KLASA: 612-01/12-01/00018
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje Park-šumom
„Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 28/03, 2/05, 29/09 i 30/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 05.
travnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan za investitora u postupku
nabave i implementacije protupožarnog nadzornog sustava i sustava kontrole prolaska s
video nadzornim sustavom u park-šumi Marjan
1. Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan imenuje se investitorom –
naručiteljem u postupku nabave i implementacije protupožarnog nadzornog sustava i
sustava kontrole prolaska s video nadzornim sustavom u park-šumi Marjan.
2. Ovlašćuje se ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan na
pripremu i provedbu postupka nabave javnom nabavom u otvorenom postupku nabave
sukladno člancima 31., 45., 46. i 47., uz prethodno donošenje plana nabave sukladno
članku 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11).
3. Ravnatelj je dužan prilikom provedbe postupka nabave imenovati ovlaštene
predstavnike naručitelja sukladno odredbi članka 24. Zakona o javnoj nabavi, pri
čemu je najmanje jedna osoba u sastavu ovlaštenih predstavnika predstavnik osnivača
– Grada Splita.
4. Vrijednost predmetne nabave iz točke 1. ovog Zaključka iznosi 1.000.000 kuna koja
sredstva su osigurana u Proračunu Grada Splita za 2012. godinu, Razdjel 6, prema
Programu javnih potreba u kulturi Grada Splita u 2012. godini.
5. Zadužuje se ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan na
provođenje, a Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije na praćenje i
provođenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. JU park-šuma Marjan, Cattanijin put 2, 21000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/12-01/00013
URBROJ: 2181/01-01-12-14
Split, 05. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 8. stavaka 2. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu grada Splita u 2012. godini („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 8/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 05. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora
malom gospodarstvu grada Splita u 2012. godini
1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora malom gospodarstvu grada Splita u 2012.
godini.
2. Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se u dnevnom listu „Slobodna
Dalmacija“ i na službenoj internetskoj stranici Grada Splita.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, p.o. pročelniku Zlatanu Moriću, ovdje,
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Arhivi, ovdje.

KLASA: 620-01/12-01/0055
URBROJ: 2181/01-01-12-04
Split, 05. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. travnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog
Odluke o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „ Športski objekti “- Split

Grad Split daje suglasnost na prijedlog Odluke o unutarnjem ustrojstvu Javne
ustanove „ Športski objekti “ - Split, koji je od strane Upravnog vijeća Javne ustanove
„Športski objekti“ - Split usvojen na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Javna ustanova „Športski objekti“ - Split
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Jeleni Gugić, ovdje
4. Savjetniku gradonačelnika za šport, Ivanu Veštiću, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/00151
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine Riva - Obala hrvatskog
narodnog preporoda, tvrtki URBANI MOMENT d.o.o., radi održavanja projekta
DISCOTHEQUE RIVA 2012.god.
1. Daje se tvrtki URBANI MOMENT d.o.o. iz Splita, Put Firula 27, na privremeno
korištenje javna površina Riva - Obala hrvatskog narodnog za održavanje projekta
DISCOTHEQUE RIVA 2012.god.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se uz novčanu naknadu u iznosu od
75.000,00 kn i odnosi se za vremensko razdoblje od 08.08.2012. do
12.08.2012.godine.
Odobrava se korištenje javne površine na način:
08.08.2012. i 09.08.2012.godine za montažu opreme
10.08.2012.godine za održavanje projekta u vremenu od 20,00 sati do 04,00 sata dana
11.08.2012.godine.
11.08.2012. i 12.08.2012.godine za demontažu opreme
Korisnik za vrijeme montaže i demontaže treba omogućiti prohodnost javne površine –
Rive.
3. Korisnik je dužan prije sklapanja zakupa dostaviti Policu osiguranja od odgovornosti
u iznosu od 500.000,00 kuna kao sredstvo osiguranja za moguća nastala oštećenja i
onečišćenja uslijed korištenja javne površine u svezi održavanja projekta
DISCOTHEQUE RIVA 2012.
4. 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,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 620-01/12-01/0055
URBROJ: 2181/01-01-12-05
Split, 05. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. travnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog
Plana i programa Javne ustanove „ Športski objekti “- Split za 2012. godinu
Grad Split daje suglasnost na prijedlog Plana i programa Javne ustanove „ Športski
objekti “ – Split za 2012. godinu, koji je od strane Upravnog vijeća Javne ustanove
„Športski objekti“ - Split usvojen na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Javna ustanova „Športski objekti“ - Split
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Jeleni Gugić, ovdje
4. Savjetniku gradonačelnika za šport, Ivanu Veštiću, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00103
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi „Moj Split“
za izdavanje prigodne gradske novine „Moj Split“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna Udruzi „Moj Split“ za
izdavanje prigodne gradske novine „Moj Split“ kao dar građanima na blagdan Svetog
Dujma, 7. svibnja 2012. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Glava 1. Ured gradonačelnika, Razdjel 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2330003-1100409812, Udruzi „Moj Split“,
OIB: 36314861090.
3. Udruga „Moj Split“ dužna je dokumentirati računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom Grad Split
će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi „Moj Split“, Vukovarska 13, Split
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: 940-06/12-03/00011
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na Obali Hrvatskog narodnog
preporoda Nastavnom zavodu za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije
1. Grad Split daje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije,
na privremeno korištenje javnu površinu na Obali Hrvatskog narodnog preporoda kod
Splitske banke, za dan 06.04.2012. godine, radi postavljanja info-pulta sa
informativnim materijalima u svrhu organiziranja javnozdravstvene akcije povodom
obilježavanja Svjetskog dana tjelesne aktivnosti i Svjetskog dana zdravlja.
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,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

