KLASA: 340-01/13-01/00494
URBROJ: 2181/01-01-14-05
Split, 07. siječnja 2014. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 2. u svezi sa
člankom 35. Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita” broj 2/96, 01/00, 21/01, 33/03, 26/05, 26/06, 33/09, 06/10-pročišćeni tekst,
24/10 i 13/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o određivanju povlaštene naknade na rezerviranim parkirališnim mjestima
na izvanuličnom parkiralištu u Sukoišanskoj ulici u Splitu
za potrebe Općinskog državnog odvjetništva, Županijskog državnog odvjetništva i
Županijskog suda u Splitu
1.

2.

3.

4.

Županijskom sudu, Županijskom državnom odvjetništvu i Općinskom državnom
odvjetništvu u Splitu dodjeljuje se rezervacija za 30 parkirališnih mjesta na
izvanuličnom parkiralištu u Sukoišanskoj ulici u Splitu kod križanja sa Gundulićevom
ulicom, a sve prema priloženoj Prometnoj suglasnosti i utvrđenim prometnim i
tehničkim uvjetima.
Na odobrenim rezerviranim parkirališnim mjestima određuje se povlaštena naknada
za rezervaciju na rok od jedne (1) godine.
Povlaštena naknada za rezervaciju iznosi 60,00 kuna mjesečno po jednom
parkirališnom mjestu, a što se regulira ugovorom o zakupu javne gradske površine
između korisnika rezervacije i Grada Splita.
Povlaštena naknada i odobrenje za rezervaciju parkirališnih mjesta može se produžiti
na zahtjev korisnika za isti daljnji vremenski period, u slučaju zadržavanja istih
prometnih i korisničkih uvjeta.
Ovim Zaključkom stavlja se izvan snage Zaključak o određivanju povlaštene naknade
na rezerviranom parkirališnom mjestu na izvanuličnom parkiralištu u ulici Put Brodarice
u Splitu za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Splitu („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 27/06), Zaključak o izmjeni Zaključka o određivanju povlaštene naknade na
rezerviranog parkiralipnom mjestu na izvanuličnom parkiralištu u ulici Put Brodarice u
Splitu za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Splitu („Službeni glasnik Grada
Splita broj 3/07) i Zaključak o dodjeli i određivanju povlaštene naknade na rezerviranom
parkirališnom mjestu u Gundulićevoj ulici u Splitu za potrebe Općinskog suda u SplituZemljišnoknjižni odjel („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/11).
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI: :
1. Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, Ivana Gundulića 29A, Split
2. Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu
3. Županijskom sudu u Splitu
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Damiru Babiću, ovdje
5. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrana ovdje

KLASA: 363-02/13-01/00078
UR.BROJ: 2181/01-01-14-06
Split, 07. siječnja 2014. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 07.
siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju javnog natječaja za organiziranje sajma rabljenih vozila i roba
na području Dračevca u Splitu
1.

2.
3.
4.

Poništava se javni natječaj za organiziranje sajma rabljenih vozila na području
Dračevca u Splitu koji je objavljen u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ dana 16.
prosinca 2013. godine, zbog naknadne izmjene neposredne lokacije i površine za
sajmovanje unutar poslovnog kompleksa Dračevac – ex. vojarna.
Natjecateljima se vraćaju neotvorene ponude.
Po definiranju nove lokacije i potrebne površine za sajmovanje rabljenih vozila i roba,
provest će se novi postupak javnog nadmetanja.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Natjecateljima, svima
- „HVIDRA“ d.o.o., Split, R.Boškovića 28
- Obrt Šampion, vl. Otilija Lovjer, Dugopolje, Bana Jelačića 28
- „Slobodna Dalmacija“ d.d., Split, H.mornarice 4
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo
- P. Zaninović, ovdje
- D. Babić, ovdje
- E. Kalemba, ovdje
- M. Marušić, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 372-01/08-02/0044
URBROJ: 2181/01-01-14-11
Split, 07. siječnja 2014. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 07.
siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o obročnom plaćanju dospjelog duga s temelja zakupa skloništa
u vlasništvu Grada Splita
1. Tvrtki ERCOM d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište bb, odobrava se obročno
plaćanje dospjelog duga s temelja zakupa skloništa u Splitu, Tijardovićeva kod 18
(zapad), u ukupnom iznosu od 61.826,47 kn.
2. Predmetni dug tvrtka će platiti u 12 jednakih mjesečnih rata u iznosu od po 5.152,21
kn, na način da prva rata dospijeva 15-tog dana u mjesecu koji slijedi donošenju ovog
zaključka, a svaka naredna rata 15-tog dana u svakom narednom mjesecu.
3. Zadužuje se Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje za realizaciju ovog
Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, zamjeniku pročelnika Tomislavu
Bočini, ovdje
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 373-01/13-01/00113
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 07. siječnja 2014. godine
Na temelju članka 35. stavka 2. 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 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, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 8975 Z.U. 5165, K.O. Split, u naravi stan
površine 49,45 m² u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Marmontova 14
1.
2.
3.
4.

Grad Split se, kao ovlaštenik prava prvokupa, odriče prava prvokupa dijela čest.zem.
8795 Z.U. 5165, K.O. Split, u naravi stana površine 49,45 m² u potkrovlju zgrade u
Splitu na adresi Marmontova 14.
Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke I. ovog Zaključka iznosi 98.000,00 EUR
(slovima: devedeset osam tisuća eura), plativo u protuvrijednosti u kunama po
srednjem tečaju HNB na dan plaćanja u gotovini.
Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji za predmetnu nekretninu ponuditeljica se
obvezuje jedan primjerak Ugovora dostaviti Gradu Splitu, Službi pravne zaštite i za
stanove i poslovne prostore.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Lučićeva 6, 10000 Zagreb
2. Županija Splitsko-dalmatinska, Domovinskog rata 2, 21000 Split
3. Odvjetnik Zdenko Radić, Smiljanićeva 2, 21000 Split
4. Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, n/r pročelnika Ivice Pavića, ovdje
5. Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, n/r Pavlović Vibora, ovdje
6. Uredništvu “Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
7. Pismohrana, ovdje

