*P/1356157*

KLASA: 940-06/16-01/412
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-8
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 19. 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, 2/15, 36/15, 10/16 – ispravak i 15/16), Plana rasporeda kioska i
naprava („Službeni glasnik Grada Splita” broj 4/12, 18/13, 51/13, 6/14, 21/14, 67/14, 4/15,
14/15, 29/15, 36/15, 15/16, 32/16 i 38/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o neposrednoj dodjeli u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave za
palačinke katastarske oznake 2802, k.o. Slatine
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Grad Split daje u zakup neposrednom dodjelom javnu površinu, obrtu za ugostiteljstvo
Niko, vl. Iva Miše OIB: 88418010017, katastarske oznake 2802, k.o. Slatine
(Zvonimirova obala) za postavljanje pokretne naprave za palačinke, zona 3, za period od
1. 7. 2016. do 31. 8. 2016. godine.
Visina zakupnine, zona 3, iznosi 900,00 kn mjesečno, i utvrđena je Rješenjem o
određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 54/13, 1/14, 19/14 i 47/15).
Zakupnik je dužan s Gradom Splitom sklopiti ugovor o zakupu javne površine za
dodijeljenu lokaciju.
Zakupnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i privremenih
potreba sportske, kulturne i sl. manifestacije i građevinskih radova zatraži Grad Split.
Zakupnik 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.
Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za javne površine i pomorsko
dobro.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. „Niko“, obrt za ugostiteljstvo, vl. Iva Miše, Tudorski put 71, 21223 Okrug Gornji
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo n/r Špiro Cokarić, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro, Željana Matijašević, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/1356419*

KLASA: 330-05/16-01/110
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-6
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13,
143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 55. Statuta Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
članka 19. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 1/14 i 8/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za
nabavu usluge privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu u
sastavu: Marijana Kirevski i Gordana Vrdoljak, te se odabire ponuda ponuditelja:
Dom za ovisnike Zajednica Susret, Stari Pazar 2 iz Splita, s cijenom od
64.080,00 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključit će se ugovor po
objavi ovog Zaključka na internetskim stranicama Naručitelja budući žalba nije
dopuštena.
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.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

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

*P/1356276*

KLASA: 330-05/16-01/141
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-6
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13,
143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 55. 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 i 8/16), i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu
usluge dobave i instalacije Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 NLM
(mrežna) trajna lic. (2 licence) s pretplatom
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge dobave i instalacije Autodesk Infrastructure Design Suite
Standard 2017 NLM (mrežna) trajna lic. (2 licence) s pretplatom u sastavu: Katarina
Šakić i Petar Šunjić, te se odabire ponuda ponuditelja: Osa Softver d.o.o. iz
Zagreba, Petrovaradinska 1 s cijenom od 175.175,00 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključit će se ugovor po
objavi ovog Zaključka na internetskim stranicama Naručitelja budući žalba nije
dopuštena.
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.

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

*P/1356135*

KLASA: 940-06/16-01/610
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), 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) i
Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Marmontova ulica tvrtki Outbox j.d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki Outbox j.d.o.o., na korištenje javnu gradsku površinu
Marmontova ulica, za postavljanje transparenata u svrhu najave koncerta kubanskog
benda Habana Social Cluba u Ljetnom kinu Bačvice.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 28. 7. 2016. godine do 7. 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“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Outbox j.d.o.o., Vice Vukova 8, 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

*P/1355952*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-180
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Plokite
1. DENIS GRGIĆ, Ivana, rođen 28. 5. 1974. godine, OIB: 03402797305 s prebivalištem
u Splitu, Đakovačka 11, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada
Splita za Gradski kotar Plokite.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

