KLASA: 940-06/13-01/00224
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Narodnom trgu
Ivanu Peši
1. Grad Split daje Ivanu Peši iz Splita na korištenje javnu gradsku površinu na
Narodnom trgu 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 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. 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 Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00215
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine u Marmontovoj ulici
Gradskom kazalištu mladih
1. Grad Split dao je Gradskom kazalištu mladih iz Splita, na privremeno
korištenje javnu površinu u Marmontovoj ulici radi postavljanja transparenta
u svrhu najave predstave Životinjska farma.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka dano je bez novčane naknade i odnosilo
se na razdoblje od 02. ožujka do 12. ožujka 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. Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 1, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-02/08
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 09. travnja 2013. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdje–
PREDMET: Amandman na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u
zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine sukladno članku 52. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), utvrdio je tekst
Amandmana na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih
površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje
kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
koji je sastavni dio Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih
površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska,
štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. koji je dostavljen uz Poziv za 40. sjednicu Gradskog
vijeća Grada Splita, a koji glasi:
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:
U članku 18. stavku 1. brišu se riječi „stalnih“
Sukladno članku 81. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik grada
Splita“, broj 17/09), amandman postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje ako ga je podnio predlagatelj akta.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Pave Zaninović,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-02/00009
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 09. travnja 2013. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdje–
PREDMET: Amandman na Prijedlog izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u
Gradu Splitu
Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine, sukladno članku 52. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), utvrdio je tekst
Amandman na Prijedlog izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu
koji je sastavni dio Prijedloga Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i
naprava u Gradu Splitu koji je dostavljen uz Poziv za 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita,
a koji glasi:
„Prijedlog izmjene i dopune Plana rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu dopunjava se
novom lokacijom broj 297 smještenoj u Splitu, anagrafske oznake Obala Lazareta, neposredno do
lokacije broj 269.
Na novoj lokaciji dozvoljava se postavljanje kioska površine 6m², namjene agencijske usluge“.
Sukladno članku 81. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik grada
Splita“, broj 17/09), amandman postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje ako ga je podnio predlagatelj akta.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Pave Zaninović,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00264
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih gradskih površina Neokatekumenskoj zajednici
župe Gospe od Zdravlja
1. Grad Split dao je Neokatekumenskoj zajednici župe Gospe od Zdravlja, na
privremeno korištenje javne površine i to: Trg braće Radić, Obalu hrvatskog
narodnog preporoda i Marmontovu ulicu radi organiziranja korizmene procesije.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka dano je bez novčane naknade i odnosilo se
na dan 24. ožujka 2013. godine u vremenu od 10:00 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. Neokatekumenska zajednica , Trg Gaje Bulata 3, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00257
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine u Marmontovoj ulici
Lions clubu „Marjan“
1. Grad Split dao je Lions clubu „Marjan“ iz Splita na privremeno korištenje javnu
površinu u Marmontovoj ulici, nasuprot robnoj kući Zara, radi postavljanja info –
štanda u svrhu organiziranja humanitarne akcije za nabavku aparata za ranu
detekciju daltonizma za KBC Firule.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka dano je bez novčane naknade i odnosilo se
na dan 23 ožujka 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. Lions klub „Marjan“, Bana J. Jelačića 4, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/13-01/00011
URBROJ: 2181/01-01-13-012
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Dramskom studiju ILIRIK za kazališni projekt „Muka Sv. Dujma“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna Dramskom studiju ILIRIK
za kazališni projekt „Muka Sv. Dujma“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se 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 uplatit će se na žiro
račun broj 2330003-1100408467 otvoren kod Splitske banke, Dramskom studiju
ILIRIK, MB 2474514. OIB: 92124573034.
3. Dramski studio ILIRIK dužan 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.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Dramski studio ILIRIK, Martinski prolaz 3, 21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Sanji Bakašun, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 022-05/13-01/00003
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita
za redarsku službu povodom proslave blagdana sv. Dujma i svete mise
1. Grad Split osigurat će sredstva u visini od 25.000,00 kuna Udruzi Hrvatskih ratnih
veterana Grada Splita za organizaciju i provođenje redarske službe prilikom
održavanja procesije i svete mise na dan proslave blagdana sv. Dujma.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2330003-1100091815 otvoren kod Splitske
banke Udruzi hrvatskih ratnih veterana Grada Splita, OIB 40599348851.
