KLASA: 372-01/07-01/76
URBROJ: 2181/01-01-11-06
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" , broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja 2011. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na privremeno korištenje poslovnog prostora
u Splitu, Bana Jelačića 4/II, Makedonskom kulturnom centru Split
1. Grad Split dodjeljuje Makedonskom kulturnom centru Split, na privremeno korištenje
poslovni prostor u Splitu, Bana Jelačića 4/II, ukupne površine 41,27 m2, što u naravi
predstavlja jednu prostoriju površine 30,74 m2 i alikvotni dio zajedničih prostorija
(čajna kuhinja, ulaz, hodnik, sanitarni čvor) površine 10,53 m2.
2. Korisnik će prostor iz točke 1. ovog Zaključka koristiti za obavljanje aktivnosti u
okviru registrirane djelatnosti navedenog Centra, a sve u skladu s pozitivnim
propisima.
3. Poslovni prostor iz točke 1. ovog Zaključka daje se Korisniku na privremeno
korištenje s rokom od 2 (dvije) godine od dana donošenja ovog Zaključka.
4. Naknada za privremeno korištenje poslovnog prostora iz točke 1. ovog Zaključka
utvrđuje se u visini od 1,00 EUR/m2 , odnosno, 41,27 EUR mjesečno, plativo u
kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje prvog dana u
mjesecu za tekući mjesec.
5. Naknada za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi,
kao i troškove komunalne naknade, vode, grijanja, struje, čistoće i drugo plaća
Korisnik.
6. Korisnik ne smije bez suglasnosti Službe za imovinskopravne poslove i gospodarenje
gradskim resursima mijenjati ugovorenu namjenu, niti pristupiti uređenju predmetnog
poslovnog prostora. Eventualna ulaganja, odnosno, tekuće i investicijsko održavanje
poslovnog prostora idu isključivo na teret korisnika, bez prava na povrat uloženih
sredstava.
7. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Služba za imovinskopravne poslove i
gospodarenje gradskim resursima, Odsjek za poslovni prostor i poslove stanovanja.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Makedonski kulturni centar Split, Bana Jelačića 4/II, Split
2. Služba za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Služba 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. Pismohrana, ovdje

KLASA: 011-01/11-01/0005
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , broj 86/08) i članka 52. Statuta
Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada
Splita dana 15. travnja 2011. godine, donosi
PLAN
prijama u službe gradske uprave Grada Splita za 2011. godinu
(kratkoročni plan)

Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u
upravna tijela Grada Splita tijekom 2011. godine. (u daljnjem tekstu: Plan)

Članak 2.
Planom prijama u službu utvrđuje se:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Splita
- potreban broj službenika i namještenika za prijam na neodređeno vrijeme za 2011. godini
- potreban broj vježbenika za prijam odgovarajuće stručne spreme i struke za 2011. godini
- potreban broj službenika na određeno vrijeme za 2011. godini
Članak 3.
Na dan donošenja Plana prijama u službu Grada Splita za 2011. godinu, u upravnim tijelima
Grada Splita zaposleno je ukupno 399 službenika i namještenika.