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

*P/1355954*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-181
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Plokite
1. JOŠKO IVČEVIĆ, pok. Filipa, rođen 24. 9. 1977. godine, OIB: 91289582680 s
prebivalištem u Splitu, Đakovačka 15, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne
zaštite Grada Splita za Gradski kotar Plokite.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1. Joško Ivčević, Đakovačka 15, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356093*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-190
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. JOSIP ŽIŽIĆ, Marka, rođen 13. 10. 1993. godine, OIB: 47629805885 s prebivalištem
u Splitu, Pujanke 47, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Josip Žižić, Pujanke 47, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356083*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-189
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. TONI VRANJEŠ, pok.Joze, rođen 18. 1. 1990. godine, OIB: 59679361535 s
prebivalištem u Splitu, Mišina 29, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne
zaštite Grada Splita za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Toni Vranješ, Mišina 29, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356018*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-187
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. GORAN STRUNJE, Marinka, rođen 1. 4. 1983. godine, OIB: 88641201604 s
prebivalištem u Splitu, Tijardovićeva 18, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne
zaštite Grada Splita za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1. Goran Strunje, Tijardovićeva 18, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356029*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-188
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. DAMJAN VRANKOVIĆ, Aleksandra, rođen 18. 8. 1992. godine, OIB:
99921190921 s prebivalištem u Splitu, Tijardovićeva 6, imenuje se za zamjenika
povjerenika civilne zaštite Grada Splita za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Damjan Vranković, Tijardovićeva 6, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356017*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-186
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. JOSIP SOLDIĆ, Marinka, rođen 18. 1. 1995. godine, OIB: 90861476691 s
prebivalištem u Splitu, Tijardovićeva 4, imenuje se za zamjenika povjerenika
civilne zaštite Grada Splita za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1. Josip Soldić, Tijardovićeva 4, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356002*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-184
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. IVICA RUNJIĆ, pok. Luke, rođen 2. 6. 1969. godine, OIB: 37956368347 s
prebivalištem u Splitu, Pujanke 77, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne
zaštite Grada Splita za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Ivica Runjić, Pujanke 77, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356010*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-185
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. MARIO RUNJIĆ, Ivice, rođen 5. 4. 1996. godine, OIB: 24513079208 s
prebivalištem u Splitu, Pujanke 77, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne
zaštite Grada Splita za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Mario Runjić, Pujanke 77, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1355959*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-183
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. JAKOV DADIĆ, Marka, rođen 19. 11. 1994. godine, OIB: 33685096088 s
prebivalištem u Splitu, Tijardovićeva 12, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne
zaštite Grada Splita za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1. Jakov Dadić, Tijardovićeva 12, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1355955*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-182
Split, 26. 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), članka 55. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnika Grada Splita“ 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)
i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću
za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u
razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ:
2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada
Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. ZVONKO BRIZIĆ, Juraja, rođen 21. 2. 1987. godine, OIB: 12054547109 s
prebivalištem u Splitu, Pujanke 22, imenuje se za zamjenika povjerenika civilne
zaštite Grada Split za Gradski kotar Pujanke.
2. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1. Zvonko Brizić, Pujanke 22, 21000 Split
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. PUZS Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1356529*

KLASA: 026-01/16-01/34
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u
objektu GK Bol, Ulica slobode 24, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama, na određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Bol, Ulica slobode 24, Split (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i
spašavanje,
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka
za mjesnu samoupravu,
3. Ivan Čikara, Vijeće GK Bol,
4. Zlatan Leko, Vijeće GK Bol,
5. Marina Matković, Vijeće GK Bol.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.

Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u
daljnju proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja
propisanih uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s
izvješćem dostaviti Povjerenstvu za bodovanje.
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Bol, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356502*

KLASA: 026-01/16-01/36
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u
objektu GK Kman, Šibenska 27, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama, na određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Kman, Šibenska 27, Split, (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i
spašavanje,
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka
za mjesnu samoupravu,
3. Davor Perković, Vijeće GK Kman,
4. Josip Župić, Vijeće GK Kman,
5. Stanko Prcela, Vijeće GK Kman.
III.

Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.

Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u
daljnju proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja
propisanih uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s
izvješćem dostaviti Povjerenstvu za bodovanje.
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Kman, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356386*

KLASA: 026-01/16-01/40
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Mertojak,
Doverska 17, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama, na određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Mertojak, Doverska 17, Split, (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i
spašavanje,
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka
za mjesnu samoupravu,
3. Tea Bakota, Vijeće GK Mertojak,
4. Goran Mikačić, Vijeće GK Mertojak,
5. Miroslav Vrkljan, Vijeće GK Mertojak.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.

Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u
daljnju proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja
propisanih uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s
izvješćem dostaviti Povjerenstvu za bodovanje.
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Mertojak, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana
i ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356338*

KLASA: 026-01/16-01/42
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Ravne njive,
Hercegovačka 40, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama, na određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Ravne njive, Hercegovačka 40,
Split, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Neno Dadić, Vijeće GK Ravne njive,
4. Lovre Čatipović, Vijeće GK Ravne njive,
5. Ante Alfirević, Vijeće GK Ravne njive
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,

- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.
Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Ravne njive, Aktivnost 09 Obilježavanje
blagdana i ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356313*

KLASA: 026-01/16-01/43
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Sirobuja,
Mandićeva 34, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu
provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama, na
određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Sirobuja, Mandićeva 34, Split, (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Ivica Grubišić, Vijeće GK Sirobuja,
4. Mislav Gudelj, Vijeće GK Sirobuja,
5. Dinko Rako, Vijeće GK Sirobuja

III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.
Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01
Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Sirobuja, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356363*

KLASA: 026-01/16-01/41
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Plokite, Iločka 6,
Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu
provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama, na
određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Plokite, Iločka 6, Split, (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Julijana Civadelić, Vijeće GK Plokite,
4. Ana Hinić, Vijeće GK Plokite,
5. Veselko Jelinić, Vijeće GK Plokite

III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.
Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01
Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Plokite, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356233*

KLASA: 026-01/16-01/49
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava na natječaj
koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija
na korištenje udrugama na određeno vremensko razdoblje u
GK Blatine – Škrape, Poljička cesta 31, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava na natječaj
koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Blatine – Škrape, Poljička cesta 31, Split (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Danica Perković, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Jadranka Matijević, Vijeće GK Blatine – Škrape,
4. Damir Goleš, Vijeće GK Blatine – Škrape,
5. Petar Šimundža, Vijeće GK Blatine – Škrape.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- razmotriti i objektivno bodovati prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje utvrđenim člankom 19. Pravilnika;
- na temelju zbroja bodova utvrditi prijedlog rang – liste dodjele prostorija na
korištenje;
- po proteku rokova za prigovora prijedlog rang – listu dostaviti Gradonačelniku Grada
Splita na konačno donošenje.

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Blatine - Škrape, Aktivnost 09 Obilježavanje
blagdana i ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356236*

KLASA: 026-01/16-01/50
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava na natječaj koje
ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Bol, Ulica slobode 24, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava na natječaj
koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Bol, Ulica slobode 24, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Vesna Balen, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Ante Šunjić, predsjednik Vijeća GK Bol,
4. Ivan Čorić, član Vijeća GK Bol,
5. Antonio Javorčić Govorko, član Vijeće GK Bol.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- razmotriti i objektivno bodovati prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje utvrđenim člankom 19. Pravilnika;
- na temelju zbroja bodova utvrditi prijedlog rang – liste dodjele prostorija na
korištenje;
- po proteku rokova za prigovora prijedlog rang – listu dostaviti Gradonačelniku Grada
Splita na konačno donošenje.

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Bol, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356334*

KLASA: 026-01/16-01/53
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava na natječaj koje
ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Kocunar, Mosećka 56, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava na natječaj
koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Kocunar, Mosećka 56, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Katija Čukušić, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Mario Banović, član Vijeća GK Kocunar,
4. Ivo Perković, član Vijeća GK Kocunar,
5. Slavko Dabro, član Vijeće GK Kocunar.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- razmotriti i objektivno bodovati prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje utvrđenim člankom 19. Pravilnika;
- na temelju zbroja bodova utvrditi prijedlog rang – liste dodjele prostorija na
korištenje;
- po proteku rokova za prigovora prijedlog rang – listu dostaviti Gradonačelniku Grada
Splita na konačno donošenje.

