*P/1357314*

KLASA: 026-01/16-01/81
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 28. 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) i 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 28. 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 Lovret, Gundulićeva 11, 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 Lovret, Gundulićeva 11, Split (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Snježana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu
2. Slavica Tomaš, administrativna tajnica Gradskog kotara
3. Andrea Bartulović, član Vijeća GK Lovret,
4. Roko Pezelj, član Vijeća GK Lovret,
5. Toni Siriščević, član Vijeće GK Lovret
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 Lovret. 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/1357302*

KLASA: 026-01/16-01/20
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-9
Split, 28. 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 13. stavka 2. Odluke o mjesnoj
samoupravi („Službeni glasnika Grada Splita“ broj 18/16) 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 28. srpnja 2016.
godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje i predlaganje projektnih
prijedloga vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora Gradonačelniku Grada Splita.
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za bodovanje i predlaganje projektnih prijedloga
vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora Gradonačelniku Grada Splita, a koje nije moguće
realizirati iz decentraliziranih sredstava gradskih kotareva i mjesnih odbora (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Goran Kovačević, zamjenik Gradonačelnika, predsjednik,
2. Filip Butorović, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, član,
3. Špiro Cokarić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, član,
4. Ljiljana Vučetić, pročelnica Upravnog odjela za financije, članica,
5. Anto Krželj, pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, član,
6. Ružica Batinić Santro, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
članica,
7. Hrvoje Akrap, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu, član,
8. Mirko Ramljak, predsjednik Vijeća GK Ravne Njive, član
9. Ante Cvitković, predsjednik Vijeća Gripe, član
10. Ivica Grubišić, predsjednik Vijeća GK Sirobuja, član
11. Ivica Katić, predsjednik Vijeća MO Stobreč, član
III.

Zadaće Povjerenstva su:
- bodovanje predloženih projekata vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora, sukladno
pravilima utvrđenim odredbom članka 14. Odluke o mjesnoj samoupravi,

- sastaviti izvješće o provedenom postupku bodovanja,
- utvrditi Listu prednosti,
- izvješće s Listom prednosti dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 15.listopada tekuće
godine, radi donošenja odluke o projektnim prijedlozima kroz prijedlog proračuna.
IV.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Služba za mjesnu samoupravu,
zaštitu i spašavanje
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/1357334*

KLASA: 372-01/16-02/00003
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-12
Split, 28. 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. stavka 1. Odluke o zakupu
skloništa u miru („Službeni glasnik Grada Splita“ 40/14 i 2/15) 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: 2181/01-01-0901/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 28.
srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za davanje u zakup skloništa u miru na području Grada Splita
I.
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za zakup skloništa u miru na području Grada
Splita sačinjeno povodom Javnog natječaja za zakup skloništa u miru na području grada
Splita prikupljanjem pisanih ponuda objavljenog dana 22. veljače 2016. godine na
internetskoj stranici Grada Splita, te na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave „Banovina“ (u
daljnjem tekstu: Natječaj) koje se nalazi u prilogu ovog Zaključka.
II.
Najpovoljnijim ponuditeljima po Natječaju iz točke I. ovog Zaključka utvrđuju se kako

slijedi:
- za sklonište iz liste A) Skloništa – prazna pod rednim brojem 3, Krležina 16,
površine 80,00 m2 izabrani zakupnik je:
Dario Marunčić, Kupreška 98, s ponudom na iznos od 8,30 kn/m2, plus PDV namjena:
umjetničko stvaralaštvo;
- za sklonište iz liste A) Skloništa –prazna, pod rednim brojem 10, Tijardovićeva
2, površine 205,00 m2, izabrani zakupnik je:
Sportska udruga Sparta, Hercegovačka 115, s ponudom na iznos od 8,00 kn/m2, plus
PDV, namjena: ostale sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti;
- za sklonište iz liste C) Skloništa – u deložaciji, pod rednim brojem 10, Dinka
Šimunovića 10, površine 286,00 m2, izabrani zakupnik je:
Sportska udruga Sport Art, Šime Ljubića 27, s ponudom na iznos od 8,00 kn/m2, plus
PDV, namjena: ostale sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti:

IV.
Svi utvrđeni iznosi zakupnina za skloništa izabranih zakupnika uvećat će se za iznos
poreza na dodanu vrijednost.
V.
Ugovori o zakupu s izabranim zakupnicima zaključit će se u skladu s odredbama
Odluke o zakupu skloništa u miru („Službeni glasnik Grada Splita" broj 40/14 i 2/15) i
uvjetima sadržanim u Natječaju iz točke I. ovog Zaključka.
VI.
Zadužuje se Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje za provedbu ovog
Zaključka.
VII.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević
DOSTAVITI:
1. Darijo Marunčić, Kupreška 98, 21000 Split,
2. Sportska udruga Sparta Split, Hercegovačka 115, 21000 Split,
3. Sportska udruga Sport Art, Šime Ljubića 27, 21000 Split,
4. Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split,
Split, Moliških Hrvata 1,
5. Policijskoj upravi Splitsko – dalmatinskoj, Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9,
6. Povjerenstvu za zakup skloništa u miru na području Grada Splita – predsjedniku i
članovima, ovdje,
7. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću,
ovdje
8. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
9. Pismohrani, ovdje

