KLASA: 350-01/10-01/52
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 16. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09) , članka 49. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 1/06, 15/07 i 3/08) i članka 8. Pravilnika o postupku pripreme za
raspisivanje i provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 4/06 i 17/08), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa i općih uvjeta Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog
rješenja za stambeno-poslovnu građevinu uz križanje ulica Domovinskog rata i
Dubrovačke ulice u Splitu
(Pojedinačni zahvat P-16)
1. Prihvaća se Program Natječaja za izradu za izradu urbanističko-arhitektonskog
rješenja za stambeno-poslovnu građevinu uz križanje ulica Domovinskog rata i
Dubrovačke ulice u Splitu izrađen od tvrtke „Elanija“ d.o.o. Split, te opći uvjeti za
provedbu Natječaja.
2. Raspisivač, organizator, prevoditelj i investitor Natječaja je tvrtka „Elanija“d.o.o.
Split.
3. Oblik i vrsta Natječaja utvrđuje se kao otvoreni, u jednom stupnju, anonimni za
realizaciju.
4. Raspisivač Natječaja je raspis natječaja registrirao pri Odboru za natječaje Hrvatske
komore arhitekata pod brojem 100-10-ST-UA.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Elanija d.o.o., Žnjanska 2, Split
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
pročelnici Ružici Batinić-Santro, ovdje
3. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Katarini Puljić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/10-01/0017
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 16. srpnja 2010. godine

Na temelju članaka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. srpnja 2010. godine , donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora,
podružnica Splitsko-dalmatinske županije za nastavak snimanja DVD-2. dio i
izdavanje knjige o stradanjima i patnjama preživjelih članova
u srpskim logorima na području bivše države
1. Prihvaća se zamolba Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora,
podružnice Splitsko-dalmatinske županije i osiguravaju se sredstva za nastavak
snimanja DVD-a 2. dio i izdavanje knjige o stradanjima i patnjama preživjelih
članova u srpskim logorima na području bivše države u iznosu od 10.000,00 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010. godinu, Razdjel 7. Upravnog odjela socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i
suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3. Odsjek za suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Aktivnost: UDRUGE HRVATSKIH
BRANITELJA, a uplatit će se na žiro račun 2360000-1400480074 otvoren u
Zagrebačkoj banci, Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora,
podružnica Splitsko-dalmatinska županija MB 1123793, OIB 36620565652.
3. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, podružnica Splitskodalmatinska podnijeti će Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama izviješće o utrošenim sredstvima s
preslikama računu u roku od 15 dana od dana dodjele sredstava.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, podružnica Splitskodalmatinska je dužna dodijeljena sredstva vratiti u proračun Grada Splita uvećana za
zakonske zatezne kamate.

5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju sa braniteljima i braniteljskim udrugama za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora,
Podružnica Splitsko-dalmatinske županije, R. Boškovića 28, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelnici dr. Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb,zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 340-03/07-01/0020
URBROJ: 2181/01-01-10-45
Split, 16. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,141/06 ,146/08 ,38/09 i 153/09)
i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 16. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izuzimanju iz opće uporabe čest.zem.
10014/7 K.O. Split
1. Na temelju Lokacijske dozvole Klasa: 350-05/07-01/00455/LJB od 28.12.2007.
godine predviđena je izgradnja Ulice 141.brigade:
- parcelacijskim elaboratom parcelacijskog elaborata izrađenog od strane
GEOPROJEKTA d.d.Split, TKS-3634/6-A od 27.07.2008.godine. u trasu
prometnice Ulice 141.brigade ušla je čest.zem. 10014/7 K.O.Split u površini
od 45 m2, upisana u zemljišnim knjigama kao javno dobro;
2. Zemljište iz prethodne točke označeno kao čest.zem. 10014/7 K.O. Split u površini
od 45 m2, upisano u zemljišnim knjigama kao javno dobro, izgubilo je značaj
javnog dobra i izuzeto je iz opće uporabe, jer je pripojeno gore navedenoj
gradskoj prometnici.
Stoga će Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Splitu izvršiti promjene
značaja zemljišta oznake čest.zem.10014/7 K.O.Split površine 45 m2 i upisati
pravo vlasništva Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim
resursima, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
2. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim
resursima, Mariju Gugiću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 214-01/10-01/0007
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 16. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita za prodaju
jednog vozila i donaciji jednog vozila
1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Splita od 22. veljače 2010. godine broj 108/10-AB sa 19. sjednice Upravnog vijeća
održane dana 18. veljače 2010. godine za prodaju hidraulične platforme i to baš vozila
registracijske oznake ST-842AI, marka vozila Leyland, marka nadogradnje simone snorkel,
tip nadgradnje SS84, broj šasije vozila 7102029, godina proizvodnje 1973. godine.
Procijenjena vrijednost vozila je 350.000,00 kuna, a u slučaju da nema zainteresiranih
stranaka vrijednost vozila može se spustiti na 250.000,00 kuna.
Vozilo će se ponuditi na prodaju u stručnom časopisu “Vatrogasni vjesnik”.
Prikupljena sredstava od prodaje vozila koristiti će se za nabavu nove opreme za potrebe
Javne vatrogasne postrojbe, odnosno izgradnju panel garaža u krugu Postrojbe za vozila
koja su sada na otvorenom, te su tako izložena vanjskim utjecajima, a radi se o skupim
vozilima.
2. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Grada Splita od 17. prosinca 2009. godine, broj: 729/09AB sa 18. sjednice Upravnog vjeća
održane dana 10. prosinca 2009. godine za donaciju slijedećeg vozila:
- vozilo BRAMACH, registarske oznake ST 974DP, proizvodnja 1994. godine, broj šasije
ZCEP41CN0100047. Navedeno vozilo je terensko-šumsko vozilo 4x4, sa visokotlačnom
pumpom, protok vode -35 litara u m inuti i rezervoarom od 1700 litara; u korist DVD
“Žrnovnica”
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravno vijeće JVP, Hercegovačka 18, Split
2. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, Hercegovačka 18, Split
3. DVD Žrnovnica, Žrnovnica
4. Službi za rad s gradskim koterevima i mjesnim odborima,
pročelniku Tomislavu Bočini, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

