KLASA: 940-06/11-01/00855
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. listopada 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. listopada 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih površina
radi organiziranja 16. međunarodnog sajma SASO
1. Grad Split daje tvrtci SAJAM d.o.o. iz Solina na privremeno korištenje javne površine:
Poljičku cestu, Ulicu Domovinskog rata, radi postavljanja 200 komada reklamnih
zastava, te Marmontovu ulicu, nadvožnjake (Zagorski put, Poljička cesta–HEP, D8Smokovik, D8–Kralja S. Držislava) radi postavljanja bannera, u vremenskom
razdoblju od 08.10. do 23.10.2011. godine, u svrhu organiziranja 16. Međunarodnog
sajma SASO.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhiva, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/00194
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. listopada 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. listopada 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata Borzić
Ivanu zbog teške materijalne situacije uzrokovane bolešću supruge
u iznosu od 2.500,00 kn
1. Prihvaća se zamolba Borzić Ivana hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
osiguravaju se sredstva zbog teške materijalne situacije uzrokovane bolešću supruge u
iznosu od 2.500,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Upravnog odjela socijalne skrbi,
zdravstvene zaštite i suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama, osigurana u
Proračunu Grada Splita za 2011.god. Razdjel 7 Glava 3, Aktivnost: Pravna i
psihosocijalna pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će se Borzić Ivanu, OIB
36996469196 , na žiro račun otvoren kod Splitske banke broj 2330003 – 3151633567.
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. Borzić Ivan, Split, Antofagaste 14
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelnici dr. Romana 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, pročelnica, Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