*P/1357295*

KLASA: 026-01/16-01/82
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 28. 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 28. 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 Lovret, Gundulićeva 11, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Lovret (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. Siniša Jonjić, Vijeće GK Lovret.
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 Lovret, 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/1357291*

KLASA: 026-01/16-01/79
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 28. 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 28. 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
MO Donje Sitno, Hrvatskih dragovoljaca 48, Žrnovnica
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu MO Donje Sitno (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 Milin, Vijeće MO Donje Sitno
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, 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
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/1357289*

KLASA: 026-01/16-01/78
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 28. 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 28. 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 Šine, Josipova 2, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Šine (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. Ivan Smoljo, Vijeće GK Šine.
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 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. Pismohrana, ovdje

*P/1357288*

KLASA: 026-01/16-01/77
URBROJ: 2181/01-09-01/05-16-2
Split, 28. 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 28. 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 Sućidar, Vukovarska 109 D, Split
I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za prigovore po Natječaju za dodjelu prostorija na
korištenje udrugama, na određeno vremensko razdoblje u objektu GK Sućidar (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. Damir Ćosić, Vijeće GK Sućidar.
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 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. Pismohrana, ovdje

*P/1357766*

KLASA: 940-06/16-01/416
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-5
Split, 28. 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 21. 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) 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: 2181/01-01-0901/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 28.
srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnu gradsku površinu Obala hrvatskog
narodnog preporoda tvrtki First Event d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki First Event d.o.o. na korištenje javnu gradsku površinu za
postavljanje info pulta na Obali hrvatskog narodnog preporoda (središnji dio - preko
puta caffe bar-a Fro), u svrhu informiranja posjetitelja Split Beach festivala.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 27. srpnja do 7. kolovoza 2016. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu gradsku površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži
Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro.
6. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. First Event d.o.o., Kamila Tončića 4, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, n/r Špiru Cokariću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro, Tini Zeljko, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

*P/1357381*

KLASA: 372-01/16-02/00003
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-13
Split, 28. 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. stavak 1. Odluke o zakupu
skloništa u miru („Službeni glasnik Grada Splita“ 40/14 i 2/15) 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: 2181/01-01-0901/05-16-6 od 18. srpnja 2016. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Splita dana 28.
srpnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju dijela izbora najpovoljnijeg ponuditelja
za davanje u zakup skloništa u miru na području Grada Splita
1. Poništava se Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup
skloništa u miru na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 12/16)
u dijelu koji se odnosi na izbor najpovoljnijeg ponuditelja koji nije uplatio garantni
polog u visini šestomjesečne zakupnine, što je sukladno uvjetima Javnog natječaja za
zakup skloništa u miru na području Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda
(„Službeni glasnik Grada Splita“ 7/16) bio jedan od uvjeta za zaključenje ugovora o
zakupu skloništa:
- za sklonište iz liste B) Skloništa – u korištenju Kneza Višeslava 30, površine
198,00 m2 izabrani zakupnik je:
Društvo za športsku rekreaciju „Sv.Roko“, Kneza Višeslava 24, s ponudom na iznos
od 8,00 m2, plus PDV, namjena:ostale sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti( u
daljnjem postupku licitacije kao budućeg zakupnika skloništa Povjerenstvo je
proglasilo najpovoljnijeg ponuditelja društvo za športsku rekreaciju „Sv. Roko“ sa
cijenom od 16,00 kn/m2 plus PDV).
2. Zadužuje se Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje za provedbu ovog
Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. Društvo za športsku rekreaciju „Sv. Roko“, Kneza Višeslava 24, 21000 Split
2. Povjerenstvu za zakup skloništa u miru na području Grada Splita, predsjedniku i članovima,
ovdje
3. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, pročelniku Filipu Butoroviću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1357772*

KLASA: 363-02/16-01/52
URBROJ: 2181/01-09-01/06-16-3
Split, 28. 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), točke 2. Zaključka o zabrani zasnivanja
radnih odnosa („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 56/13) 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 28. srpnja 2016.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o djelu s jednim (1) izvršiteljem na vrijeme
od dva mjeseca u trgovačkom društvu „Promet” d.o.o. Split u 2016. godini
1. Upravi društva „Promet“ d.o.o. Split daje se suglasnost za sklapanje ugovora o djelu
na daljnje razdoblje od dva mjeseca i to od 11. srpnja do 11. rujna 2016. godine, za
obavljanje:
- poslova savjetovanja – 1 izvršitelj.
2. Uprava društva dužna je dostaviti pisano izvješće Gradonačelniku Grada Splita o
realizaciji ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Goran Kovačević

DOSTAVITI:
1. „Promet“-u d.o.o. Split, Hercegovačka 20
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

