KLASA: 940-06/13-01/303
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. 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 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda i Marmontovoj ulici Hrvatskoj stranci prava
1. Grad Split daje Hrvatskoj stranci prava na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, ispred prostorija stranke i
Marmontovoj ulici, preko puta robne kuće Zara, radi postavljanja info pulta za
potrebe organiziranja predizbornih aktivnosti.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 15. travnja do 21. 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. Hrvatskoj stranci prava, Obala hrvatskog narodnog preporoda 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: 940-06/13-01/308
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. 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 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda i Ulici Ruđera Boškovića Hrvatskoj akademskoj udruzi Split - Čovjek nadasve
1. Grad Split daje Hrvatskoj akademskoj udruzi Split – Čovjek nadasve, na
privremeno korištenje javnu gradsku površinu na Obali hrvatskog narodnog
preporoda i Ulici Ruđera Boškovića radi postavljanja info pulta za
prikupljanje potpisa za nezavisnu listu dr.sc. Ivana Grubišića.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se
za vremensko razdoblje od 19. travnja do 25. 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. Hrvatska akademska udruga, Glagoljaška bb, 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: 940-06/13-01/294
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. 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 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Trgu Republike
Hrvatskoj glazbenoj uniji
1. Grad Split daje Hrvatskoj glazbenoj uniji iz Splita, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu na Trgu Republike, radi organiziranja glazbene manifestacije Split
blues festival 2013 – In memoriam Jadran Zlodre Gobbo.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za dan
21. 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 glazbena unija, Osječka 11/II, 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: 934-01/13-01/10
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. 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 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Žnjan
Hrvatskoj glazbenoj uniji
1. Grad Split daje Hrvatskoj glazbenoj uniji iz Splita, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu Žnjan, radi organiziranja koncertnog programa povodom
obilježavanja Svjetskog dana glazbe.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za dan
21. 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 glazbena unija, Osječka 11/II, 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: 940-06/13-01-01/300
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. 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 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda Zakladi za zaštitu životinja
1. Grad Split daje Zakladi za zaštitu životinja, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, ispred Splitske banke,
u svrhu postavljanja info-pula s edukativnim letcima za zaštitu životinja.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dane 13. i 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. Zaklada za zaštitu životinja, Kukuljevićeva 1, 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: 944-01/13-01/00038
URBROJ: 2181/01-01-13-02
Split, 16. travnja 2013. godine
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
90/10 i 143/12), 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 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti potrebne u postupku izdavanja rješenja za građenje
1. Daje se suglasnost LORA PRODUKT-u d.o.o. Split, Zrinsko-Frankopanska 68, u
postupku izdavanja rješenja za građenje POSLOVNO-STAMBENOG CENTRA LORA
na kat.čest.zem. 1411/1, 1411/17, 1411/18, 1411/19, 1411/20 (sud.čest.zem. 6883/1,
6883/5, 6883/6, 6883/7, 6883/8) sve K.O. Split.
2. LORA PRODUKT d.o.o. dužan je, o svom trošku, urediti priključni prometni trak na
Zrinsko Frankopansku ulicu sukladno Posebnim uvjetima Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i redarstvo od 23. 08. 2011. godine.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. LORA PRODUKT-u d.o.o. Split, Zrinsko Frankopanska 68 - Split
2. Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, Antoniu Milardoviću, ovdje
4. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i
graditeljstvo
5. Uredništvo „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana,ovdje

KLASA: 373-01/13-01/00010
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 16. 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, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) i
članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10),
Gradonačelnik Grada Splita dana 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o ispravku ZAKLJUČKA
o odricanju prava prvokupa za 1/2 dijela nekretnine označene kao
čest.zgr. 1409/3, Z.U. 1171 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Tararina 8
1. Ispravlja se ZAKLJUČAK o odricanju prava prvokupa za 1/2 dijela nekretnine
označene kao čest.zgr. 1409/3, Z.U. 1171 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na
adresi Tararina 8 („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 15/13) na način da se u točki
2. navedena kupoprodajna cijena nekretnine u visini od „78.0000,00 EUR“ mijenja i
glasi „38.000,00 EUR“.
