KLASA: 363-02/06-01/24
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split,02. veljače 2010. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–

PREDMET: Prijedlog odluke o prijevozu putnika u
javnom cestovnom prometu
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 2.veljače 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu
te ga dostavlja predsjedniku Gradskoga vijeća Grada Splita.
Sukladno članku 49.stavku 3. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 17/09), predlaže se predsjedniku Gradskoga vijeća da Prijedlog odluke o
prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu dostavi Odboru za statut i poslovnik i
propise u pogledu usklañenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u pogledu njene
pravne obrade i o tome da mišljenje i prijedloge Gradskome vijeću.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu:
- Prijedlog odluke….

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za Statut i poslovnik i propise, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-02/09-01/84
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split,02. veljače 2010. godine

ODBORU ZA STATUT I POSLOVNIK I PROPISE
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–

PREDMET: Prijedlog pročišćenog teksta Odluke o javnim
parkiralištima na području Grada Splita

Gradonačelnik Grada Split dana 2. veljače 2010. godine zaprimio je od Upravnog
odjela za komunalnog gospodarstvo i redarstvo Prijedlog pročišćenog teksta Odluke o
javnim parkiralištima na području Grada Splita, te ga dostavlja Odboru za Statut i
poslovnik i propiste, a sve iz razloga da istog utvrdi i objavi u „Službenom glasniku Grada
Splita“, sukladno članku 49. stavku 2. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 17/09).

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu:
- Prijedlog pročišćenog teksta Odluke….
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za Statut i poslovnik i propise, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-02/08-01/39
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split,02. veljače 2010. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
odreñivanju i financiranju djelatnosti koje se
smatraju komunalnim djelatnostima lokalnog značenja

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 2.veljače 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odreñivanju i financiranju
djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima lokalnog značenja
te ga dostavlja predsjedniku Gradskoga vijeća Grada Splita.
Sukladno članku 49.stavku 3. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,
broj 17/09), predlaže se predsjedniku Gradskoga vijeća da Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o odreñivanju i financiranju djelatnosti koje se smatraju komunalnim
djelatnostima lokalnog značenja dostavi Odboru za statut i poslovnik i propise u pogledu
usklañenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima, te u pogledu njene pravne obrade i o
tome da mišljenje i prijedloge Gradskome vijeću.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu:
- Prijedlog odluke….
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za Statut i poslovnik i propise,ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-01/10-01/20
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 02. veljače 2010. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Prijedlog zaključka o stavljanju Nacrta prijedloga
Odluke o komunalnom redu na javnu raspravu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 2.veljače 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog Zaključka o stavljanju Nacrta prijedloga
Odluke o komunalnom redu na javnu raspravu
te ga dostavlja predsjedniku Gradskoga vijeća Grada Splita raspravu i donošenje .
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita odreñuje se Pave Zaninović,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu:
- Prijedlog Zaključka….
- Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
n/r pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 401/01-10/01/6
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 02. veljače 2010. godine

Na temelju članka 16. stavka 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu („Narodne novine“, broj 27/05 i 127/07), članka 52. Statuta Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“, broj 17/09) i članka 12. Pravilnika o organizaciji i
provoñenju popisa imovine („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 29/03), Gradonačelnik
Grada Splita dana 02. veljače 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Povjerenstva o unosu neevidentirane nefinancijske imovine u
poslovne knjige Grada Splita na dan 31.12.2009.

1. Prihvaća se prijedlog Povjerenstva o unosu vrijednosti neevidentirane nefinancijske
imovine u poslovne knjige Grada na dan 31.12.2009.
2. Vrijednost nefinancijske imovine iz točke 1. iznosi 1.232.123.613,17 kn, a prema
specifikaciji i obrazloženju u prilogu, a koji su sastavni dio Zaključka.

3. Zadužuje se Upravni odjel za financije za realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije – Mirjani Bušić, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 401/01-10/01/6
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 02. veljače 2010. godine

Na temelju članka 16. stavka 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu („Narodne novine“, broj 27/05 i 127/07), članka 52. Statuta Grada Splita
(„Službeni glasnika Grada Splita“, broj 17/09) i članka 12. Pravilnika o organizaciji i
provoñenju popisa imovine („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 29/03), Gradonačelnik
Grada Splita dana 02. veljače 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Povjerenstva o rashodu proizvedene dugotrajne imovine na
dan 31.12.2009.

1. Prihvaća se prijedlog Povjerenstva o rashodu proizvedene dugotrajne imovine na dan
31.12.2009.
2. Ukupna knjigovodstvena vrijednost proizvedene dugotrajne imovine koja se rashoduje
na dan 31.12.2009. iznosi:
- nabavna vrijednost
2.061.068,54 kn
- ispravka vrijednosti
2.026.791,81 kn
- sadašnja vrijednost
34.276,73 kn
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije za realizaciju ovog Zaključka, a prema
specifikaciji u prilogu koji je sastavni dio Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije – Mirjani Bušić, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

