub Marjan

Blanka Vlašić
Stipe Žunić
Filip Mihaljević
Ana Đerek
Tina Mihelić
Tonći Stipanović
Ivan Kljaković-Gašpić
Luka Mratović
Matea Samardžić
Ana Zaninović
Lucija Zaninović
Barbara Matić
Dominik Perković
Sandra Lulić
Karla Prodan
Tihea Topolovec

40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

Duje Milan

6.000,00

Karlo Noah Paut
Josip Mustapić
Bruna Vuletić

6.000,00
6.000,00
6.000,00

Taekwondo klub Kocunar
Boksački klub Grom
Boksački klub Pit bull
Maraton klub Marjan
Bob klub 2000

Luka Perajica
Marijan Brnić
Lucijan Ćosić
Ana Medić
Karla Šola

6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
27.000,00

2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2016.
godinu, Razdjel 9., Glava 0., Program: Pokroviteljstva i potpore klubovima i
udrugama, Aktivnost: Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta, a
doznačit će se na žiro-račun klubova.
3. Između Grada Splita i klubova iz točke 1. ovog Zaključka zaključit će se ugovor o
međusobnim pravima i obvezama.
4. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za sport i sportsku infrastrukturu za
realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Službi za sport i sportsku infrastrukturu, pročelniku Hrvoju Akrapu, ovdje
2. Savjetniku Gradonačelnika Ozrenu Bužančiću, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Službi za sport i sportsku infrastrukturu, Igoru Maretiću, ovdje
5. Uredništvo „Službenom glasniku Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

*P/1346890*

KLASA: 500-01/16-01/153
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 22. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/16) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
Grada Splita za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 45/15), Gradonačelnik
Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju financijske potpore za plaćanje najma stana
socijalno ugroženoj obitelji
1. Grad Split osigurava sredstva u mjesečnom iznosu od 1.680,00 kuna za pomoć za
podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženoj obitelji u razdoblju od 1. srpnja
2016. godine do 30. prosinca 2016. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se u mjesečnim ratama iz Proračuna
Grada Splita za 2016. godinu na teret Razdjela 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 pojedinaca i obitelji,
projekt/aktivnost Pomoći za podmirenje troškova stanovanja na račun IBAN:
HR2424920083200009233 otvoren kod Imex banke OIB:79142886922 sukladno
ugovoru koji će se sklopiti između Grada Splita i predstavnika socijalno ugrožene
obitelji kao najmoprimca.
3. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Vice Lozančić, Velebitska 105, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Katarini Borković Staničić,
ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

*P/1347414*

KLASA: 350-02/16-04/04
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-21
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 95. stavka 2 i članka 113. stavak 1 Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj 153/13) 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 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
priobalnog područja Trstenik - Radoševac
1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja
Trstenik - Radoševac i prosljeđuje na javnu raspravu.
2. Zadužuje se Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
planiranje, da objavi i provede postupak javne rasprave o Prijedlogu iz točke 1. ovog
Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službeni glasnik Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici Batinić Santro, ovdje
2. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Branki Mimici, ovdje
3. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Veri Damjanić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1346847*

KLASA: 601-01/16-01/00001
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-12
Split, 7. srpnja 2016. 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 Zaključka o zabrani zasnivanja radnih
odnosa Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 56/13), Gradonačelnik Grada
Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti Ustanovi predškolskog odgoja
DV CVIT MEDITERANA za zasnivanje radnog odnosa na
određeno vrijeme za radno mjesto odgojitelj
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV CVIT MEDITERANA daje se prethodna suglasnost
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za pedagošku 2016./2017.
godinu za radno mjesto:
- odgojitelj - (3) tri izvršitelja/ice s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno).
2. Ustanova iz točke 1. ovog Zaključka dužna je nakon provedenog natječajnog
postupka dostaviti pisano izvješće o realizaciji ovog Zaključka Gradonačelniku Grada
Splita putem Službe za obrazovanje i znanost Grada Splita.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, Split
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milina-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost, voditeljici Odsjeka Anamari Kljaković, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1346887*

KLASA: 940-06/16-01/559
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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. stavak 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, 2/15, 36/15, 10/16 - ispravak i 15/16), Gradonačelnik Grada Splita
dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda (Riva – pored parkinga za motore) Udruzi naš Hajduk radi
postavljanja štanda
1.

2.
3.
4.
1.
5.
6.