2. Ostale točke navedenog Zaključka ostaju nepromijenjene.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Gradu Splitu“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tatjana Marković, Smiljanićeva 2, 21000 Split
Splitsko-dalmatinska županija, Županijska skupština, Domovinskog rata 2, 21000 Split
Vlada RH, Agencija za upravljanje državnom imovinom Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, pročelniku Ivicu Paviću, ovdje
Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, Viboru Pavloviću, ovdje
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00319
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. 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 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Hrvatskoj građanskoj stranci
1. Grad Split daje Hrvatskoj građanskoj stranci na korištenje javne gradske površine
na Obali Hrvatskog narodnog preporoda – Riva (2 pulta) i u Marmontovoj ulici (2
pulta) u svrhu prikupljanja potpisa.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 18. travnja do 02. svibnja 12013. godine u vremenu od
10:00 do 14:00 sati, te od 17:00 do 20:00 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. Hrvatska građanska stranka, Obala Hrvatskog narodnog preporoda 5, 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: 363-02/13-01/22
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. travnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o delegiranju ovlaštenih predstavnika Grada Splita u povjerenstvo TD „Promet“ d.o.o. Split
za pripremu i provedbu postupka javne nabave 22 autobusa za javni gradski prijevoz
putnika
I.
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Splita od 27. ožujka 2013. godine o financiranju
nabave 22 autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području Grada Splita, delegiraju se
ovlašteni predstavnici Grada Splita u sastav Povjerenstva TD „PROMET“ d.o.o. Split za
pripremu i provedbu javne nabave 22 autobusa i to:
1. Ljiljana Vučetić
2. Ante Mladineo
3. Pave Zaninović
Ovo Rješenje dostavlja se TD „PROMET“ d.o.o. Split kao Naručitelju u smislu Zakona o
javnoj nabavi.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. „PROMET“ d.o.o. Split, Hercegovačka 20
2. Imenovanima, svima
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana

KLASA: 372-01/13-01/00043
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na korištenje dva poslovna prostora u Splitu, Peristil 1,
ukupne površine 47,70 m², Župi Uznesenja BDM Katedrala - Split, Kraj sv. Duje 3
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Župi Uznesenja BDM, Katedrala - Split, Kraj sv. Duje 5 (u daljnjem tekstu: Korisnik),
dodjeljuju se dva poslovna prostora (kapelice ) u Splitu, Peristil 1, ukupne površine cca
47,70 m² (jedna prostorija površine - 21,70 m² sa zapadne strane i jedna prostorija
površine cca 26,00 m² sa istočne strane).
Korisnik će prostor iz točke 1., ovog Zaključka koristiti za obavljanje svoje registrirane
djelatnosti.
Poslovni prostor iz točke 1. ovog Zaključka daje se Korisniku na korištenje.
Naknada za korištenje poslovnog prostora iz točke1. ovog Zaključka utvrđuje se u visini
od 2,00 EUR/m², odnosno 95,40 EUR mjesečno, plativo u kunama po srednjem tečaju
HNB-a koji se primjenjuje prvog dana u mjesecu za tekući mjesec.
Visina naknade za korištenje predmetnog poslovnog prostora utvrđena točkom 4. ovog
Zaključka, vrijedi do donošenja novog Rješenja o utvrđivanju početnih cijena zakupnine
za poslovne prostore u vlasništvu Grada Splita.
Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao
i troškove komunalne naknade, vode, grijanja, struje, čistoće i drugo plaća Korisnik.
Korisnik ne smije bez suglasnosti Službe pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i
geodezije, Odsjeka za poslovni prostor mijenjati ugovorenu namjenu niti pristupiti
uređenju predmetnog poslovnog prostora.
Troškovi uređenja poslovnog prostora, tekuće i investicijsko održavanje idu isključivo
na teret Korisnika bez prava na naknadu od strane Grada Splita.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Služba pravne zaštite, stanova, poslovnih
prostora i geodezije, Odsjek za poslovni prostor .
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI :
1.Župi Uznesenja BDM, Kraj sv. Duje 3, don Tomislav Ćubelić - župnik
2.Služba pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije , pročelniku Ivici Paviću,
ovdje
3.Služba pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, Gordani Gavrančić, ovdje
4.Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
5.Pismohrana, ovdje