KLASA: 372-01/10-02/0012
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 16. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj 17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 16. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na privremeno korištenje skloništa u vlasništvu Grada Splita novom korisniku
(ST-POLIS)
1. Udruzi građana za renovaciju, ekologiju, kulturu, naobrazbu i inovaciju ST-POLIS iz
Splita, Bana Berislavića 3, dodjeljuje se na privremeno korištenje sklonište
anagrafske oznake Fra Bonina 1, ukupne površine 42,00 m2, a za potrebe
organiziranja kulturnih i umjetničkih događanja iz područja glazbene, likovne i
filmske umjetnosti, umjetničkih glazbenih radionica, ekoloških akcija čišćenja i
ozelenjivanja zapuštenih gradskih površina i renoviranja gradske kulturne baštine.
Mjesečna naknada za korištenje skloništa utvrđuje se u kunskoj protuvrijednosti od
1,00 EUR/m2, odnosno ukupno 42,00 EUR.
2. Sklonište se dodjeljuje na privremeno korištenje za razdoblje od dvije godine,
računajući taj rok od dana uvođenja korisnika u posjed skloništa.
3. Korisnik ne smije bez prethodne suglasnosti Grada Splita mijenjati ugovorenu
namjenu, niti pristupiti uređenju predmetnog skloništa.
4. Grad Split i korisnik sklopit će ugovor o privremenom korištenju skloništa, kojim će
regulirati prava i obveze koje proizlaze iz ovog Zaključka.
5. Zadužuje se Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima, Odsjek zaštite i
spašavanja, za realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
pročelniku Tomislavu Bočini , ovdje
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

KLASA: 214-01/10-01/04
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 16. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 16. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sezonski rad šest vatrogasaca pri
Vatrogasnoj zajednici Grada Splita u 2010. godini
1.Odobravaju se sredstva u bruto iznosu od 144.000,00 kuna za potrebe sufinanciranja
sredstava za zapošljavanje šest sezonskih vatrogasaca za ljetnu protupožarnu sezonu a pri
Vatrogasnoj zajednici Grada Splita za razdoblje lipanj – rujan 2010. godine.
Sezonski vatrogasci raspoređuju se u DVD “Split” – 2 vatrogasca, DVD “Žrnovnica” – 2
vatrogasca i DVD “Slatine” – 2 vatrogasca.
2. Vatrogasna zajednica Grada Splita dužna je podnijeti Gradonačelniku Grada Splita
izvješće o realizaciji ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Vatrogasna zajednica Grada Splita,Hercegovačka 18, Split
2. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
pročelniku Tomislavu Bočini , ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 350-01/10-01/59
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 16. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), članka 49. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 1/06, 15/07 i 3/08) i članka 8. Pravilnika o postupku pripreme za
raspisivanje i provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 4/06 i 17/08), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. srpnja 2010. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa i općih uvjeta Natječaja za izradu
urbanističko-arhitektonskog rješenja za
poslovni sklop WESTGATE – Split u Splitu
1. Prihvaća se Program Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za
poslovni sklop WESTGATE – Split u Splitu, te opći uvjeti za provedbu Natječaja.
2. Raspisivač, investitor, organizator i provoditelj Natječaja je tvrtka „Zapadna vrata“
d.o.o. Split.
3. Oblik i vrsta Natječaja utvrđuje se kao investitorski, pozivni, u jednom stupnju,
anonimni.
4. Raspisivač Natječaja je raspis natječaja registrirao pri Odboru za natječaje Hrvatske
komore arhitekata, pod registarskim brojem 99-10-ST-UA.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Zapadna vrata d.o.o. Split
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
pročelnici Ružici Batinić-Santro,ovdje
3. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Katarini Puljić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

