KLASA: 940-06/13-01/00169
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12), Gradonačelnik Grada Splita dana
03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih gradskih površina
Hrvatskom narodnom kazalištu Split
1. Grad Split daje Hrvatskom narodnom kazalištu split javnu gradsku površinu za
postavljanje transparenata 59. Splitskog ljeta na slijedećim gradskim lokacijama:
Dioklecijanova ulica (2 mala viseća transparenta)
Trg Gaje Bulata (na 6 jarbola)
Krešimirova ulica (2 mala viseća transparenta)
Bosanska ulica (2 mala viseća transparenta)
Šubićeva ulica (1 mali viseći transparent)
Kraj Zlatnih vrata (1 mali viseći transparent)
Marmontova ulica (južni i sjeverni dio – 2 velika viseća transparenta)
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
razdoblje od 01. srpnja do 17. kolovoza 2013. godine.
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 korištenja 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. HNK Split, Trg Gaje Bulata 1, 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: 500-01/13-01/00105
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), članka 37. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
4/12 i 38/12) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Klubu liječenih alkoholičara Split
za uslugu promidžbe Grada Splita u organiziranju borbe protiv ovisnosti
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 5.000,00 kuna Klubu liječenih alkoholičara
Split.za uslugu promidžbe Grada Splita u organiziranju borbe protiv ovisnosti.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1
Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i
zdravstvena zaštita, program Promicanje zdravlja, projekt Prim., sek. i terc.
prevencija bolesti ovisnosti, a doznačit će se na žiro-račun broj 2330003-1100130180
otvoren kod Splitske banke za Klub liječenih alkoholičara Split, OIB: 33633094713,
temeljem ispostavljenog računa.
3. Klub liječenih alkoholičara Split će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski
koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno
izvješće 15 dana nakon plaćanja računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Klub
liječenih alkoholičara Split 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 i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Klubu liječenih alkoholičara Split, Split, Zagrebačka 25
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00147
URBROJ: 2181/01-01-13-10
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Hrvatskom nogometnom klubu
Hajduk š.d.d.
1. Grad Split daje Hrvatskom nogometnom klubu Hajduk š.d.d. na korištenje javnu
površinu koja se odnosi na prilaz stadionu i prostor ispod istočne tribine za potrebe
organizacije utakmica koje će se održati 30. ožujka 2013. godine, te 13. i 17. travnja
2013. godine.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
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 korištenja 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. HNK Hajduk Split š.d.d., 8. Mediteranskih igara 2, 21000 Split
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00224
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Trgu braće Radić
Ivanu Peši
1. Grad Split daje Ivanu Peši iz Splita korištenje javnu površinu na Trgu braće Radić
radi organiziranja koncerta učenika srednje glazbene škole iz SAD-a koji gostuju
u Splitu u aranžmanu putničke agencije Abacus Tours.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 14. travnja 2013. godine.
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 korištenja 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. Ivan Peša, Tijardovićeva 28, Split
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00237
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda Udruzi „Prijatelji životinja“
1. Grad Split daje Udruzi „Prijatelji životinja“ na privremeno korištenje javnu površinu
na Obali hrvatskog narodnog preporoda, ispred Splitske banke, radi postavljanja
info-pulta s brošurama i letcima o zaštiti okoliša i pravima životinja.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dane
06., 13., 20. i 27. travnja 2013. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 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 korištenja 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 „Prijatelji životinja“, Begovićeva 5, 21000 Split
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00251
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda – Riva obrtu Tom Tom klub iz Zagreba
1. Grad Split daje obrtu Tom Tom klub iz Zagreba na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu (20x20 m) na Obali hrvatskog narodnog preporoda – Riva (zapadni
dio – proširenje na izlazu iz Marmontove) za održavanje manifestacije pod nazivom
Dan starih igara i u svrhu promocije proizvoda za djecu.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dan
18. svibnja 2013. godine.
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 korištenja 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. Tom Tom klub, Britanski trg 12, 10000 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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00271
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Strossmayerov trg
UDRUZI „MI“
1. Grad Split daje Udruzi MI iz Splita, na privremeno korištenje javnu površinu
Strossmayerov trg (Đardin), za dan 18. svibnja 2012. godine, u vremenu od 09:00 do
14:00 sati, radi postavljanja 30-ak štandova sa informativnim materijalima u sklopu
smotre DANI VOLONTERSKOG RADA.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Korisnik iz točke 1. ovog Zaključka dužan je prethodno ishoditi mišljenje ili suglasnost
od komunalnih poduzeća „Čistoća“ d.o.o. i „Parkovi i nasadi“ d.o.o.
