KLASA: 300-01/13-01/00001
URBROJ: 2181/01-01-13-08
Split, 17. 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 17. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine tvrtki Profectus d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki Profectus d.o.o. na korištenje javnu gradsku površinu za
postavljanje promotivnih zastavica na svim stupovima javne gradske rasvjete u Ulici
Domovinskog rata i na Poljičkoj cesti u svrhu organiziranja 15. međunarodnog sajma
nautike Croatia Boat Show.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 17. 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. Profectus d.o.o., Vukovarska 148/III, 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: 612-01/13-01/41
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 17. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Savezu samostalnih sindikata Hrvatske
kao potpora za organizaciju proslave 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada
1. Udovoljava se zamolbi Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, te se osiguravaju
sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna kao potpora za organizaciju proslave dana 1.
svibnja – Međunarodnog praznika rada.
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 2484008-1102644193 s naznakom „za MARJAN“, Savezu samostalnih
sindikata Hrvatske, OIB: 00602600385.
3. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalni ured SSSH Splitsko-dalmatinske
županije, će u roku od 15 dana od završetka proslave dana 1. svibnja Međunarodnog
praznika rada, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama
računa Uredu gradonačelnika Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena, ili
se iz nekog razloga proslava 1. svibnja dana Međunarodnog praznika rada, ne održi,
Savez samostalnih sindikata će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i
to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalni ured SSSH Splitsko-dalmatinske
županije, Marmontova 1/II, 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: 940-06/13-01/00288
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. 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 17. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Centru Fabula iz Splita
1. Grad Split daje Centru Fabula iz Splita na korištenje javnu gradsku površinu na Obali
Hrvatskog narodnog preporoda – Riva (zapadni dio – izlaz iz Marmontove) u svrhu
organizacije 1. Međunarodnog đir festa u sklopu kojeg će se u velikom šatoru odvijati
X. jubilarni sajam autohtonih proizvoda pod sloganom „Dalmacijo, sve ti cvitalo….“
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
vremensko razdoblje od 01. lipnja (subota) do 08. lipnja (subota) 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. Centar Fabula, Šimićeva 42, 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: 940-06/13-01/00318
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), članka 4. i 5. 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 17. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih gradskih površina na
lokacijama Trg Braće Radić – Voćni Trg i Obala hrvatskog narodnog preporoda- Riva
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Grad Split raspisat će Natječaj za dodjelu javnih gradskih površina u zakup radi
postavljanja štandova i pokretnih naprava na lokacijama Trg Braće Radić – Voćni Trg i
Obala hrvatskog narodnog preporoda – Riva, u svrhu obavljanja ugostiteljskotrgovačke djelatnosti.
Usvaja se tekst natječaja koji je prilog ovog zaključka.
Javne površine iz točke 1. ovog Zaključka daju se u zakup na period od 01. lipnja 2013.
do 15. studenoga 2013. godine.
Početni iznos zakupnine za navedene lokacije po jednom prodajnom mjestu utvrđen je
Zaključkom 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 i 31/12).
Zadužuje se Komisija za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih površina,
sukladno Odluci 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) i Planu rasporeda kioska
i naprava u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/12), da objavi
obavijest o raspisivanju Natječaja za davanje u zakup lokacija na području Voćnog Trga i
Rive u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija”, a tekst natječaja u cijelosti na oglasnoj ploči
u zgradi gradske uprave i službenoj internetskoj stranici Grada Splita.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
2. Predsjedniku Komisije za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih
površina, Mladenu Kokanu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00316
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. 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 17. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali Hrvatskog narodnog
preporoda Socijaldemokratskoj partiji Split
1. Grad Split daje Socijaldemokratskoj partiji, Split na korištenje javnu gradsku
površinu na Obali Hrvatskog narodnog preporoda, ispred Splitske banke, 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 dan
20. 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. Socijaldemokratska partija Split, Šetalište bačvice 10, 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