3. Udruga Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita dužna je osigurati redarsku službu 90
redara, raspoređenih na način da u potpunosti osiguraju dostojanstveno održavanje
svete mise na dan sv. Dujma.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi hrvatskih ratnih veterana Grada Splita, Bana Jelačića 4, 21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Sanji Bakašun, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/13-01/00050
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija
za troškove održavanja „Fešte o' spize i vina“
1. Udovoljava se zahtjevu Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija, te se
osiguravaju sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna za potrebe organizacije i održavanja
manifestacije „Fešte o' spize i vina“, a sve u sklopu proslave Dana grada i sv. Dujma
– „Sudamja 2013.“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2330003-1100366624 otvoren kod Splitske
banke, Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija.
3. Savez kuhara mediteranskih i europskih regija dužan 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.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija, Jobova 2, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Sanji Bakašun, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/108
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odobravanju korištenja sredstava KBC Split, Klinici za dječje bolesti
za Hrvatsku proljetnu pedijatrijsku školu – 30. seminar
1. Grad Split odobrava korištenje sredstava u visini od 12.000,00 kuna KBC Split,
Klinici za dječje bolesti za Hrvatsku proljetnu pedijatrijsku školu – 30. seminar.
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, a doznačit će se na žiro račun 2330003-1100057647, poziv na
broj 07-286, s naznakom „za Hrvatsku proljetnu pedijatrijsku školu“, otvoren kod
Splitske banke za KBC Split, Klinika za dječje bolesti, OIB:51401063283.
3. KBC Split, Klinika za dječje bolesti će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski
koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno i
financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama računa 15 dana nakon
završetka Škole.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski KBC
Split, Klinika za dječje bolesti 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. KBC Split, Klinika za dječje bolest, Spinčićeva 1
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: 350-01/09-01/0035
URBROJ: 2181/01-01-13-140
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita“ broj 17/09 i 11/10) Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine
donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga i Prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26
(istočno od Ulice Zbora narodne garde)
1.

2.
3.
4.

Na temelju Nacrta konačnog prijedloga, Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu
Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 (istočno
od Ulice Zbora narodne garde) i pristiglih mišljenja iz članka 94 Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) utvrđuje se
KONAČNI PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA ISTOČNI DIO
OBUHVATA POJEDINAČNOG ZAHVATA P26 (ISTOČNO OD ULICE ZBORA
NARODNE GARDE).
Utvrđuje se PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA
UREĐENJA ZA ISTOČNI DIO OBUHVATA POJEDINAČNOG ZAHVATA P26
(ISTOČNO OD ULICE ZBORA NARODNE GARDE).
Konačni prijedlog prostornog plana iz točke 1. i Prijedlog Odluke o donošenju
prostornog plana iz točke 2. ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Splita
na donošenje.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1.Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici Batinić
Santro, ovdje
2. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Katarini Puljić, ovdje
3. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Veri Damjanić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 350-01/09-01/00035
URBROJ: 2181/01-01-13-142
Split, 09. travnja 2013. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET:

Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata
Pojedinačnog zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i
11/10), Gradonačelnik Grada Splita, dana 09. travnja 2013. godine, utvrdio je
Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata Pojedinačnog
zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Sukladno članku 49. stavku 3. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), predlaže se predsjednici Gradskoga vijeća da Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog
plana uređenja za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne
garde) dostavi Odboru za statut i poslovnik i propise u pogledu usklađenosti s Ustavom, zakonom i
drugim propisima, te u pogledu njene pravne obrade i o tome da mišljenje i prijedloge Gradskome
vijeću.
Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ružica Batinić
Santro, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog Odluke …
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pročelnici, Ružici Batinić-Santro,ovdje
3. Upravnom odjelu za urbanizam graditeljstvo i zaštitu okoliša, Katarini Puljić, ovdje
4. Upravnom odjelu za urbanizam graditeljstvo i zaštitu okoliša, Maji Aljinović, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/100
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), članka 38. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
14/13) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva Klubu žena liječenih na dojci Split
za organiziranje međunarodne akcije „Dan narcisa“
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna
Klubu žena liječenih na dojci Split za organiziranje međunarodne akcije „Dan
narcisa“ u Splitu.
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 i zdravstvenu zaštitu, gl. Program Socijalna skrb i zdravstvena
zaštita, a doznačit će se na žiro račun 2330003-1100049093 otvoren kod Splitske
banke za Klub žena liječenih na dojci-Split, OIB: 19514402848, temeljem
ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Kluba žena liječenih na dojci Split, sklopit će se Ugovor o
sponzorstvu.
