KLASA: 940-06/12-01/00767
URBROJ: 2181/01-01-13-0003
Split, 28. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 19. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/12 i 38/12), Gradonačelnik
Grada Splita dana 28. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Udruzi Sehalih
na Obali hrvatskog narodnog preporoda
1. Grad Split daje Udruzi Sehaliah iz Splita na korištenje javnu gradsku površinu za
postavljanje pulta na Obali hrvatskog narodnog preporoda (središnji dio – preko puta
Splitske banke) u svrhu obilježavanja 04. travnja, Svjetskog dana napuštenih životinja.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dan
30. ožujka 2013. godine, u vremenu od 9,00 - 14,00 sati.
3. Korisnik 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.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga Sehaliah, Ulica slobode 9, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/13-01/00008
URBROJ: 2181/01-01-13-0003
Split, 28. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita " broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 28. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Jeleni Žižić za sudjelovanje u programu
međunarodne razmjene studenata ERASMUS - studiranje na sveučilištu u Portugalu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Jeleni Žižić, pok. Lea za
sudjelovanje u programu međunarodne razmjene studenata ERASMUS, odnosno
petomjesečni studij na sveučilištu u Portugalu u gradu Coimbra i to od veljače do
srpnja 2013. godine.
2. Sredstva za realizaciju točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada
Splita za 2013. godinu, Razdjel 1, Ured gradonačelnika, Glava 3, Odsjek za odnose s
javnošću i protokol, Program sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a doznačit će se
na žiro račun broj 3141087927 otvoren kod Societe Generale-Splitska banka, OIB:
78672688768.
3. Jelena Žižić dužna je dokumentirati računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom Grad Split
će zatražiti povrat sredstava uvećan za zakonsku kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Jeleni Žižić, Gotovčeva 4, 21000 Split
2. ERASMUS, Livanjska 5, 21000 Split
3. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
4. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
7. Arhivi, ovdje