Grad Split daje Udruzi naš Hajduk na privremeno korištenje javnu površinu na Obali
hrvatskog narodnog preporoda (Riva – pored parkinga za motore) radi postavljanja
štanda zbog prodaje godišnjih pretplata karata, prije održavanja prve utakmice Hajduka
u vremenskom razdoblju od 15. 7. do 17. 7. 2016. godine u vremenu od 08:00 do 21:00
sati.
Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i privremenih
potreba sportske, kulturne i sl.manifestacija i građevinskih radova zatraži Grad Split.
Korisnik je dužan dodijeljene površine 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 upotrebe 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 naš Hajduk“, 8. Mediteranskih igara 2, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku, ovdje
3. Pododsjeku za javne površine i pomorsko dobro, Željana Matijašević, ovdje,
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1347040*

KLASA: 943-02/07-01/0156
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-5
Split, 7. srpnja 2016. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje PREDMET:

Prijedlog zaključka o razrješenju imovinskopravnih odnosa sa Kliničkim
bolničkim centrom 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 je, dana 7.
srpnja 2016. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka o razrješenju imovinskopravnih odnosa sa Kliničkim
bolničkim centrom Split
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj,
pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog zaključka …
DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1347167*

KLASA: 363-02/10-01/0031
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-8
Split, 7. srpnja 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

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 7.
srpnja 2016. godine, dostavlja
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Špiro Cokarić,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Odluka o izmjeni….::
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1347128*

KLASA: 300-01/16-01/28
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 7. srpnja 2016. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje PREDMET: Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva
Spalatum D.M.C. d.o.o. za 2015. 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 dana 7.
srpnja 2016. godine, dostavlja
Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva
Spalatum D.M.C. d.o.o. za 2015. godinu
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Marina
Rančić, direktorica Spalatum D.M.C. d.o.o.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

U prilogu: Godišnje izvješće …

DOSTAVITI:
1. Spalatum D.M.C. d.o.o., Kralja Zvonimira 14, Split
2. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
3. Službi za sport i sportsku infrastrukturu, pročelniku Hrvoju Akrapu, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1347171*

KLASA: 947-01/09-01/0077
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-30
Split, 7. srpnja 2016. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje PREDMET:

Prijedlog zaključka o sklapanju Nagodbe u postupku određivanja naknade za
oduzete nekretnine označene kao čest. zem. 2721/1 i čest.zem. 2721/4, sve
K.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 je, dana 7.
srpnja 2016. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka o sklapanju Nagodbe u postupku određivanja naknade za oduzete
nekretnine označene kao čest. zem. 2721/1 i čest. zem. 2721/4, sve K.O. Split
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj,
pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog zaključka …
DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1347371*

KLASA: 372-01/16-01/75
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 7. srpnja 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje PREDMET: Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu 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 dana 7.
srpnja 2016. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Splita
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

*P/1347310*

KLASA: 363-02/16-01/31
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-5
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 19. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), 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 3. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji („Službeni glasnik Grada Splita” broj 11/10 i 34/15),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka za davanje jedne koncesije za obavljanje
poslova održavanja javnih nužnika na području Grada Splita
1.

Pokreće se postupak za davanje jedne (1) koncesije za skupno obavljanje poslova
održavanja četiri (4) javna nužnika na području Grada Splita i to: „Pistura“, „Nepotova“,
„Matejuška“ i „Lučka kapetanija“ (u rekonstrukciji), uz potporu Grada Splita u najvišem
godišnjem iznosu od 310.000,00 kuna.
2. Korisnik koncesije može biti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnošću, koja
ispunjava tehničke i organizacijske uvjete za obavljanje koncesije.
3. Koncesija se dodjeljuju na vrijeme od četiri (4) godine.
4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja
koncesije u „Narodnim novinama“. Obavijest će se objaviti nakon toga i na web
stranicama Grada Splita i u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.
5. Kriterij za odabir ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim kriterijima:
a.) najviša ponuđena godišnja visina naknade za koncesiju - maksimalni broj bodova
je 15,
b.)
najniži ponuđeni godišnji iznos potpore Grada Splita - maksimalni broj bodova
20,
c.)
poslovni ugled (reference) – maksimalni broj bodova 10.
Ukupni broj bodova dobije se zbrojem bodova sva tri utvrđena kriterija.
6. Najniži iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 4.000,00 kuna.
7. Najviši iznos godišnje potpore Grada Splita za koncesiju iznosi 310.000,00 kuna.
8. Postupak koncesioniranja provesti će Stručno povjerenstvo za koncesije iz područja
komunalnih djelatnosti kroz objavu natječajnih uvjeta, prijam i obradu podataka.
Gradonačelnik Grada Splita, po osnovi prijedloga Stručnog povjerenstva, donijet će
prijedlog odluke o povjeravanju poslova održavanja javnih nužnika na području Grada
Splita, kojeg podnosi Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
9. Postupak davanja koncesije provodi se temeljem prihvaćene Analize Stručnog
povjerenstva za obavljanje poslova održavanja javnih nužnika na području Grada Splita,
koja je izrađena u smislu članka 12. stavka 4. Zakona o koncesijama i nalazi se u prilogu
ovog Zaključka.
10. Gradsko vijeće Grada Splita donosi Odluku o davanju koncesije.
11. Temeljem Odluke o davanju koncesije, Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji sa
izabranim korisnikom koncesije.

