KLASA: 340-03/07-01/13
URBROJ: 2181/01-01-10-09
Split, 28. svibnja 2010. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma
o reguliranju meñusobnih odnosa u pogledu rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa za Manñerovu ulicu i pojedinačni zahvat
P1 –Svačićeva ulica te potez uz Poljičku (P2) i Šoltansku ulicu
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 28. svibnja 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o reguliranju meñusobnih odnosa u
pogledu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za Manñerovu ulicu i pojedinačni zahvat
P1 –Svačićeva ulica te potez uz Poljičku (P2) i Šoltansku ulicu
te ga prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Pave
Zaninović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog zaključka ….

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

KLASA: 361-08/10-01/33
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 28. svibnja 2010. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o reguliranju
meñusobnih odnosa u pogledu rješavanja imovinsko-pravnih
poslova i preuzimanja javne garaže s 300 parking mjesta,
izrañene u sklopu poslovno stambenog objekta „Sukoišan sjever“
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 28. svibnja 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o reguliranju meñusobnih odnosa u
pogledu rješavanja imovinsko-pravnih poslova i preuzimanja javne garaže s 300 parking
mjesta , izrañene u sklopu poslovno stambenog objekta „Sukoišan sjever“
te ga prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Pave
Zaninović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog zaključka ….

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

KLASA: 080-01/10-02/11
URBROJ: 2181/01-01-10-08
Split, 28. svibnja 2010. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Razrješenje članova Školskog odbora OŠ „Meje“
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 28. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da iz
Školskog odbora OŠ „Meje“ razriješi :
- iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika
1. MARIJA VUJEVIĆ
2. KARMEN BORČIĆ
- iz reda roditelja učenika
3. RAJKA ŠORE
- na prijedlog Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji
4. NIVES GALIĆ
5. DANIJEL BUZOV
- predstavnici osnivača
6. NEVENA JAKOVČEVIĆ - STOR
7. MARICA ŠANIĆ
8. DANICA ŠILJIĆ
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/10-02/11
URBROJ: 2181/01-01-10-09
Split, 28. svibnja 2010. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Imenovanje članova Školskog odbora OŠ „Meje“
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 28. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da u
Školski odbor OŠ „Meje“ imenuje :
- iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika
1. IVNA BLAJIĆ
2. MARINA MAGNER
- iz reda roditelja učenika
3. BRANKICA ŠOLA
- na prijedlog Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji
4. STIPE KUSIĆ
5. GORAN SUČIĆ
6.
7.
8.

predstavnici osnivača
SILVANA BAKOVIĆ
MARIJANA ŠULJUG
DARIJA CURAČ
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/10-01/685
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 28. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj 17/09) i
članka 35. Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita - pročišćeni tekst („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 6/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 28. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli i odreñivanju povlaštene naknade na rezerviranom parkirališnom mjestu
na uličnom parkiralištu Mihanovićevoj ulici u Splitu za potrebe Udruge Antun Mihanović iz Splita

1.
2.

3.

4.

5.

Grad split Udruzi Antun Mihanović, Mihanovićeva 8a, 21000 Split, dodjeljuje rezervaciju za 6
(šest) parkirališnih mjesta na uličnom parkiralištu u Mihanovićevoj ulici u Splitu.
Mjesta na kojima se odobrava rezervacija parkirališnih mjesta su odreñena prema mišljenju
Upravnog odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Odsjeka za održavanje objekata i
ureñaja kom. infrastrukture i javne površine, KLASA: 940-06/09-01/725, URBROJ: 2181/0101-03/31-10-03.
Zakupnik je dužan o svom trošku i riziku izvesti prometnu signalizaciju i parkirališnu rampu
za zaštitu parkirališnih mjesta, a sve u skladu s Rješenjem ureñenja pješačkih tokova i
prometa u mirovanju od 12.08.2009. godine.
Na odobrenom parkiralištu odreñuje se povlaštena naknada za rezervaciju, a na rok od 1
godine. Naknada za rezervaciju iznosi 300,00 kuna mjesečno po jednom parkirališnom mjestu,
a što se regulira ugovorom izmeñu Korisnika rezervacije i Grada Splita o zakupu javne
gradske površine.
Povlaštena naknada i odobrenje za rezerviranje parkirališnih mjesta može se produžiti na
zahtjev korisnika za daljnji vremenski period, za slučaj zadržavanja istih prometnih i
korisničkih uvjeta, a do trenutka pristupa rekonstrukciji i ureñenju novog javnog parkirališta
na istom području.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi Antun Mihanović, Mihanovićeva 8a , Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pododsjek za javne
površine i pomorsko dobro, voditelju pododsjeka , Nikoli Aleksiću, ovdje
4. Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
5. Arhivi, ovdje

