*P/2058321

KLASA: 334-01/18-01/16
URBROJ: 2181/01-09-02/19-19-12
Split, 12. lipnja 2019. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika Igora Stanišića
- ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Splita
- 2. čitanje
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18), Gradonačelnik Grada Splita
dana 12. lipnja 2019. godine utvrđuje da se isti Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području grada Splita, kojeg je uputio dana 9. travnja 2019. godine na Gradsko vijeće Grada
Splita, uvrsti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća na drugo čitanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Andro
Krstulović Opara, gradonačelnik Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara

U prilogu: mišljenje Službe za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Gradonačelniku Grada Splita, Andri Krstuloviću Opari, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/2058461*

KLASA: 940-06/19-01/375
URBROJ: 2181/01-09-02/19-19-3
Split, 12. lipnja 2019. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst i 11/18) i članka 21. stavka 1. Odluke o
davanju u zakup javnih površina 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, 15/16, 25/16 - pročišćeni tekst, 16/18 i 31/18 - pročišćeni tekst),
Gradonačelnik Grada Splita dana 12. lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
na jugozapadnom dijelu Prokurativa za javnozdravstvenu akciju „Djeluj sada“
1. Grad Split daje Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju
u suradnji sa Crvenim križem i Udrugom za prevenciju tumora i dr. bolesti kože
„Zdravi pod suncem“ na privremeno korištenje javnu površinu na jugozapadnom
dijelu Prokurativa za javnozdravstvenu akciju „Djeluj sada“. Dana 14. lipnja 2019.
godine održala bi se konferencija za medije u organizaciji Upravnog odjela za
socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju te se planira postaviti stol, 15 stolica i
banneri na dijelu Prokorativa prema hotelu Bellevue, a 15. lipnja 2019. godine dok
traje akcija obavljanja pregleda planira se postaviti tri šatora tlocrtnih dimenzija 6 m x
5 m sa baldehinima za zaštitu od sunca tlocrtnih dimenzija 3 m x 3 m.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
vremensko razdoblje od 14. 06. 2019. (u vremenskom razdoblju od 08:30 do 10:00
sati) do 15. 06. 2019. (u vremenskom razdoblju od 09:00 do 13:00 sati i od 16:30 do
20:30 sati).
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži
Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, pročelnici Magdi
Vrvilo, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
pročelniku Damiru Ordulju, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Esmi
Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

*P/2058696

KLASA: 401-01/19-01/90
URBROJ: 2181/01-09-02/19-19-2
Split, 12. lipnja 2019. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika Igora Stanišića
- ovdje PREDMET: Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o uređenju međusobnih
odnosa između Grada Splita, Sveučilišta u Splitu, Ministarstva znanosti i
obrazovanja RH i Ministarstva financija RH
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18), Gradonačelnik Grada Splita
dana 12. lipnja 2019. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o uređenju međusobnih
odnosa između Grada Splita, Sveučilišta u Splitu, Ministarstva znanosti i
obrazovanja RH i Ministarstva financija RH
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Dragan Brtan,
pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling.
GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara
U prilogu: Prijedlog zaključka …
DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, pročelniku Draganu Brtanu,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

