*P/2064995*

KLASA: 940-06/19-01/393
URBROJ: 2181/01-09-02/16-19-3
Split, 24. 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), članka 21. stavak 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 i 25/16 - pročišćeni tekst, 16/18) i Plana rasporeda kioska i
naprava u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/12, 18/13, 51/13, 6/14 i 21/14,
4/15, 14/15, 29/15, 36/15, 15/16, 32/16, 38/16, 4/17) , Gradonačelnik Grada Splita, dana 24.
lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju u zakup na privremeno korištenje javnih površina trgovačkom društvu
Dalmacijakoncert d.o.o. iz Splita za organiziranje Festivala Zabavne glazbe Split 2019.
na Trgu Republike (Prokurative), Obala hrvatskog narodnog preporoda (Riva), Peristil i
Obrov-Ribarnica, bez novčane naknade
1. Grad Split daje, trgovačkom društvu Dalmacijakoncert d.o.o. iz Splita; na privremeno
korištenje javne površine za organiziranje Festivala zabavne glazbe Split 2019. na
Trgu Republike (Prokurative) radi postavljanja bine i tribine, plato ispred FINA-e i
Obala hrvatskog narodnog preporoda-Riva u križanju s Marmontovom ulicom kod
parkinga za motore radi postavljanja info pulta za potrebe festivalskih aktivnosti i
reportažnih tv kola, Peristil radi održavanja koncerta „Split na klapski način“, te Obrov
– Ribarnica, radi organiziranja festivalskog partya.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se za razdoblje od 24. lipnja do 8. srpnja
2019. godine prema slijedećem rasporedu:
Trg Republike (Prokurative) 24.06. – 8. 7. 2019.
- 24. 6. (ponedjeljak) ulazak na Prokurative – postavljanje južnog dijela tribine (na
lokacijama gdje ne postoje nikakvi ugostiteljski objekti)
- 28. 6. (petak) – Istočna fasada tj. površina prostora koji pripada restoranu Congo
te pizzeriji Split, zbog postavljanja pozornice, od 16:00 sati
- 30. 6. (nedjelja) – prostor ispod istočnih kolona za postavljanje videa i audio
opreme
- 1. 7. (ponedjeljak) – prostor cjelokupnih Prokurativa zbog postavljanja sjeverne
tribine, južne tribine i svih ostalih elemenata opreme, od 07:00 sati
Plato ispred Fine 28.06. – 8. 7. 2019. za potrebe festivalskih aktivnosti te
postavljanja reportažnih tv vozila
Plato na dnu Marmontove ulice (zap. dio Rive-parking za motore) 3. 7. – 7. 7.
2019. za potrebe festivalskih aktivnosti i postavljanja reportažnih tv vozila
Peristil 3. 7. 2019. koncert klapa „Split na klapski način“
Obrov – Ribarnica 5. i 6. 7. 2019. za festivalski after party

3. Grafički prikaz korištenja Trga Republike (Prokurative) nalazi se u prilogu ovog
Zaključka
4. 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.
5. 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.
Ukoliko se ošteti dodijeljena javna površina, trgovačko društvo Dalmacijakoncert
d.o.o. će snositi odgovornost i troškove za popravak istih.
6. Ukoliko korisnik koristi javnu površinu protivno ovom Zaključku isti će se ukinuti.
7. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.
8. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara

DOSTAVITI:
1. Dalmacijakoncert d.o.o., Puntarska 17, 21000 Split
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Damiru
Ordulju, ovdje
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Tini Zeljko,
ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Esmi
Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/2065047*

KLASA: 940-06/19-01/384
URBROJ: 2181/01-09-02/16-19-3
Split, 24. 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 16. stavak 1. Pravilnika o
uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih
predmeta i natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 37/11, 1/12,
7/12, 32/12 i 47/16), Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine u Marmontovoj ulici
Hrvatskom narodnom kazalištu Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split na privremeno korištenje javnu
površinu za postavljanje bannera za 65. Splitsko ljeto/upis pretplata za redovnu
sezonu 2019/2020. u Marmontovoj ulici.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 1. do 30. kolovoza 2019. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i privremenih
potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati I vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se aviti
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. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, 21000 Split
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Damir Ordulj,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Natali Ribičić,
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/2065150*

KLASA: 940-06/19-01/385
URBROJ: 2181/01-09-02/16-19-3
Split, 24. 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 16. stavak 1. Pravilnika o
uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih
predmeta i natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 37/11, 1/12,
7/12, 32/12 i 47/16), Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine u Marmontovoj ulici
Hrvatskom narodnom kazalištu Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu Split na privremeno korištenje javnu
površinu za postavljanje bannera za 65. Splitsko ljeto u Marmontovoj ulici.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 1. do 31. srpnja 2019. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i privremenih
potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati I vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se aviti
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. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, 21000 Split
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Damir Ordulj,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Natali Ribičić,
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/2064054*

