KLASA: 340-03/08-01/73
URBROJ: 2181/01-01-14-0081
Split, 30. siječnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 10001/9, čest. zem.
10001/45 i čest. zem. 10001/38, sve k. o. Split, na predjelu Brnik
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 je, dana 30. siječnja 2014.
godine, utvrdio
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 10001/9, čest. zem.
10001/45 i čest. zem. 10001/38, sve k. o. Split, na predjelu Brnik
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj, pročelnik
Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.
U prilogu: Prijedlog Zaključka …..
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 340-01/07-01/0563
URBROJ: 2181/01-01-01/2-14-0025
Split, 30. siječnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdjePREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti i prihvaćanju teksta Ugovora o uređenju
međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkove ulice s pripadajućom
infrastrukturom na području Sirobuja u Splitu
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 je, dana 30. siječnja 2014.
godine, utvrdio
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti i prihvaćanju teksta Ugovora o uređenju
međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju Trenkove ulice s pripadajućom
infrastrukturom na području Sirobuja u Splitu
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj, pročelnik
Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.
U prilogu: Prijedlog Zaključka …..
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 601-01/14-01/00007
URBROJ: 2181/01-01-14-0002
Split, 30. siječnja 2014. godine
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i 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 30.
siječnja 2014. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Ustanove predškolskog odgoja
DV RADOST Split
I.
ENDICA RADIĆ, odgajatelj predškolske djece, imenuje se za ravnateljicu Ustanove
predškolskog odgoja DV RADOST na vrijeme od četiri godine.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV RADOST, Hercegovačka 22, Split
2. Službi za obrazovanje i znanost - pročelnici Ines Milina-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost - voditeljici Odsjeka Ana-Mari Kljaković, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/14-01/1
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 30. 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 53. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 14/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli pomoći za školovanje korisnici u skrbi Centra za socijalnu skrb Split
1. Grad Split dodjeljuje pomoć za školovanje korisnici u skrbi Centra za socijalnu skrb Split u
visini od 800,00 kuna mjesečno za razdoblje veljača - lipanj 2014. godine i rujan – prosinac
2014. godine, ukupno 7.200,00 kuna za devetomjesečno razdoblje.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se do kraja 2014. godine, a sve temeljem
ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i korisnice.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita na teret Razdjela
7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, program Zaštita djece i
mladih.
4. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Centru za socijalnu skrb Split, ravnateljici Tatjani Vukman, prof., Split Gundulićeva 25
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 551-01/13-02/52
URBROJ: 2181/01-01-14-0004
Split, 30. 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 53. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 14/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli pomoći za školovanje korisnici iz socijalno ugrožene obitelji
1. Grad Split dodjeljuje pomoć za školovanje korisnici iz socijalno ugrožene obitelji u visini od
800,00 kuna mjesečno za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine i za rujan 2014. godine,
ukupno 6.400,00 kuna za osmomjesečno razdoblje.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se do rujna 2014. godine, a sve temeljem
ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i korisnice.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita na teret Razdjela
7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, program Zaštita djece i
mladih.
4. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Centru za socijalnu skrb Split, ravnateljici Tatjani Vukman prof., Split Gundulićeva 25
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/14-01/4
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 30. 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 38. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 14/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. siječnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva Društvu psihologa u Splitu
za organiziranje 7. Tjedna psihologije
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna Društvu
psihologa u Splitu za organiziranje 7. Tjedna psihologije koji će se održati u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2014. godinu
na teret Razdjela 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za
socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, a
doznačit će se na IBAN: HR88 2330 0031 1001 6203 1 otvoren kod Splitske banke za Društvo
psihologa u Splitu, OIB: 68784119828, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Društva psihologa u Splitu sklopit će se Ugovor o sponzorstvu.
4. Društvo psihologa u Splitu će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti
Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno izvješće 15 dana nakon uplate
računa.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Društvo
psihologa u Splitu, će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za
zakonske zatezne kamate.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Društvo psihologa u Splitu, Ruđera Boškovića 27
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu - pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije - pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 351-01/13-01/00027
URBROJ: 2181/01-01-14-0005
Split, 30. 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 30. siječnja 2014. godine,
donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata i programa udruga iz
područja zaštite okoliša od interesa za grad Split za 2014. godinu
1. Osniva se Komisija za odabir i ocjenjivanje projekata i programa udruga iz područja zaštite
okoliša od interesa za grad Split za 2014. godinu.
2. U Komisiju iz točke 1. ovog Rješenja imenuju se:
- Marjana Ćosić, prof. kemije i biologije – predsjednica komisije
- Katarina Puljić, d. i. a. – članica komisije
- Daniela Šegvić, dipl. ing. biologije i ekologije mora – članica komisije
3. Zadatak Komisije je da procjeni kvalitetu prijedloga projekata i programa udruga iz područja
zaštite okoliša od interesa za grad Split za 2014. godinu pristiglih na Javni poziv za prijavu
projekata i programa udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za grad Split za 2014.
godinu, načini izbor istih, te predloži Gradonačelniku Grada Splita visinu sredstava za
izabrane projekte i programe udruga iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu.
4. Zadužuje se Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za realizaciju ovog Rješenja.
5. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Službi za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici Batinić Santro, ovdje
2. Odsjeku za pripremu prostorno planske dokumentacije i zaštitu okoliša, voditeljici Odsjeka
Iskri Macuri, ovdje
3. Imenovanima, svima
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/13-01/00071
URBROJ: 2181/01-01-14-0008
Split, 30. siječnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdjePREDMET: Prijedlog Zaključka o prodaji čest. zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela osnovne čest. zem.
1667/4 u površini 158 m² (novoformirana 1667/6) i dijela osnovne čest. zem. 1667/3 u
površini 66 m² (novoformirana 1667/5), sve k. o. Split
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 je, dana 30. siječnja 2014.
godine, utvrdio
Prijedlog Zaključka o prodaji čest. zem. 1665/1 pov. 378 m², dijela osnovne čest. zem. 1667/4
u površini 158 m² (novoformirana 1667/6) i dijela osnovne čest. zem. 1667/3 u površini 66 m²
(novoformirana 1667/5), sve k. o. Split
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj, pročelnik
Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.
U prilogu: Prijedlog Zaključka …..
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