12. Zadužuje se Pododsjek za nadzor i koordinaciju komunalnih poduzeća i pravnih
poslova za tehničku provedbu ovog Zaključka.
13. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Članovima Stručnog povjerenstva za koncesije iz područja komunalnih djelatnosti,
svima
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Špiro Cokarić, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoj Marušić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana ovdje

*P/1347099*

KLASA: 940-06/16-01/590
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 37/11, 1/12 i 32/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine u Dioklecijanovoj ulici
Hrvatskom narodnom kazalištu Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split, na privremeno korištenje javnu
površinu Dioklecijanova ulica, za postavljanje dva manja transparenta u svrhu najave
62. Splitskog ljeta.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 10. 7. do 17. 8. 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe 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. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, 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. Pismohrana, ovdje

*P/1347160*

KLASA: 940-06/16-01/592
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 37/11, 1/12 i 32/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Krešimirova ulica Hrvatskom narodnom kazalištu Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split, na korištenje javnu gradsku
površinu Krešimirova ulica, radi postavljanja dva manja transparenta, u svrhu najave
62. Splitskog ljeta.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 10. srpnja 2016. godine do 17. kolovoza 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, 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

*P/1347073*

KLASA: 940-06/16-01/502
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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. stavak 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, 2/15, 36/15, 10/16 – Ispravak i 15/16), Gradonačelnik Grada Splita
dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Lari Bogdan
1. Grad Split daje Lari Bogdan, na korištenje javnu površinu č.z. 4852 KO Žrnovnica,
kod crkve Uznesenja BDM u Žrnovnici, radi organiziranja prigodnog druženja s
gostima na vjenčanju.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dan 17. 09. 2016. godine, u vremenu od 15,00 do 20,00 sata.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Lara Bogdan, Kružina 24, 21251 Žrnovnica
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

*P/1347290*

KLASA: 940-06/16-01/583
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 37/11, 1/12 i 32/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine
Glazbenoj mladeži Split
1. Grad Split daje Glazbenoj mladeži Split, na korištenje javnu površinu Obala hrvatskog
narodnog preporoda - Riva, južni ulaz u Dioklecijanove podrume, za postavljanje
transparenta u svrhu najave glazbene manifestacije „Čari klasične glazbe u
Podrumima''.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 15. 7. do 19. 8. 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Glazbena mladež Split, Zagrebačka 23, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, 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. Pismohrana, ovdje

*P/1347190*

KLASA: 940-06/15-01/00644
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-16
Split, 7. srpnja 2016. 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. Stavak 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, 2/15, 36/15, 10/16 – Ispravak i 15/16), Gradonačelnik Grada Splita
dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
HNK Hajduk Split š.d.d.
1. Grad Split daje HNK Hajduk Split š.d.d., na korištenje javnu gradsku površinu
Poljudsko šetalište, č.z. 1600/4, radi postavljanja navijačke „fun zone“ u svrhu
organizacije utakmica Hrvatskog nogometnog prvenstva Max Tv prve lige, utakmica
Hrvatskog kupa, utakmica Euro lige, te prijateljskih susreta na Poljudu.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dane 28. 07., 4. 08., 5. 08., 6. 08., 7. 08., 18. 08., 19. 08., 20. 08., 21. 08. i 25. 08.
2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu gradsku površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. HNK Hajduk Split š.d.d., 8. Mediteranskih igara 2, 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