4. Klub žena liječenih na dojci 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 organiziranja akcije.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Klub
žena liječenih na dojci Split, će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i
to uvećana za zakonske zatezne kamate.

6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Klubu žena liječenih na dojci Split, Kroz Smrdečac 23, Split
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: 500-01/13-01/109
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika
Županije splitsko-dalmatinske za organizaciju seminara
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva Hrvatskoj udruzi socijalnih
radnika Županije splitsko-dalmatinske u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju
seminara „Gubici i podrška u procesu tugovanja“.
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 zdrav.
zaštita, program Promic. zdravlja, a doznačit će se na žiro račun 23600001101665342 otvoren kod Zagrebačke banke za Hrvatsku udrugu socijalnih radnika
Županije splitsko-dalmatinske, OIB: 22684026735, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Hrvatske udruge socijalnih radnika Županije splitsko
dalmatinske sklopit će se Ugovor o sponzorstvu.
4. Hrvatska udruga socijalnih radnika Županije splitsko-dalmatinske će sredstva iz točke
1. ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu opisno izvješće 15 dana nakon završetka seminara.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Hrvatska udruga socijalnih radnika Županije splitsko-dalmatinske će dodijeljena
sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika Županije splitsko-dalmatinske, Split, Gundulićeva
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: 500-01/13-01/114
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva za 5. hrvatski Cochrane simpozij
pod nazivom „Osvrt na prošlost, pogled u budućnost“
1. Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 7.500,00 kuna za sufinanciranje 5.
hrvatskog Cochrane simpozija pod nazivom „Osvrt na prošlost, pogled u budućnost“
koji će održati u travnju 2013. godine u Splitu u organizaciji Medicinskog fakulteta u
Splitu - Hrvatskog ogranka talijanskog Cochrane centra.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu na teret Razdjela 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
Glava 1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna i
zdravstvena zaštita, a doznačit će se na žiro-račun broj 2330003-1100071293, s
pozivom na broj 02 776 kod Splitske banke za Medicinski fakultet u Splitu - Cochrane
ogranak, OIB: 02879747067.
3. Između Grada Splita i Medicinskog fakulteta u Splitu - Hrvatskog ogranka talijanskog
Cochrane centra sklopiti će se Ugovor o sufinanciranju Cochrane simpozija.
4. Medicinski fakultet u Splitu - Hrvatski ogranak talijanskog Cochrane centra će za
sredstva iz točke 1. ovog Zaključka podnijeti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu opisno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikom
računa u roku od 15 dana nakon realizacije simpozija.

5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena, ili
se iz nekog razloga simpozij ne realizira, Medicinski fakultet u Splitu - Hrvatski
ogranak talijanskog Cochrane centra će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun
Grada Splita, i to uvećane za zakonske zatezne kamate.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Medicinskom fakultetu u Splitu-za Cochrane ogranak, Šoltanska 2, Split
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: 561-01/13-01/00143
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 12. Pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“ 8/13),
Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava hrvatskom branitelju i HRVI-a iz Domovinskog rata
Đorđević Branku za podmirenje troškova liječenja teške bolesti supruge
1. Prihvaća se zamolba Đorđević Branka, hrvatskog branitelja i HRVI-a iz Domovinskog
rata i osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške bolesti supruge u
iznosu od 3.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 15 Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava
0, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit
će se Đorđević Branku, OIB 76048941071, na žiro račun otvoren kod Raiffeisen
banke broj 2484008-3108613547.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju sa braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Đorđević Branko, Split, Gotovčeva 8
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku po ovl.
Zdravku Parčini, dipl.iur., ovdje
3. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-01/00133
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 12. Pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 8/13),
Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava supruzi hrvatskog branitelja Domovinskog rata
Mustapić Katici za podmirenje troškova liječenja teške bolesti
1. Prihvaća se zamolba Mustapić Katice, supruge hrvatskog branitelja iz Domovinskog
rata i osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja njene teške bolesti u
iznosu od 4.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 15 Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava
0, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit
će se Mustapić Katici, OIB 13729953052, na žiro račun otvoren kod Privredne banke
Zagreb broj 2340009-3102611729.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju sa braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Mustapić Katica, Split, Ivana Gundulića 21
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku po ovl.
