KLASA: 300-01/12-01/00012
URBROJ: 2181/01-01-12-06
Split, 03. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava trgovačkom društvu RITAM PRODUKCIJA d.o.o.
za organizaciju manifestacije „San Sustipanske noći“
1. Prihvaća se zamolba trgovačkog društva RITAM PRODUKCIJA d.o.o. Split, Kovačića
6, organizatora manifestacije „San Sustipanske noći“ koja se održava u Splitu 12. i
13. srpnja 2012. godine, te se osiguravaju sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna
(tridesettisuća kuna) s uračunatim PDV-om za sponzorstvo iste.
2. Iznos iz prethodne točke ovog Zaključka osiguran je u Proračunu Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel 5, Program: Poticanje razvoja turizma, Aktivnost: Poticanje
gospodarsko-turističkih manifestacija, i bit će uplaćen na žiro – račun broj 24020061100604868.
3. Između Grada Splita i trgovačkog društva RITAM PRODUKCIJA d.o.o. zaključit će se
ugovor o sponzorstvu manifestacije „San Sustipanske noći“ kojim će se regulirati
međusobna prava i obveze ugovornih strana.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. RITAM PRODUKCIJI d.o.o. Split, Kovačića 6
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – ovlaštenom pročelniku Zlatanu
Moriću, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/12-05/00206
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 03. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine
Obala Hrvatskog narodnog preporoda – Riva (zapadni dio – pored parkinga za motore)
tvrtci V.B.Z. d.o.o. u suradnji sa Udrugom Kurs
1. Grad Split daje tvrtci V.B.Z. d.o.o. u suradnji s Udrugom „Kurs“ za promicanje
kulture i umjetnosti Split, na korištenje 50 m2 javnu površinu Obala Hrvatskog
narodnog preporoda – Riva (zapadni dio – pored parkinga za motore), za razdoblje
10. - 16. srpnja 2012. godine, radi postavljanja šatora povodom organiziranja „Sajma
knjiga“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se uz novčanu naknadu u iznosu od
1.680,00 kuna.
3. Organizator je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. V.B.Z. d.o.o., Dračevićka 12, 10001 Zagreb
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 561-01/12-02/00006
URBROJ: 2181/01-01-12-04
Split, 03. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. srpnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir projekata javnih potreba
udruga hrvatskih branitelja Grada Splita za 2012. godinu
I.
Osniva se Povjerenstvo za odabir projekata javnih potreba udruga hrvatskih
branitelja Grada Splita za 2012. godinu, koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Splita.
(U daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
Projekti se financiraju na godinu dana.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U Povjerenstvo iz točke I. imenuju se:
Zoran Buzdovačić, za predsjednika,
Nenad Tomić, za člana,
Jelena Eranović, za člana,
Frano Rogulj, za člana,
Ante Grbavac, za člana,
Drago Grabovac, za člana,
Mirko Ramljak, za člana,
Ivan Mršić, za člana
Nikola Tokić, za člana.

III.
Zadatak Povjerenstva je da procijeni na Natječaj pristigle Projekte, te svoj prijedlog
proslijedi Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju sa braniteljima i
braniteljskim udruga.
IV.
Stručno tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Odsjek za suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
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, Ivanu Bežovanu, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/09-01/0308
URBROJ: 2181/01-01-12-33
Split, 03. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine“, broj 125/11), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,
broj 17/09 i 11/10) i točke IV. Rješenja o osnivanju Povjerenstva za davanje u zakup
poslovnih prostora u športskim objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su
preneseni na upravljanje Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 10/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim
objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje
Javnoj ustanovi „Športski objekti“- Split
1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim
objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje Javnoj
ustanovi „Športski objekti“ Split sačinjeno povodom Natječaja za davanje u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda (fond
poslovnih prostora u športskim objektima), objavljenog u „Narodnim novinama“, broj
57 od 23. svibnja 2012. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj).
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka i Zapisnici sa tri sjednice Povjerenstava održane
11. 13. i 15. svibnja 2012. godine prilog su ovog Zaključka.
3. Najpovoljnijim ponudama po Natječaju iz točke 1. ovog Zaključka određuju se kako
slijedi:
3.1. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split
Za poslovni prostor pod A. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split, r. br. 4., br. p. 29., Nivo
48-jug., površine 11,00 m2, izabrani zakupnik je udruga „Splitski auto klub“, Osječka 11,
Split, s ponudom od 8,00 EUR/m2, namjena: ured.
3.2. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split
Za poslovni prostor pod A. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split, r. br. 8., br. p. 1, Nivo 40istok, površine 569,50 m2, izabrani zakupnik je udruga, Udruga „Centar plesa“, Dobrilina 6,
Split, s ponudom od 3,00 EUR/m2, namjena: sportska.
4. Ponuđene cijene iz točke 3. ovog Zaključka, sukladno Natječaju, predstavljaju kunsku
protuvrijednost EUR/m² za mjesečni iznos zakupnine bez PDV-a, te je na iste Javna
ustanova „Športski objekti“ - Split obvezna zaračunati i dodati zakonom propisani
iznos PDV-a.

5.

Ugovori o zakupu sa izabranim zakupnicima sklopiti će se na određeno vrijeme, na
rok od 5 (pet) godina.
6. Zadužuje se Javna ustanova „Športski objekti“- Split za realizaciju ovog Zaključka
(zaključenje ugovora), a Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih za
praćenje realizacije istog.
7. Ovlašćuje se Ravnatelj Javne ustanove „Športski objekti„ - Split za potpisivanje
Ugovora o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljima iz točke 3. ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

s
DOSTAVITI:
1. Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split, Osječka 11, Split, Povjerenstvo
2. Udruzi „Centar plesa“, Dobrilina 6, Split
3. Splitskom auto klubu, Osiječka 11, Split
4. Sandru Rosandiću, Rendićeva 49, Split
5. Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću,
ovdje
6. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Arhivi, ovdje

KLASA: 620-01/12-01/00040
URBROJ: 2181/01-01-12-18
Split, 03. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 43. Zakona o športu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08,
124/10 i 124/11) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita 03. srpnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Ratomira Tvrdića za člana Stručne radne grupe za praćenje provedbe
postupka preoblikovanja Košarkaškog kluba „Split“ u športsko dioničko društvo
I.
Ratomir Tvrdić, predsjednik Nadzornog odbora Košarkaškog kluba „Split“, imenuje
se za člana Stručne radne grupe za praćenje provedbe postupka preoblikovanja Košarkaškog
kluba „Split“ u športsko dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Stručna radna grupa), osnovane
Rješenjem o osnivanju i imenovanju Stručne radne grupe za praćenje provedbe postupka
preoblikovanja Košarkaškog kluba „Split“ u športsko dioničko društvo i određivanju osobe
odgovorne za praćenje njenog rada („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 15/12).
Imenovani je nositelj svih prava i obveza s osnova članstva u Stručnoj radnoj grupi od
dana donošenja ovog Rješenja.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Ratomiru Tvrdiću, Košarkaški klub „Split“, Ulica Slobode 16, 21000 Split
2. Ivanu Veštiću, prof., predsjedniku Stručne radne grupe
3. Košarkaškom klubu „Split“, Ulica Slobode 16, 21000 Split
4. Zamjenici gradonačelnika Anđelki Visković, prof., ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

