KLASA: 402-01/13-01/00102
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 09. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10 i 18/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Košarkaškom klubu ADRIATIC kao potpora za daljnji rad
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna Košarkaškom klubu
ADRIATIC kao potpora za daljnji rad (troškovi najma dvorane, troškovi lige, troškovi
nabavke nužne opreme i rekvizita za rad).
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 2340009-1110492737, PBZ, Košarkaškom klubu ADRIATIC.
3. Košarkaški klub ADRIATIC 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 objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Košarkaškom klubu ADRIATIC, Put Plokita 89, 21000 Split
2. Uredu Grada, v.d. pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00591
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13) 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,
39/12 i 18/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 09. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Udruzi DAVID
1. Grad Split daje Udruzi DAVID iz Zagreba na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu u Marmontovoj ulici (nasuprot robne kuće Zara), radi postavljanja infopulta u svrhu prikupljanja potpisa protiv financiranja vjerskih zajednica iz državnog
proračuna.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 17. do 31. listopada 2013. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova
zatraži Grad Split.
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
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruga DAVID, Šubićeva 20, Zagreb
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: 363-02/13-01/00066
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 09. listopada 2013. godine
Na temelju članka 19. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka
52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 11/10, 18/13 i 39/13) i
članka 3. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
o koncesiji („Službeni glasnik Grada Splita” broj 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana
09. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka za davanje jedne koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Splita
1. Pokreće se postupak za davanje jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada Splita i to za V. dimnjačarsko područje.
2. Korisnik koncesije može biti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnošću,
koja ispunjava tehničke i organizacijske uvjete za obavljanje koncesije.
3. Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od četiri (4) godine.
4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri
davanja koncesije u „Narodnim novinama“. Obavijest će se objaviti nakon toga i na
web stranicama Grada Splita i u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.
5. Kriterij za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude jest najviša ponuđena visina
koncesijske naknade.
6. Najniža visina naknade za koncesiju iznosi 11.000,00 kuna godišnje.
7. Postupak koncesioniranja provest će Stručno povjerenstvo za koncesije iz područja
komunalnih djelatnosti kroz objavu natječajnih uvjeta, prijam i obradu podataka.
Gradonačelnik Grada Splita, po osnovi prijedloga Stručnog povjerenstva, donosi
prijedlog odluke o povjeravanju dimnjačarskih poslova na V. području Grada Splita,
kojeg podnosi Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu.
8. Postupak davanja koncesija provodi se temeljem prihvaćene Analize Stručnog
povjerenstva za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Splita, koja je
izrađena u smislu članka 12. stavka 4. Zakona o koncesijama i nalazi se u prilogu
ovog Zaključka.
9. Gradsko vijeće Grada Splita donosi Odluku o davanju koncesije.
10. Temeljem Odluke o davanju koncesije, Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s
izabranim korisnikom koncesije.
11. Zadužuje se Pododsjek za nadzor i koordinaciju komunalnih poduzeća i pravnih
poslova za tehničku provedbu ovog Zaključka.

12. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Članovima Stručnog povjerenstva za koncesije iz područja komunalnih djelatnosti, svima
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