KLASA: 940-06/19-01/84
URBROJ: 2181/01-09-02/16-19-5
Split, 24. 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 i 25/16 - pročišćeni tekst, 16/18 i 31/18- pročišćeni tekst),
Gradonačelnik Grada Splita, dana 24. lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih gradskih površina
Udruzi za Sindrom Down-21
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Grad Split daje Udruzi Sindrom Down -21 na korištenje javne gradske površine: park
Josipa Jurja Strossmayera (Đardin), Ulica kralja Tomislava, Obala Hrvatskog narodnog
preporoda i Dioklecijanova palača u svrhu snimanja kratkog filma pod nazivom „Trag u
beskraju“ u kojem bi sudjelovala djeca sa sindromom Down. Snimanje je zamišljeno kao
šetnja i snimanje osoba sa posebnim potrebama po gradskim lokacijama bez
zauzimanja javne površine scenografijom ili drugim predmetima.
Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
vremensko razdoblje od 17. lipnja 2019. do 15. kolovoza 2019. godine. S obzirom na to
da su izvođači projekta osobe s posebnim potrebama za točne dane i vrijeme snimanja
stranka je dužna pravovremeno obavijestiti Upravni odjel za komunalne gospodarstvo
redarstvo i mjesnu samoupravu, Odsjek za površine javne namjene.
Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i privremenih
potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži Grad Split.
Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Andro Krstulović Opara
DOSTAVITI:
1. Udruga za Sindrom Down-21, Krležina 32, 21000 Split,
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,redarstvo i mjesnu samoupravu, Damiru
Ordulju,
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Natali Ribičić,
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Esmi Kalembi,
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/2065040*

KLASA: 940-06/19-01/387
URBROJ: 2181/01-09-02/16-19-3
Split, 24. 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 16. stavak 1. Pravilnika o
uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih
predmeta i natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 37/11,
1/12, 7/12, 32/12 i 47/16), Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine
Hrvatskom pomorskom muzeju Split
1. Grad Split daje Hrvatskom pomorskom muzeju Split na privremeno korištenje javnu
površinu za postavljanje reklamne ploče – putokaza s logom muzeja (i strelicom), na
betonskom bloku uz stepenice koje vode do Tvrđave Gripe.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 11. 6 do 10. 7. 2019.godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i privremenih
potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati I vratiti u čistom, urednom I neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se aviti
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. Hrvatski pomorski muzej, Glagoljaša 18, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Damir
Ordulj
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Tini Zeljko, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Esmi Kalembi,
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/2065034*

KLASA: 940-06/19-01/391
URBROJ: 2181/01-09-02/16-19-3
Split, 24. 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 16. Pravilnika o uvjetima
za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ 37/11, 1/12, 37/12 i 47/16),
Gradonačelnik Grada Splita dana 24. lipnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih gradskih površina trgovačkom društvu
Hashtag j.d.o.o.
1. Grad Split daje trgovačkom društvu Hashtag j.d.o.o., na korištenje javne površine
Dioklecijanova ulica (kod Zlatnih vrata), Krešimirova ulica (kod Peristila i Ispod Ure),
Marulićeva ulica (kod Pjace), Bosanka ulica, Šubićeva ulica, Kraj svete Marije i
Zadarska ulica, radi postavljanja manjih transparenata u svrhu najave glazbenog
festivala Fibra.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 26. lipnja do 4. srpnja 2019. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i građevinskih radova zatraži
Grad Split.
4. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara
DOSTAVITI:
1. Hashtag j.d.o.o., Slanice 11, Split
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Damir Ordulj,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Natali Ribičić,
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/2065152*

KLASA: 026-01/19-01/39
URBROJ: 2181/01-09-02/16-19-2
Split, 24. 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), Gradonačelnik Grada Splita
dana 24. lipnja 2019. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Radne grupe za donošenje prijedloga akata
iz područja mjesne samouprave Grada Splita
I.
Ovim Rješenjem osniva se Radna grupa za donošenje prijedloga akata iz područja mjesne
samouprave Grada Splita (u daljnjem tekstu: Radna grupa).
II.
Zadatak Radne grupe je:
Priprema prijedloga akata u svezi djelokruga rada i ovlasti tijela mjesne samouprave, pravila i
programa rada vijeća mjesne samouprave, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje
administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe, te drugih pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza utvrđenih zakonom, statutom i općim aktima, a u cilju poboljšanja
uvjeta za neposredno sudjelovanje i donošenje odluka građana u lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad u gradskim kotarevima i mjesnim
odborima.
III.
U Radnu grupu iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Ante Jukić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Splita, za predsjednika;
2. Tomislav Gojo, savjetnik Gradonačelnika za društvene djelatnosti,
socijalne skrbi i pravnu zaštitu, za zamjenika ;
3. Andrija Čaljkušić, predsjednik Vijeća GK Špinut, za člana;
4. Davor Matijević, predsjednik Vijeća GK Blatine – Škrape, za člana;
5. Danijel Lolić, predsjednik Vijeća GK Lokve, za člana;
6. Mirko Ramljak, predsjednik Vijeća GK ravne Njive, za člana;
7. Katarina Nataša Merčep, voditeljica Odsjeka za javnu nabavu, za članicu;
8. Suzana Bartulović, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu, za članicu;
9. Hrvoje Balić, predsjednik Vijeća GK Sirobuja, za člana.
IV.
Predsjednik Radne grupe saziva i vodi sjednice Radne grupe.
U slučaju odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika njegove ovlasti i dužnosti
preuzima zamjenik predsjednika.

O sjednici radne grupe vodi se skraćeni zapisnik kojeg potpisuje predsjednik odnosno
zamjenik u slučaju iz stavka 2. ove točke.
U provođenju zadataka iz točke II. Radna grupa će po potrebi koristiti savjetodavne usluge
vanjskih suradnika ( stručnjaka).
Stručno – tehničke poslove za Radnu grupu obavljati će Snježana Vrdoljak.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“

GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo
redarstvo i mjesnu samoupravu, pročelniku Damiru Ordulju, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

