KLASA: 940-06/13-01/00840
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 16. 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 21. 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 53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Udruzi Bolji život
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Grad Split daje Udruzi Bolji život, na privremeno korištenje javnu gradsku površinu za
postavljanje info pulta u Marmontovoj ulici (preko puta robne kuće Zara) u svrhu
promotivnih aktivnosti Udruge.
Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
razdoblje od 27. siječnja do 02. veljače 2014. godine u vremenu od 09:00 do 13:00
sati.
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.
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.
Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1.
Udruga Bolji život, Zagrebačka 7, 21000 Split
2.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Igoru Zuaniću, ovdje
4.
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5.
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6.
Pismohrani, ovdje

KLASA: 007-02/14-01/00001
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 16. 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 16.
siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava udruzi INFO ZONA
za uplatu članarine u UST-IT EUROPE mrežu
1. Prihvaća se zamolba udruge INFO ZONA iz Splita, Jerina 1 (u daljnjem tekstu: INFO
ZONA) te se osiguravaju sredstva u iznosu od 500,00 EUR (slovima: petsto eura)
plativo u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, u svrhu
plaćanja godišnje članarine u USE-IT EUROPE mreži.
2. Sredstva iz prethodne točke ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita
za 2014. godinu, Razdjel 5, Glava 1: Odsjek za poticanje razvoja malog
gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti, Program: Poticanje malog
gospodarstva i turizma, Podprogram: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva,
Aktivnost: Ostale aktivnosti, a uplatit će se na žiro račun INFO ZONE, broj: 23600001102062748 koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d..
3. INFO ZONA je dužna u roku od 30 (trideset) dana od uplate sredstava iz točke 1.
ovog Zaključka, Gradu Splitu, Službi za gospodarstvo, turizam, međunarodne i
europske fondove, dostaviti izvješće s dokazom o namjenskom trošenju istih.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski utrošena,
INFO ZONA je dužna, na zahtjev Grada Splita, uplaćena sredstva uvećana za
zakonske zatezne kamate vratiti u Proračun Grada Splita u roku koji odredi Grad
Split.
5. Zadužuje se Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove i
Upravni odjel za financije za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. INFO ZONI, Split, Jerina 1
2. Službi za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove - pročelnici Eli
Žižić, ovdje
3. Službi za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove - Odsjeku za
poticanje razvoja malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