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Kocunar, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356309*

KLASA: 026-01/16-01/52
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava na natječaj koje
ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Kman, Šibenska 27, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava na natječaj
koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Kman, Šibenska 27, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Elvira Krolo, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Marko Pavić, član Vijeća GK Kman,
4. Luka Jelavić, član Vijeća GK Kman,
5. Ivan Banović, član Vijeće GK Kman.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- razmotriti i objektivno bodovati prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje utvrđenim člankom 19. Pravilnika;
- na temelju zbroja bodova utvrditi prijedlog rang – liste dodjele prostorija na
korištenje;
- po proteku rokova za prigovora prijedlog rang – listu dostaviti Gradonačelniku Grada
Splita na konačno donošenje.

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Kman, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356373*

KLASA: 026-01/16-01/55
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16), Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava na natječaj koje
ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Lučac – Manuš, Omiška 14, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava na natječaj
koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Lučac – Manuš, Omiška 14, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Vesna Perak - Bone, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Hrvoje Karinčić, član Vijeća GK Lučac – Manuš,
4. Tomislav Matijašević, član Vijeća Lučac – Manuš,
5. Ivan Leko, član Vijeće GK Lučac – Manuš.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- razmotriti i objektivno bodovati prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje utvrđenim člankom 19. Pravilnika;
- na temelju zbroja bodova utvrditi prijedlog rang – liste dodjele prostorija na
korištenje;
- po proteku rokova za prigovora prijedlog rang – listu dostaviti Gradonačelniku Grada
Splita na konačno donošenje.

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Lučac - Manuš, Aktivnost 09 Obilježavanje
blagdana i ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356352*

KLASA: 026-01/16-01/54
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava na natječaj koje
ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Lokve, Šižgorićeva 5, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava na natječaj
koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama
na određeno vremensko razdoblje u GK Lokve, Šižgorićeva 5, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Herta Jukić, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Sretna Marasović, članica Vijeća GK Lokve,
4. Hrvoje Bota, član Vijeća GK Lokve,
5. Marina Jurić, članica Vijeće GK Lokve.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- razmotriti i objektivno bodovati prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje utvrđenim člankom 19. Pravilnika;
- na temelju zbroja bodova utvrditi prijedlog rang – liste dodjele prostorija na
korištenje;
- po proteku rokova za prigovora prijedlog rang – listu dostaviti Gradonačelniku Grada
Splita na konačno donošenje.

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Lokve, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356520*

KLASA: 026-01/16-01/35
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Grad,
Bernardinova 1 Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu
provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama, na
određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Grad, Bernardinova 1, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Hrvoje Jelinović , Vijeće GK Grad,
4. Boris Bulović, Vijeće GK Grad,
5. Leo Luetić, Vijeće GK Grad
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,

- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.
Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01
Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Grad, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356238*

KLASA: 026-01/16-01/48
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava na natječaj koje
ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama na određeno vremensko razdoblje u GK Bačvice, Viška 7, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava na natječaj koje
ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama na
određeno vremensko razdoblje u GK Bačvice, Viška 7, Split ( u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu
2. Ankica Mikulić, administrativna tajnica Gradskog kotara
3. Marin Zaninović, član Vijeća GK Bačvice
4. Mario Pupić, član Vijeća GK Bačvice
5. Ivan Zaninović, član Vijeća GK Bačvice
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- razmotriti i objektivno bodovati prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja sukladno
kriterijima i mjerilima za bodovanje utvrđenim člankom 19. Pravilnika;
- na temelju zbroja bodova utvrditi prijedlog rang – liste dodjele prostorija na korištenje;
- po proteku rokova za prigovora prijedlog rang – listu dostaviti Gradonačelniku Grada Splita
na konačno donošenje.
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01

Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Bačvice, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1.
Imenovanima, svima
2.
Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, ovdje
3.
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4.
Pismohrani, ovdje