Zdravku Parčini, dipl.iur., ovdje
3. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 372-01/09-02/0027
URBROJ: 2181/01-01-13-10
Split, 09. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09 i
11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. travnja 2013. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na privremeno korištenje skloništa u vlasništvu Grada Splita
(Trstenik)
1. Športsko-rekreacijskom klubu „Trstenik“ iz Splita, Dinka Šimunovića 10 (u daljnjem tekstu:
Korisnik), dodjeljuje se na privremeno korištenje sklonište na adresi Dinka Šimunovića 10,
površine 286,00m², a za potrebe organiziranja sale za vjenčanje – restoran. Sklonište se daje
na privremeno korištenje uz mjesečnu naknadu od 3,00 eura po m² uz obavezu Korisnika da
snosi troškove komunalne naknade, potroška električne energije, vode, čistoće i ostalih
troškova nastalih kod korištenja skloništa. Športsko rekreacijsko društvo je i prije koristilo
prostor na navedenoj adresi i to za obavljanje djelatnosti fitnessa.
2. Sklonište se dodjeljuje na privremeno korištenje za razdoblje od dvije godine, računajući taj
rok od dana uvođenja korisnika u posjed skloništa.
3. Korisnik ne smije bez prethodne suglasnosti Grada Splita mijenjati ugovorenu namjenu, niti
pristupiti uređenju predmetnog skloništa.
4. Grad Split i Korisnik sklopit će ugovor o privremenom korištenju skloništa, kojim će
regulirati prava i obveze koje proizlaze iz ovog Zaključka.
5. Zadužuje se Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima, Odsjek zaštite i
spašavanja, za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Športsko-rekreacijski klub „Trstenik“, Dinka Šimunovića 10, Split
2. Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima, pročelniku Tomislavu Bočini,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/0469
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine u Marmontovoj ulici
Davoru Vukoviću
1. Grad Split daje Davoru Vukoviću iz Zaprešića na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu u Marmontovoj ulici, kod Pirje, radi postavljanja transparenta za
najavu izložbe u Staroj gradskoj vijećnici.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
razdoblje od 02. travnja do 15. 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. Davor Vuković, A. Šenoe 39 Zaprešić
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: 940-06/13-01/00277
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda Hrvatskim laburistima – stranci rada
1. Grad Split daje Hrvatskim laburistima – Stranci rada, na privremeno korištenje
javnu površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, zapadni dio, radi
postavljanja info pulta u svrhu organiziranja promocije stranačkih kandidata za
EU parlament.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 07. travnja 2013. godine u vremenu od 09:00 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. Hrvatski laburisti – Stranka rada , Bana J. Jelačića 4, 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: 940-06/13-01/00275
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine u Marmontovoj ulici
Hrvatskom Crvenom križu
1. Grad Split dao je Hrvatskom crvenom križu , Gradskom društvu Crvenog križa Split
na privremeno korištenje javnu površinu u Marmontovoj ulici, nasuprot robnoj kući
Zara, radi postavljanja info – pulta u svrhu organiziranja zdravstvene akcije
besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka dano je bez novčane naknade i odnosilo se na
dan 07. 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. Hrvatski crveni križ, Ruđera Boškovića 28 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00274
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Trgu Republike
Hrvatskoj gospodarskoj komori
1. Grad Split daje Hrvatskoj gospodarskoj komori na privremeno korištenje javnu
površinu na Trgu Republike (Prokurative) radi postavljanja izložbenih štandova u
svrhu organiziranja akcije „Kupujmo hrvatsko“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dane
19. i 20. lipnja 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. Hrvatska gospodarska komora, Ante Trumbića 4, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00266
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Trgu Republike
Splitskoj debatnoj uniji
1. Grad Split daje Splitskoj debatnoj uniji, na privremeno korištenje javnu površinu na
Trgu Republike (Prokurative) radi organiziranja međunarodnog debatnog turnira
SPLIT UNION OPEN.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dan
28. 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. Splitska debatna unija, Ulica Domovinskog rata 8, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00267
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 09. 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 09. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Narodnom trgu
Udruzi Promotor
1. Grad Split daje Udruzi Promotor, na privremeno korištenje javnu površinu na
Narodnom trgu, ispred Stare gradske vijećnice, za dane 29. i 30. ožujka 2013. godine
radi organiziranja škole bojenja jaja za djecu, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
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. Udruga Promotor, Uvala Baluni 9, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