4. 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 korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga MI, Sinjska 7, 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: 940-06/13-01/00194
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Peristilu i na
Obali hrvatskog narodnog preporoda Turističkoj zajednici grada Splita
1. Grad Split daje Turističkoj zajednici grada Splita na privremeno korištenje javnu
površinu na Peristilu i na Obali hrvatskog narodnog preporoda (Riva – stočni dio –
od makete grada Splita prema zapadu) povodom održavanja Europskog prvenstva
mladih florista (EUROFLEURS).
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dan
05. rujna 2013. godine na Peristilu (povodom svečanog otvaranja manifestacije) i za
vremensko razdoblje od 06. rujna do 08. rujna 2013. godine na Obali hrvatskog
narodnog preporoda.
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 korištenja 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. Turistička zajednica grada Splita, Hrvatskog narodnog preporoda 7/1, 21000 Split
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00273
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih gradskih površina u Marmontovoj ulici i Ulici
kralja Zvonimira RITAM PRODUKCIJI d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki RITAM PRODUKCIJA d.o.o. iz Splita, na privremeno korištenje
javne površine Marmontova ulica i Ulica kralja Zvonimira, za vremensko razdoblje od
10. lipnja do 05. srpnja 2013. godine, radi postavljanja transparenata u svrhu najave
koncertne manifestacije SAN SUSTIPANSKE NOĆI.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
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 korištenja 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. Ritam produkcija d.o.o., Kovačića 6, Split
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00272
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine u Marmontovoj ulici
Udruzi MI
1. Grad Split daje Udruzi MI iz Splita, na privremeno korištenje javnu gradsku površinu
u Marmontovoj ulici u svrhu postavljanja transparenta za najavu smotre Dani
volonterskog rada (16. 05. do 18. 05. 2013. godine).
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 11. svibnja do 19. svibnja 2013. godine.
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 korištenja 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 MI, Sinjska 7, Split
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-11/13-01/00003
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 03. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Filmskoj udruzi Motion
za sudjelovanje Ivane Marinić Kragić na Festival de Cannesu u Francuskoj
1. Grad Split će osigurati sredstva Filmskoj udruzi Motion za sudjelovanje Ivane
Marinić Kragić na Festival de Cannesu u Francuskoj u periodu od 15.- 26. svibnja
2013. g. u iznosu od 5.000 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 6 Služba za kulturu i umjetnost, Glava 0, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Kulturna suradnja; Aktivnost: Potpore mladim
talentima, a sredstva će se doznačiti na žiro račun broj 2340009-1110387464,
Filmske udruge Motion.
3. Filmska udruga Motion će, po izvršenju programa, dostaviti izvješće o utrošenim
sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena Filmska udruga Motion će
dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne
kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Filmskoj udruzi Motion, Radnička 20, 10000 Zagreb
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00403
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 03. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Makedonskom kulturnom društvu „Makedonija“
za organiziranje programa „XXII. Dani makedonske kulture - Dani Kirila i Metoda“
i „IV. smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Splita“
1. Grad Split će osigurati sredstva Makedonskom kulturnom društvu „Makedonija“ za
organiziranje programa „XXII. Dani makedonske kulture - Dani Kirila i Metoda“ i
„IV. smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Splita“ u iznosu od 8.000
kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Glava 0, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Kazališna i glazbeno scenska djelatnost, a
sredstva će se doznačiti na žiro račun broj 2340009-1100036984.
3. Makedonsko kulturno društvo „Makedonija“ će, po izvršenju programa, dostaviti
izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i
umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena, Makedonsko kulturno
društvo „Makedonija“ će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to
uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Makedonsko kulturno društvu „Makedonija“, Mažuranićevo šetalište 8A, 21000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-05/13-01/00006
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 03. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Etnografskom muzeju Split
za ishođenje elektroenergetske suglasnosti za dokup dodatne priključne snage
1. Grad Split će osigurati Etnografskom muzeju sredstva u iznosu od 13.600 kuna
zajedno s PDV-om za ishođenje elektroenergetske suglasnosti za dokup dodatne
priključne snage za 8 kW za pojedinačno mjerno mjesto u Etnografskom muzeju, Iza
Vestibula 4.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 06 – Glava 00, Program: Tekuće održavanje objekata u kulturi,
Projekt: Hitne intervencije.
3. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije na kontrolu i
praćenje realizacije ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Etnografskom muzeju Split, Iza Vestibula 4 Split
2. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/13-04/00015
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 03. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi Cantores Maruli u svrhu organizacije
smještaja gostujućeg vokalno-instrumentalnog sastava Ad Libitum Art iz Bitole
1. Grad Split će osigurati sredstva Udruzi Cantores Maruli iz Splita u svrhu organizacije
smještaja gostujućeg vokalno-instrumentalnog sastava Ad Libitum Art iz Bitole, u
iznosu od 5.000 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 6 / Glava 0, Program – Javne potrebe u kulturi; Potprogram –
kulturna suradnja; Projekt – Međunarodna kulturna suradnja, a sredstva će se
doznačiti na žiro račun 2500009-1101260121, Udruge Cantorus Maruli, Šižgorićeva
10, Split OIB: 73089466573.