*P/1356191*

KLASA: 026-01/16-01/47
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu MO Donje Sitno,
Hrvatskih dragovoljaca 48, Žrnovnica.
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu
provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama, na
određeno vremensko razdoblje, u objektu MO Donje Sitno, Hrvatskih dragovoljaca 48,
Žrnovnica, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Jurica Jurišić, Vijeće MO Donje Sitno,
4. Nediljko Ugrin, Vijeće MO Donje Sitno,
5. Tonći Mihanović, Vijeće MO Donje Sitno
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.
Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01
Odsjek za mjesnu samoupravu, MO Donje Sitno, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356253*

KLASA: 026-01/16-01/68
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 32. točke 3. 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 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 17. stavka 2.
Pravilnika o davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima
Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja
zamjeniku gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti
Gradonačelnika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2.
kolovoza 2016. godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6
od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016.
godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prigovore po Natječaju za dodjelu
prostorija na korištenje udrugama na određeno vremensko razdoblje u objektu
GK Kman, Šibenska 27, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Kman (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Filip Butorović, Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje,
2. Ivan Leko, Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje,
3. Ivana Jukić, Vijeće GK Kman.
III.
Zadaća Povjerenstva je pregledati pristigle prigovore te u roku od 8 (osam) radnih dana
odlučiti o osnovanosti istih.
U slučaju prihvaćanja prigovora Povjerenstvo će prijavu uputiti nadležnom tijelu na
odlučivanje, u suprotnom, Povjerenstvo je dužno podnositelja prijedloga obavijestiti o
razlozima odbijanja prigovora.
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01

Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Kman, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

*P/1356417*

KLASA: 026-01/16-01/37
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija
na korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu
GK Kocunar, Mosećka 56, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama, na određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Kocunar, Mosećka 56, Split, (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i
spašavanje,
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka
za mjesnu samoupravu,
3. Ante Parčina, Vijeće GK Kocunar,
4. Siniša Đapić, Vijeće GK Kocunar,
5. Ivan Ponjarac, Vijeće GK Kocunar.
III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.

Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u
daljnju proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja
propisanih uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s
izvješćem dostaviti Povjerenstvu za bodovanje.
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Kocunar, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356396*

KLASA: 026-01/16-01/39
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu
prostorija na korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje
u objektu GK Lučac – Manuš, Omiška 14, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama, na određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Lučac – Manuš, Omiška 14,
Split, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i
spašavanje,
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka
za mjesnu samoupravu,
3. Ivana Prodan, Vijeće GK Lučac – Manuš,
4. Bojan Kralj, Vijeće GK Lučac – Manuš,
5. Nino Martinić, Vijeće GK Lučac – Manuš.
III.

Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.

Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u
daljnju proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja
propisanih uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s
izvješćem dostaviti Povjerenstvu za bodovanje.
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Lučac – Manuš, Aktivnost 09 Obilježavanje
blagdana i ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356228*

KLASA: 026-01/16-01/45
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Sućidar,
Vukovarska 109 D, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje
udrugama, na određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Sućidar, Vukovarska 109 D,
Split, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Ivica Jurić, Vijeće GK Sućidar,
4. Filip Senta, Vijeće GK Sućidar,
5. Ivan Tokić, Vijeće GK Sućidar
III.

Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.

Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00
kn po sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim
sredstvima u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje,
Glava 01 Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Sućidar, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i
ostale aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356234*

KLASA: 026-01/16-01/44
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Spinut,
Matoševa 29, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu
provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama, na
određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Spinut, Matoševa 29, Split, (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Tea Vrgoč, Vijeće GK Spinut,
4. Mira Vuković, Vijeće GK Spinut,
5. Maja Planinić, Vijeće GK Spinut

III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.
Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje

IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01
Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Spinut, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356215*

KLASA: 026-01/16-01/46
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 11. stavka 3. Pravilnika o
davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“ broj 13/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu, provedbu natječaja i
administrativnu provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Šine,
Josipova 2, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu
provjeru prijava natječaja po Natječaju za dodjelu prostorija na korištenje udrugama, na
određeno vremensko razdoblje, u objektu GK Šine, Josipova 2, Split, (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)