*P/1347300*

KLASA: 940-06/16-01/00120
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-12
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 37/11, 1/12 i 32/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnu gradsku površinu
Gradskom kazalištu mladih
1. Grad Split daje Gradskom kazalištu mladih iz Splita na korištenje javnu gradsku
površinu za postavljanje transparenta na balkonu Gradskog kazališta mladih na
Prokurativama i u prolazu između Marmontove ulice i Trga Republike s najavama o
programu Gradskog kazališta mladih.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 15. srpnja do 15. kolovoza 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu gradsku površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro.
6. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 1, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo n/r Špiru Cokariću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pododsjek za javne
površine i pomorsko dobro, Tini Zeljko, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

*P/1346869*

KLASA: 940-06/16-01/594
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ 37/11, 1/12 i 32/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine
Hrvatskom narodnom kazalištu Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split, na privremeno korištenje javnu
površinu u Šubićevoj ulici, za postavljanje manjeg transparenta u svrhu najave 62.
Splitskog ljeta.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 10. 7. do 17. 8. 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Špiri 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. Pismohrana, ovdje

*P/1347080*

KLASA: 940-06/16-01/591
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 37/11, 1/12 i 32/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine
Hrvatskom narodnom kazalištu Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split, na privremeno korištenje javnu
površinu Kraj Zlatnih vrata, za postavljanje transparenta u svrhu najave 62. Splitskog
ljeta.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 10.7. do 17. 8. 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, 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. Pismohrana, ovdje

*P/1346850*

KLASA: 940-06/16-01/593
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ 37/11, 1/12 i 32/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine
HNK Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split, na korištenje javnu površinu u
Marmonotovoj ulici, za postavljanje transparenta u svrhu najave 62. Splitskog ljeta.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 10. 7. do 17. 8. 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe 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. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Špiru Cokariću,
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. Pismohrana, ovdje

*P/1347154*

KLASA: 940-06/16-01/589
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 7. srpnja 2016. 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 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ 37/11, 1/12 i 32/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Trg Gaje Bulata HNK Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split, na korištenje javnu gradsku
površinu Trg Gaje Bulata, za postavljanje zastava na šest jarbola u svrhu najave 62.
Splitskog ljeta.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 10. srpnja 2016. godine do 17. kolovoza 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu gradsku površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, 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

*P/1347038*

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-138
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 17. stavka 3. i članka 19. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15), članka 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) 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 7. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Mjesni odbor Žrnovnica
1. JERKO BARTULIĆ, pok. Ivana, rođen 25.08.1956 godine, OIB: 65292687299 s
prebivalištem u Žrnovnici, Privorska 9, imenuje se za povjerenika civilne zaštite
Grada Split za Mjesni odbor Žrnovnica.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Jerku Bartulić, Privorska 9, 21251 Žrnovnica
2. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
3. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1346951*

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-136
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 17. stavka 3. i članka 19. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15), članka 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) 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 7. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Ravne njive
1. IVAN ABAZA, Milana, rođen 11.06.1975 godine, OIB: 95505964565 s prebivalištem u
Splitu, Hercegovačka 90, imenuje se za povjerenika civilne zaštite Grada Split za
Gradski kotar Ravne njive.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ivanu Abaza, Hercegovačka 90, 21000 Split
2. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
3. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1347033*

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-137
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 17. stavka 3. i članka 19. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15), članka 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) 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 7. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Ravne njive
1. ROMEO JALIĆ, Ante, rođen 23.09.1966 godine, OIB: 43238066766 s prebivalištem u
Splitu, Gradišćanskih Hrvata 11, imenuje se za povjerenika civilne zaštite Grada Split
za Gradski kotar Ravne njive.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Romeu Jaliću, Gradišćanskih Hrvata 11, 21000 Split
2. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
3. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1346941*

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-135
Split, 7. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 17. stavka 3. i članka 19. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15), članka 21. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) 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 7. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Mjesni odbor Srinjine
1. ŠPIRO BEČIĆ, Nedjeljka, rođen 08.07.1982. godine, OIB: 66711762037 s
prebivalištem u Srinjinama, Sv. Roka 5, imenuje se za povjerenika civilne zaštite
Grada Split za Mjesni odbor Srinjine.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Špiru Bečić, Sv. Roka 5, 21292 Srinjine
2. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
3. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

