*P/1356970*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-191
Split, 27. 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 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. JURE JOSIPOVIĆ, Nenada, rođen 07. 05. 1991. godine, OIB: 16196164802 s
prebivalištem u Splitu, Tijardovićeva 10, 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. Juri Josipović, Tijardovićeva 10, 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/1356992*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-192
Split, 27. 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 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. FRANE KRŽELJ, Ivice, rođen 08. 03. 1987. godine, OIB: 22778529120 s
prebivalištem u Splitu, Studinova 5, 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. Frani Krželju, Studinova 5, 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/1357006*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-193
Split, 27. 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 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. IVICA MALENICA, Marka, rođen 03. 10. 1967. godine, OIB: 52165830546 s
prebivalištem u Splitu, Tijardovićeva 6, 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. Ivici Malenici, 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/1357013*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-194
Split, 27. 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 glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni
tekst), 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. DANIJEL MIKAČIĆ, Ante, rođen 10. 01. 1979. godine, OIB: 53176742174 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. Danijelu Mikačiću, 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/1357022*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-196
Split, 27. 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 glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni
tekst), 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. BOŽE NASIĆ, Nade, rođen 24. 12. 1981. godine, OIB: 38922908185 s prebivalištem
u Splitu, Pujanke 73, 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. Boži Nasiću, Pujanke 73, 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/1357018*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-195
Split, 27. 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 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. HRVOJE MLAČIĆ, Stjepana, rođen 19. 12. 1984. godine, OIB: 89015166810 s
prebivalištem u Splitu, Pujanke 24, 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. Hrvoju Mlačiću, Pujanke 24, 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/1357029*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-197
Split, 27. 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 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. MILIVOJ PAIĆ, Milivoja, rođen 30. 06. 1984. godine, OIB: 55465652216 s
prebivalištem u Splitu, Pujanke 75, 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. Milivoju Paiću, Pujanke 75, 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/1357038*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-198
Split, 27. 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 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. MATE PARLOV, Darka, rođen 08. 06. 1988. godine, OIB: 83759678815 s
prebivalištem u Splitu, Mišina 41, 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. Mati Parlovu, Mišina 41, 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/1357045*

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-199
Split, 27. 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 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: 022-05/1301/00024, URBROJ: 2181/01-01-09-01/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik
gradonačelnika Grada Splita dana 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Splita
za Gradski kotar Pujanke
1. JOŠKO ROGULJIĆ, Ante, rođen 16. 08. 1988. godine, OIB: 28812498550 s
prebivalištem u Splitu, Pujanke 26, 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. Jošku Roguljiću, Pujanke 26, 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/1356902*

KLASA: 026-01/16-01/51
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 27. 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 Gradu Splitu
(„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 27. 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 Grad, Bernardinova 1, 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 Grad, Bernardinova 1, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu
2. Nikola Bakić, administrativni tajnik Gradskog kotara
3. Tonći Vuković, predsjednik Vijeća GK Grad,
4. Božidar Tomkić, član Vijeća GK Grad,
5. Radojka Siriščević, član Vijeće GK Grad,
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 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, ovdje
3.
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4.
Pismohrani, ovdje

*P/1356955*

KLASA: 026-01/16-01/67
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Grad, Bernardinova 1, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu
prostorija na korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Grad (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. Ante Mrčela, Vijeće GK Grad.
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 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/1356941*

KLASA: 026-01/16-01/66
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Bol, Ulica slobode 24, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu
prostorija na korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Bol (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. Marko Žaja, Vijeće GK Bol.
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 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/1356766*

KLASA: 026-01/16-01/72
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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
Gradu Splitu („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 27. 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 Mertojak, Doverska 17, Split

I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Mertojak (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. Josip Perić, Vijeće GK Mertojak
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 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. Pismohrana, ovdje

*P/1356676*

KLASA: 026-01/16-01/71
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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
Gradu Splitu („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 27. 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 Lučac – Manuš, Omiška 14, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Lučac - Manuš (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. Tanja Belohradsky, Vijeće GK Lučac - Manuš.
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 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. Pismohrana, ovdje