Članak 4.
U Grad Split u 2011. godini, planira se prijam na neodređeno vrijeme:
- 10 službenika magistra struke ili stručnih specijalista
- 12 službenika SSS
- 4 namještenika NSS
- 2 namještenika SSS
Članak 5.
U Gradskoj upravi Grada Splita u 2011. godini planira se prijam:
- 6 vježbenika magistra struke ili stručnih specijalista
- 8 vježbenika SSS
Članak 6.
Utvrđuje se broj službenika i namještenika na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih
službenika ili zbog povećanog obujma posla:
- 3 službenika magistra struke ili stručnih specijalista
- 3 službenika SSS
- 1 namještenik NSS
Članak 7.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja,
premještaja, te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.
Članak 8.
Plan prijma u službu objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Splita“ i na web stranici
Grada Splita.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Svim upravnim tijelima, n/r pročelnika, ovdje
2. Službi zajedničkih poslova, n/r Snježane Vrdoljak, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-02/11-01/04
URBROJ: 2181/01-01-11-06
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita”, broj
17/09 i 11/10) i članka 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 21/01 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita
dana 15. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju javnog natječaja za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja sa javnih
površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita
1. Poništava se javni natječaj za obavljanje poslova uklanjanja uginulih životinja sa
javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 4/11), objavljen dana 24. veljače 2011. godine u dnevnom
listu „Slobodna Dalmacija“ zbog neispunjavanja natječajnih uvjeta od strane
sudionika javnog natječaja.
2. Raspisat će se novi javni natječaj sa izmijenjenim natječajnim uvjetima.
Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo za izvršenje ovog
Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelnik Pave Zaninović, ovdje.
2.Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
Milivoj Marušić, ovdje
3.Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 500-01/11-01/149
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje programskih aktivnosti
Obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 35.000,00 kuna za sufinanciranje
programskih aktivnosti Obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske županije za 2011.
godinu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 07 Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2 Odsjek za psihosocijalnu i zdravstvenu
zaštitu, gl. program Psihosocijalna i zdravstvena zaštita, a doznačit će se na žiroračun broj 1001005-1863000160, poziv na broj 65 7285-027-41265-9540211
Obiteljskog centra SDŽ OIB 05752234151, a sve temeljem potpisanog ugovora.
3. Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka
namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama jedno četveromjesečno opisno
izvješće, te završno opisno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama
računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena,
Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije će dodijeljena sredstva vratiti u
Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Obiteljskom centru Splitsko- dalmatinske županije, Split, Trg dr. Franje Tuđmana 3
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama - pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama – Vedranu Mardešiću, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije - pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/0125
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Milivoju Bibiću hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata
za podmirenje troškova liječenja teške bolesti djeteta
1. Prihvaća se zamolba Milivoja Bibića hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
osiguravaju se sredstva u iznosu od 3.000,00 kn za podmirenje troškova liječenja teške
bolesti djeteta.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
god. Razdjel 7 Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna
pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će se na žiro račun broj 23900013100155782 otvoren kod Hrvatske poštanske banke Bibić Milivoju, OIB
36528669436.
3. 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. Milivoju Bibiću, Split, Križeva 23
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 - Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije - pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/11-01/60
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za Župu Sv. Stjepana pod borovima
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 7.500,00 kuna za Župu sv. Stjepana pod
borovima u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2011. godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2 Odsjek za psihosocijalnu i
zdravstvenu zaštitu, gl. program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se na
žiro račun 2330003-1100311566 Župi sv. Stjepana pod borovima u Splitu.
3. Župa sv. Stjepana pod borovima će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski
koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama opisno i financijsko izvješće o utrošenim
sredstvima s preslikama računa 15 dana nakon realizacije donacije.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Župa sv. Stjepana pod borovima će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada
Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Župnom uredu sv. Stjepana pod borovima, Split, Trg F. Tuđmana 1
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, Vedranu Mardešiću, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-02/11-01/22
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 4. i 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 125/08) i
članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 17/09 i 11/10),
Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka davanja koncesije za organizaciju autobusnog panoramskog
turističkog razgledavanja Grada Splita
1. Pokreće se postupak davanja koncesije za organizaciju autobusnog panoramskog
razgledavanja Grada Splita za dva autobusa po utvrđenoj autobusnoj ruti.
2. Korisnici koncesije mogu biti fizičke ili pravne osobe, sa registriranom djelatnosti, koji
ispunjavaju tehničke i organizacijske uvjete.
3. Koncesije se dodjeljuju na vrijeme od deset (10) godina.
4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u „Narodnim novinama“. Obavijest će se objaviti nakon toga i na web
stranicama Grada Splita i u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.
5. Kriterij za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude jesu:
- tehnička opremljenost
0 – 25 bodova i
- visina naknade za koncesiju po autobusu 0 – 15 bodova
6. Najniža visina naknade za koncesiju iznosi 6.000 kuna godišnje po autobusu.
7. Postupak davanja koncesije provesti će Povjerenstvo kroz objavu natječajnih uvjeta,
prijam i obradu podataka, u sastavu:
a) Tomislav Gruica , predsjednik,
b) Ante Mladineo, član,
c) Damir Babić, član.
Gradsko vijeće Grada Splita, po osnovi prijedloga Povjerenstva i Gradonačelnika donosi
Odluku o dodjeli koncesije.
8. Temeljem Odluke o dodjeli koncesije, Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji sa
izabranim korisnikom koncesije.
9. Zadužuje se Služba za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pododsjek za nadzor i
koordinaciju komunalnih poduzeća i pravnih poslova za tehničku provedbu ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
Milivoj Marušić, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrana, ovdje.

