KLASA: 015-08/11-01/05
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 01. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 01. travnja 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i
provedbu natječaja za odabir idejnih rješenja za postavljanje spomenika, te utvrđivanje
umjetničke vrijednosti i vizualnog identiteta predloženih spomenika i spomen obilježja
I.
Osniva se Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za odabir idejnih rješenja za
postavljanje spomenika, te utvrđivanje umjetničke vrijednosti i vizualnog identiteta
predloženih spomenika i spomen obilježja kao stalno radno tijelo gradonačelnika (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
II.
Povjerenstvo broji 5 članova.
III.
1.
2.
3.
4.

U Povjerenstvo se imenuju 4 stalna člana i to:
Zoran Jeramaz, dipl. ing. arh.
Mate Milić, dipl. ing arh.
Josip Botteri, akd. slikar
dr. sc. Radoslav Bužančić

Kao peti član Povjerenstva, ovisno o području djelovanja osobe kojoj se postavlja
spomenik, imenuje se:
1. za književnost i kulturu - Jakša Fiamengo
2. za povijest, znanost i religiju – dr. sc. Drago Šimundža
3. za umjetnost Ante Verzotti , dipl. kinematograf i televizijski fotograf.
Stalni članovi Povjerenstva izabrati će predsjednika Povjerenstva između stalnih
članova na prvoj radnoj sjednici.

IV.
Zadatak Povjerenstva je, da nakon što Gradonačelnik donese odluku o raspisivanju
natječaja, utvrdi formu natječaja i elemente natječaja za odabir idejnog rješenja, kao i odabir
mikro–lokacije za postavljanje spomenika.
Nakon što Povjerenstvo provede postupke navedene u točki 1. ovog Rješenja, predložit
će Gradonačelniku donošenje odluka o izboru idejnog rješenja.
Pored zadataka navedenih u točkama 1. i 2. ovog Rješenja, zadatak Povjerenstva je i
utvrđivanje umjetničke vrijednosti i stručne analize vizualnog identiteta prijedloga za
postavljanje spomenika i spomen obilježja u Gradu Splitu, te pružanje stručne pomoći
Komisiji Gradskoga vijeća za imena ulica , trgova i za spomenike po svim pitanjima koja se
odnose na problematiku spomenika i spomen obilježja u Gradu Splitu.
Povjerenstvo može angažirati i druge stručne osobe i/ili institucije (konzultante) za
koje ocijeni da bi svojom stručnošću mogle pomoći u rješavanju određenih pitanja.
V.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljati će se u okviru poslova i
zadataka stručne službe koja obavlja stručne poslove za Izvršno tijelo.
VI.
Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada naknada sukladno članku 5. Odluke o
određivanju naknada za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskoga vijeća Grada
Splita i o plaćama i naknadama koje bira Gradsko vijeće Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita“, broj 9/97 i 13/01).

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Komisiji za imena ulica, trgova i za spomenike, ovdje
3. Ured gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
4. Ured gradonačelnika, Melhioru Simonelli, ovdje
5. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 372-01/07-01/442
URBROJ: 2181/01-01-11-10
Split, 01. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 01. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o produženju privremenog korištenja
poslovnog prostora u Splitu, D. Šimunovića 1,
Udruzi "Anđeli"
1. Udruzi roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s posebnim potrebama
"Anđeli" produžuje se privremeno korištenje poslovnog prostora u Splitu, D.
Šimunovića 1, površine 87,57 m2, a za obavljanje registrirane djelatnosti Udruge.
2. Ugovor o privremenom korištenju zaključit će se na rok od 2 (dvije) godine s početkom
od dana donošenja ovog Zaključka.
3. Naknada za korištenje poslovnog prostora iz točke 1.ovog Zaključka utvrđuje se u
iznosu od 1,00 EUR/m2, odnosno, 87,57 EUR-a mjesečno, plativo u kunama po
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje prvog dana u mjesecu za
tekući mjesec.
4. Korisnik ne smije bez suglasnosti Grada Splita mijenjati ugovorenu namjenu, niti
pristupiti uređenju predmetnog poslovnog prostora. Troškovi uređenja poslovnog
prostora, odnosno, tekuće i investicijsko održavanje idu isključivo na teret korisnika, bez
prava na povrat uloženih sredstava.
5. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Služba za imovinsko-pravne poslove i
gospodarenje gradskim resursima, Odsjek za poslovni prostor i poslove stanovanja.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga „Anđeli“, Dinka Šimunovića 1, 21000 Split
2. Službi za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Službi za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima, Odsjek za
poslovni prostor i poslove stanovanja, Pini Bujas, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