II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pomoćnica pročelnika Služba za mj. samoupravu, zaštitu i spašavanje
2. Goran Žuljević, administrativni referent za financijsko ekonomske poslove Odsjeka za
mjesnu samoupravu
3. Gordan Milinović, Vijeće GK Šine,
4. Marijan Malenica, Vijeće GK Šine,
5. Ante Ribičić, Vijeće GK Šine

III.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema teksta natječaja i natječajne dokumentacije,
- otvaranje zaprimljenih prijava,
- utvrđivanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja,
- objava potrebnih podataka o provedbi natječaja na mrežnim stranicama Grada.
Povjerenstvo nakon pregledanih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno bodovanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih
uvjeta i o istome sastavlja izvješće.
Povjerenstvo je obvezno, prijave koje su ispunile propisane uvjete natječaja s izvješćem
dostaviti Povjerenstvu za bodovanje
IV.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad i to u iznosu od po 100,00 kn po
sjednici za svakog člana, a ista se osiguravaju u decentraliziranim Proračunskim sredstvima
u korist GK/MO, Razdjel 011 Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Glava 01
Odsjek za mjesnu samoupravu, GK Šine, Aktivnost 09 Obilježavanje blagdana i ostale
aktivnosti GK/MO, 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356224*

KLASA: 373-01/16-01/37
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), te članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(„Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14 i 98/15), članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 6580/2 Z.U. 14995 K.O. Split u naravi ½ dijela
stana površine 80,50 m² u Splitu u zgradi na adresi Sukoišanska
1. Grad Split se, kao ovlaštenik prava prvokupa, odriče prava prvokupa dijela čest.zem.
6580/2 Z.U. 14995 u naravi ½ dijela stana površine 80,50 m² u Splitu na adresi
Sukoišanska 26.
2. Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka iznosi 80.500,00 EUR
(slovima: osamdesettisućapetsto eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema
prodajnom tečaju HNB na dan plaćanja.
3. Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji za predmetnu nekretninu ponuditelj se
obvezuje jedan primjerak Ugovora dostaviti Gradu Splitu, Službi pravne zaštite i za
stanove i poslovne prostore.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb
2. Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split
3. Mirjana Sanader, Josipa Kozarca 21, 10000 Zagreb
4. Službi pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, pročelniku Ivici Pavići, ovdje
5. Službi pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, Viboru Pavloviću, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

*P/1356240*

KLASA: 373-01/16-01/39
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-3
Split, 26. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09 i 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(„Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14 i 98/15), članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku
gradonačelnika Grada Splita Goranu Kovačeviću za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za
vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 22. srpnja do 2. kolovoza 2016.
godine, KLASA: 022-05/13-01/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja
2016. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Splita dana 26. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9523/32 Z.U. 15396 K.O. Split u naravi
stan površine 64,00 m² na IV. katu u zgradi u Splitu na adresi Ulica slobode 3
1. Grad Split se, kao ovlaštenik prava prvokupa, odriče prava prvokupa dijela čest.zem.
9523/32 Z.U. 15396 u naravi stan površine 64,00 m² na IV. katu u zgradi u Splitu na
adresi Ulica slobode 3.
2. Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka iznosi 108.800,00 EUR
(slovima: sto osam tisuća osamsto eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti po
srednjem tečaju HNB na dan isplate.
3. Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji za predmetnu nekretninu ponuditelj se
obvezuje jedan primjerak Ugovora dostaviti Gradu Splitu, Službi pravne zaštite i za
stanove i poslovne prostore.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb
2. Županija Splitsko-dalmatinska, Domovinskog rata 2, 21000 Split
3. Zdravka Mikačić, Doverska 29, 21000 Split
4. Igor Strgačić, Dubrovačka 18, 21000 Split
5. Sužba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, n/r pročelnika Ivice Pavića
6. Sužba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, n/r Pavlović Vibora
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
8. Pismohrana,