*P/1356612*

KLASA: 026-01/16-01/69
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Kocunar,
Mosećka 56, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Bol (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. Nenad Dujić, Vijeće GK Kocunar
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 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. Pismohrana, ovdje

*P/1356652*

KLASA: 026-01/16-01/70
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Lokve, Šižgorićeva 5, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Lokve (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. Petar Ljubičić, Vijeće GK Lokve.
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 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,
pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

*P/1356885*

KLASA: 026-01/16-01/73
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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
Gradu Splitu („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 27. 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 Plokite, Iločka 6, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Plokite (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. Silvana Roknić, Vijeće GK Plokite.
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 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,
pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

*P/1356914*

KLASA: 026-01/16-01/64
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Bačvice, Viška 7, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu
prostorija na korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Bačvice
(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. Bože Šonjić, Vijeće GK Bačvice.
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 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, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356959*

KLASA: 026-01/16-01/76
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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
Gradu Splitu („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 27. 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 Spinut, Matoševa 29, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Spinut (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. Ranko Britvić, Vijeće GK Spinut
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 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,
pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

*P/1356935*

KLASA: 026-01/16-01/75
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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
Gradu Splitu („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 27. 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 Sirobuja, Mandićeva 34, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Sirobuja (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. Marin Katušić, Vijeće GK Sirobuja
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 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,
pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

*P/1356917*

KLASA: 026-01/16-01/74
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 27. 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
Gradu Splitu („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 27. 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 Ravne njive, Hercegovačka 40, Split.
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Ravne njive (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. Svjetlana Stazić, Vijeće GK Ravne njive.
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 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,
pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

*P/1356821*

KLASA: 026-01/16-01/62
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 27. 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 Gradu Splitu
(„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 27. 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 Šine, Josipova 2, 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 Šine, Josipova 2, Split (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu
2. Marijan Lekić, administrativni tajnik Gradskog kotara
3. Tihomir Knežević, član Vijeća GK Šine,
4. Mario Radica, član Vijeća GK Šine,
5. Danijel Matić, član Vijeće GK Šine
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 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356614*

KLASA: 026-01/16-01/57
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Plokite, Iločka 6, 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 Plokite, Iločka 6, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Miodrag Petović, administrativi tajnik Gradskog kotara,
3. Mario Čikotić, član Vijeća GK Plokite,
4. Dino Gaćina, član Vijeća GK Plokite,
5. Dražen Goić, Vijeće GK Plokite.
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 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356730*

KLASA: 026-01/16-01/32
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Bačvice,
Viška 7, 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 Bačvice, Viška 7, Split. (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
II.
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. Tomislav Zaninović, Vijeće GK Bačvice,
4. Ante Perović, Vijeće GK Bačvice,
5. Mario Perović, Vijeće GK Bačvice
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 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, pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356628*

KLASA: 026-01/16-01/58
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Ravne njive, Hercegovačka 40, 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 Ravne njive, Hercegovačka 40, Split (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Nedjeljka Jurić, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Mirko Ramljak, predsjednik Vijeća GK Ravne njive,
4. Ivo Skejić, član Vijeća GK Ravne njive,
5. Boro Pejdo, član Vijeće GK Ravne njive.
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 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356647*

KLASA: 026-01/16-01/59
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Sirobuja, Mandićeva 34, 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 Sirobuja, Mandićeva 34, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Mate Buljubašić, administrativni tajnik Gradskog kotara,
3. Ante Boro Alagić, član Vijeća GK Sirobuja,
4. Mate Šućur, član Vijeća GK Sirobuja,
5. Hrvoje Balić, član Vijeće GK Sirobuja.
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 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356769*

KLASA: 026-01/16-01/63
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. srpnja 2016. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava
na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete po Natječaju za dodjelu prostorijama
korištenje udrugama na određeno vremensko razdoblje u MO Donje Sitno,
Hrvatskih dragovoljaca 48, Žrnovnica
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 MO Donje Sitno, Hrvatskih dragovoljaca 48, Žrnovnica (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Ivo Mihanović, administrativni tajnik Gradskog kotara,
3. Rafael Ugrin, član Vijeća MO Donje Sitno,
4. Rade Mihanović, član Vijeća MO Donje Sitno,
5. Mate Madir, član Vijeća MO Donje Sitno.
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, 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356928*