3. Udruga Cantores Maruli će, po odrađenom koncertu, dostaviti izvješće o utrošenim
sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da su sredstva nisu namjenski iskorištena, Glazbena mladež Split
dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne
kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi Cantores Maruli, Šižgorićeva 10, 21000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/00492
URBROJ: 2181/01-01-13-08
Split, 03. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, i 11/10) i članka 18. 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 04/12, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine neposrednom dodjelom
u Ulici Matice hrvatske BOŠKU RAMLJAKU
1. Grad Split daje neposrednom dodjelom BOŠKU RAMLJAKU, hrvatskom ratnom
vojnom invalidu iz Splita, na privremeno korištenje javnu površinu za postavljanje
kioska (12 m2), namjena trg/ug, zona 4, na lokaciji Ulica Matice hrvatske, nasuprot
sveučilišnog Kampusa, označenom brojem 236 Planom rasporeda kioska i naprava
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 04/12).
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se sukladno članku 18. 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 04/12).
3. Naknada za korištenje javne površine za postavljanje kioska iznosi 70,00 kn/m2 što
ukupno iznosi 840,00 kn/mj sukladno Zaključku o visini zakupnine, zonama i načinu
korištenja javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik
Grada Splita“ broj 46/11, 7/12, 12/12, 23/12 i 27/12).
4. Ovim Zaključkom stavlja se izvan snage Zaključak o davanju na privremeno korištenje
javne površine neposrednom dodjelom u Ulici Matice hrvatske Bošku Ramljaku
(„Službeni glasnik grada Splita“ broj 28/12).
5. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo za izdavanje
Rješenja o zakupu javne površine od 01. 04. 2013. godine, kao i za obavljanje ostalih
radnji potrebnih za praćenje i izvršenje ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Savjetniku Gradonačelnika za razvojne projekte, Anti Mladineu, ovdje
2. Viši savjetnik Gradonačelnika- specijalist za komunalne poslove, Tomislavu Gruici, ovdje
3. Boško Ramljak, Antofagaste 8, Split
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Damiru Babiću, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“
6. Pismohrana, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00278
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda – Riva Socijaldemokratskoj partiji Split
1. Grad Split daje Socijaldemokratskoj partiji Split na privremeno korištenje javnu
površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda - Riva, ispred Splitske banke, u
svrhu obilježavanja Dana tulipana.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dan
06. travnja 2013. godine u vremenu od 11:00 do 12:00 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 korištenja 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. SDP Split, Šetalište Bačvice, 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: 373-01/13-01/00018
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 03. travnja 2013. godine
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09 i 153/09), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne
novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) i članka52. Statuta Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09 1 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 03. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odricanju prava prvokupa za dvosoban stan površine 65,92 m² položen na I. katu
u zgradi u Splitu na adresi Omiška 2, sagrađena na čest.zem. 9523/21, Z.U. 16537 K.O.
Split
1.
2.
3.

4.
5.

Grad Split se, kao ovlaštenik prava prvokupa, odriče prava prvokupa dvosobnog stana
površine 65,92 m² na I. katu u zgradi u Splitu na adresi Omiška 2, označena kao
čest.zem. 9523/21, Z.U. 16537 K.O. Split.
Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke I. ovog Zaključka iznosi 117.000,00 EUR
(slovima: stosedamnaesttisuća eura), plativo u protuvrijednosti u kunama po srednjem
tečaju HNB na dan plaćanja u gotovini.
Ovaj Zaključak se sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara ima dostaviti Agenciji za upravljanje državnom imovinom, 10000 Zagreb,
Lučićeva 6, Županiji Splitsko-dalmatinskoj, Domovinskog rata 2 i Dučić Jadranu,
Omiška 2, 21000 Split.
Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji za predmetnu nekretninu ponuditelj se obvezuje
jedan primjerak Ugovora dostaviti Gradu Splitu, Službi pravne zaštite, stanova,
poslovnih prostora i geodezije, Odsjek za geodeziju.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Dučić Jadran, Omiška 2, Split
2. Splitsko-dalmatinska županija, Županijska skupština, Domovinskog rata 2, 21000 Split
3. Vlada RH, Agencija za upravljanje državnom imovinom Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
4. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, pročelniku Ivicu Paviću,
ovdje
5. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, Viboru Pavloviću, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Arhivi, ovdje