KLASA: 371-01/11-01/34
URBROJ: 2181/01-01-11-04
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98,
66/98 i 22/06), članka 30. u svezi članka 6. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje u
najam stanova u vlasništvu Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 5/04 i 10/05)
i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10),
Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju u najam stana u Splitu, Žnjanska 4
1. Utvrđuje se da je Ivica Čikeš, solist Opere HNK Split, statusom nacionalnog opernog
prvaka, a od 2010. godine i v.d. ravnatelj Opere HNK Split, osoba od interesa za
Grad Split u oblasti kulture.
2. Ivici Čikešu dodjeljuje se u najam stan u vlasništvu Grada Splita u Splitu, Žnjanska
4, I. kat, stan broj 28, površine 60,17 m2.
3. Stan iz točke 2. ovog Zaključka daje se u najam na vrijeme od 3 (tri) godine uz
mogućnost obnove sklopljenog ugovora o najmu sukladno važećem Pravilniku kojim
se regulira davanje u najam stanova Grada Splita.
4. Zadužuje se Služba za imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima
da izradi tekst ugovora o najmu stana iz točke 2. ovog Zaključka koji će se sklopiti
između Grada Splita i Ivice Čikeša.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Ivica Čikeš, Split
2. Službi za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Službi za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
Veri Čelar, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/11-01/161
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 15. travnja 2011. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju troškova prijevoza djece iz Vukovara na ljetovanje
1. Grad Split prihvaća račun br. P/0797 Čazmatransa Vukovar d.o.o. u iznosu od
40.467,00 kuna koji se odnosi na prijevoz djece na ljetovanje za dane 30.06., 07.07. i
14.07.2010. godine iz Vukovara u Split i povratak u Vukovar.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka platit će se na teret Proračuna Grada Splita za
2011. godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, i to na žiro-račun 2500009-1102002165 Čazmatransu Vukovar d.o.o., OIB:
99617488144.
3. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Čazmatransu Vukovar d.o.o., za prijevoz i usluge, Vinkovačka 50, 32000 Vukovar
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/528
URBROJ: 2181/01-01-11-75
Split, 15. travnja 2011.godine

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

PREDMET: Imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split
- daje se mišljenje
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ , broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja 2011. godine na Prijedlog
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split sa 36. sjednice održane 11. travnja
2011. godine, daje p o z i t i v n o mišljenje da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta
Split imenuje gosp. Duško Mucalo, dipl.oec.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/11-01/0107
URBROJ: 2181/01-01-11-04
Split, 15. travnja 2011. godine

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

PREDMET: Imenovanje ravnatelja Javne ustanove Park šume Marjan
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ , broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja 2011. godine na temelju
dostavljenog Izvješća provedenog javnog natječaja, daje p o z i t i v n o mišljenje da se za
ravnatelja Javne ustanove Park šume Marjan imenuje gosp. Mate Kosović, mr.oec.dipl.iur.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 934-01/11-01-6
URBROJ: 2181/01-01-11-04.
Split, 15. travnja 2011. godine
Na temelju članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne
novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. travnja
2011. godine, donosi
PLAN
o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Grada Splita za 2011. godinu
U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2011. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 09/11) u točki 2. PLAN REDOVNOG
UPRAVLJANJA iza prvog stavka dodaju se dva nova stavka koja glase:
Utvrđuje se obveza komunalnih redara Grada Splita i komunalnog društva
„Splitska kupališta“ d.o.o. za:
- inspekcijski nadzor nad koncesijskim odobrenjima (u smislu mjerenja, načina korištenja i
održavanja date površine na pomorskom dobru)
- izvješćivanje nadležnih ustanova u slučaju bespravnih radova na pomorskom dobru,
- izvješćivanje nadležnih u slučaju oštećenja na objektima pomorskog dobra.
Komunalni redari Grada Splita i komunalno društvo „Splitska kupališta“ d.o.o. će:
- o uočenim prekršajima iz koncesijskog odobrenja izvještavati Vijeće za koncesijska
odobrenja Grada Splita,
- Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja će po dobivenim zapisnicima sa terena od strane
komunalnih redara Grada Splita i komunalnog društva „Splitska kupališta“ d.o.o. izvijestiti
nadležnog Hidrografskog inspektora Lučke kapetanije Split.“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Vijeću za koncesijska odobrenja, Zlati Seferović, ovdje
2. Splitska kupališta d.o.o. Split
3. Službi za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,ovdje
4. Uredništvu Službenog Grada Splita glasnika, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