KLASA: 026-01/16-01/65
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Blatine – Škrape, Poljička cesta 31, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu
prostorija na korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Blatine Škrape (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. Jakov Ćaleta, Vijeće GK Blatine – Škrape.
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 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, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356746*

KLASA: 026-01/16-01/61
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Sućidar, Vukovarska 109 D, 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 Sućidar, Vukovarska 109 D, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Tončica Roguljić, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Zoran Tadinac, član Vijeća GK Sućidar,
4. Marin Plazibat, član Vijeća GK Sućidar,
5. Toni Penga, član Vijeće GK Sućidar.
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 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356670*

KLASA: 026-01/16-01/60
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 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 27. 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 Spinut, Matoševa 29, 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 Spinut, Matoševa 29, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Dinko Pocrnjić, administrativni tajnik Gradskog kotara,
3. Andrija Čaljkušić, predsjednik Vijeća GK Spinut,
4. Zoran Sambol, član Vijeća GK Spinut,
5. Stipe Krželj, član Vijeće GK Spinut.
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 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356609*

KLASA: 026-01/16-01/56
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Mertojak, Doverska 17, 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 Mertojak, Doverska 17, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu,
2. Nada Milovčić, administrativna tajnica Gradskog kotara,
3. Vana Tomasović, članica Vijeća GK Mertojak,
4. Marin Jukić, član Vijeća GK Mertojak,
5. Hrvoje Popović, član Vijeće GK Mertojak.
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 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, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356654*

KLASA: 026-01/16-01/33
URBROJ: 2181/01-09/02-16-2
Split, 27. 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 27. 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 Blatine – Škrape, Poljička cesta 31, 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 Blatine – Škrape, Poljička cesta
31, 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 Matijević, Vijeće GK Blatine – Škrape,
4. Mladen Lončar, Vijeće GK Blatine – Škrape,
5. Marko Gudelj, Vijeće GK Blatine – Škrape.
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 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, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1356990*

KLASA: 500-01/16-01/157
URBROJ: 2181/01-09/02-16-3
Split, 27. srpnja 2016. godine
Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08,
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 - Odluka Ustavnog suda, 70/12, 144/12,
82/13, 159/13, 22/14 - Odluka Ustavnog suda i 154/14), 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 27. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći
tijekom turističke sezone 2016. godine
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 66.000,00 kuna Zavodu za hitnu medicinu
Splitsko - dalmatinske županije za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći
tijekom turističke sezone u 2016. godini.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2016.
godinu sa projekcijama za 2017.- 2018. godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program
Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, program Promicanje zdravlja, sprječavanje bolesti i
rizičnih oblika ponašanja, projekt/aktivnost Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti, a
doznačit će se u dvije jednake rate, na žiro račun IBAN: HR 2823300031100026632, otvoren
kod Splitske banke za Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, OIB:
70044517580, a sve temeljem potpisanog ugovora.
3. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije će sredstva iz točke 1. ovog
Zaključka namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu izvješće o obavljenim zdravstvenim uslugama dodatnih timova najkasnije do 31.
prosinca 2016. godine.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski, Zavod
za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun
Grada Splita i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Splita”.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

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

*P/1357032*

KLASA: 330-05/16-01/137
URBROJ: 2181/01-09/02-16-6
Split, 27. 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
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 27. srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za radove
uređenja asfaltnih površina u Ulici Vojka Krstulovića od broja 21-27, GK Gripe
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave bagatelne vrijednosti za radove uređenja asfaltnih površina u Ulici
Vojka Krstulovića od broja 21-27, GK Gripe u sastavu: Katarina Šakić i Željka Kerum,
te se odabire ponuda ponuditelja: POINT SPLIT d.o.o., I. Merza 8, Split s cijenom
od 66.266,25 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

