KLASA: 500-01/14-01/1196
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 22. rujna 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 48. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 22/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 22. rujna
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o naknadnoj dodjeli pomoći za kupnju školskih udžbenika
učenicima iz socijalno ugrožene obitelji
1. Grad Split naknadno dodjeljuje bonove za kupnju školskih udžbenika učenici iz
socijalno ugrožene obitelji koja pohađa 6. razred u školskoj godini 2014./2015.
2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu za realizaciju ovog
Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/14-01/1096
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 22. rujna 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 48. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 22/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 22. rujna
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Klubu roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti
SANUS Split
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 27.000,00 kuna za troškove godišnjeg
održavanja stambenih prostora koje koriste članovi Kluba roditelja djece oboljele i
liječene od malignih bolesti SANUS Split tijekom hospitalizacije djece.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračunu Grada Splita za
2014. Godinu s projekcijama za 2015. - 2016. godinu, Razdjel 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 žiro
račun IBAN: HR6423300031100072253 otvoren kod Splitske banke za Klub roditelja
djece oboljele i liječene od malignih bolesti SANUS Split, OIB: 09476625366
sukladno ugovoru koji će se sklopiti između Grada Splita i Klub roditelja djece
oboljele i liječene od malignih bolesti SANUS Split.
Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti SANUS Split će sredstva iz
točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu
skrb i zdravstvenu zaštitu opisno i financijsko izvješće s preslikama računa najkasnije
do 15. kolovoza 2015. godine.
Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti SANUS Split, će dodijeljena
sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Klubu roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti SANUS Split, Iločka 6
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: 500-01/14-01/1184
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 22. rujna 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 48. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 22/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 22. rujna
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi za autizam Split
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 34.964,00 kuna za troškove realizacije
projekta „Pružanje pomoći i promicanje prava osoba s autizmom“ u razdoblju od 1. 10.
2014. do 30. 09. 2015. godine.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2014.
godinu s projekcijama za 2015. - 2016. godinu, Razdjel 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 žiro račun IBAN:
HR7123300031100028089 otvoren kod Splitske banke za Udrugu za autizam Split,
OIB: 29492135712 sukladno ugovoru koji će se sklopiti između Grada Splita i Udruge
za autizam Split.
Udruga za autizam Split će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i
dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu kvartalna opisna i
polugodišnje financijsko izvješće s preslikama računa te financijsko završno izvješće s
preslikama računa najkasnije do 15. studenoga 2015. godine.
Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Udruga za autizam Split, će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to
uvećana za zakonske zatezne kamate.
Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruga za autizam Split, Vukovarska 15
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: 500-01/14-01/1189
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 22. rujna 2014. godine
Na temelju članka 48. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
22/14) 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 22. rujna 2014.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o naknadnoj dodjeli pomoći za kupnju školskih udžbenika učenicima iz socijalno
ugrožene obitelji
1. Grad Split naknadno dodjeljuje bonove za kupnju školskih udžbenika učenicima iz
socijalno ugrožene obitelji koji pohađaju 3. i 4. razred u školskoj godini 2014./2015.
2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu za realizaciju ovog
Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu , pročelnici Romani Škrabić, ovdje
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/14-01/1186
URBROJ: 2181/01-01-14-0004
Split, 22. rujna 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 48. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 22/14) Gradonačelnik Grada Splita dana 22. rujna
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o naknadnoj dodjeli pomoći za kupnju školskih udžbenika učenicima iz socijalno
ugrožene obitelji
1. Grad Split naknadno dodjeljuje bonove za kupnju školskih udžbenika učenicima iz
socijalno ugrožene obitelji koji pohađaju 5. i 7. razred u školskoj godini 2014./2015.
2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu za realizaciju ovog
Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/14-01/37
URBROJ: 2181/01-01-14-0006
Split, 22. rujna 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 22.
rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o osiguranju sredstava Župnom uredu sv. Stjepana pod
borovima za pomoć u saniranju gromom oštećenog tornja Crkve svetog Frane
1. Grad Split osigurat će dodatna sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna Župnom uredu
sv. Stjepana pod borovima za pomoć u saniranju gromom oštećenog tornja Crkve
svetog Frane.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2014. godinu, Razdjel 1. Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, Program 1., Potprogram 1, Projekt 3 - sponzorstva,
pokroviteljstva i donacije, a doznačit će se na žiro račun Župnog ureda sv. Stjepana
pod borovima broj: 2330003-1100311566.
3. Župni ured sv. Stjepana pod borovima dužan je dokumentirati računima ili drugom
relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećanih za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured Grada za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Župni ured sv. Stjepana pod borovima, Trg Franje Tuđmana 1, Split
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 015-08/14-01/9
URBROJ: 2181/01-09-14-1
Split, 22. rujna 2014. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdjePREDMET: Inicijativa o određivanju imena Sportsko-rekreacijskom parku
na području GK Plokite
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 22.
rujna 2014. godine pokreće inicijativu da Komisija za imena ulica, trgova i za
spomenike Gradskoga vijeća Grada Splita predloži Gradskom vijeću Grada Splita da
Sportsko-rekreacijskom parku na području GK Plokite odredi naziv:
„SPORTSKO-REKREACIJSKI PARK
PRVI SPLITSKI ODRED“
Obrazloženje
U trajno sjećanje na naše mlade sugrađane koji su s mjesta sadašnjeg GK Plokite 11.
kolovoza 1941. godine krenuli u borbu protiv fašista darovavši za slobodu mladost i život
predlaže se Komisiji za imena ulica trgova i za spomenike da predloži Gradskom vijeću
Grada Splita da se budućem SRC u GK Plokite da ime SPORTSKO – REKREACIJSKI
PARK PRVI SPLITSKI ODRED s obzirom da se na navedenoj lokaciji već nalazi spomenik
na pale žrtve.
Slijedom toga, predlaže se Komisiji za imena ulica, trgova i za spomenike da povuče svoj
Prijedlog rješenja o određivanju imena ulice na predjelu Mejaši u Splitu koji je bio u dnevnom
redu 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita održane 25. kolovoza 2014. godine.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
U prilogu: Dokumentacija
DOSTAVITI:
1. Komisiji za imena ulica, trgova i za spomenike, ovdje
2. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 373-01/14-01/00085
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 22. rujna 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje PREDMET: Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 67/95 dijela
čest. zgr. 234, 235 i 236 Z. U. 2874 K. O. Split, u naravi stan površine
66,62 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Plinarska 21
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 22.
rujna 2014. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 67/95 dijela
čest. zgr. 234, 235 i 236 Z. U. 2874 K. O. Split, u naravi stan
površine 66,62 m2 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Plinarska 21
te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ivica Pavić,
pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
U prilogu: Prijedlog zaključka …
DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/13-01/15
URBROJ: 2181/01-01-14-0020
Split, 22. rujna 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna
Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica Gradskoga vijeća
izabranih na kandidacijskim listama grupa birača
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
22. rujna 2014. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada
Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica Gradskoga vijeća izabranih na
kandidacijskim listama grupa birača
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se pročelnik Ureda
Grada, Drago Davidović.
U prilogu: Prijedlog odluke
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje ,
2. Ured Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/01058
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 22. rujna 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 i 21/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 22. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Obala hrvatskog narodnog preporoda Euro Gastro Festivalu j. d. o. o.
1. Grad Split daje Euro Gastro Festivalu j. d. o. o. na korištenje javnu gradsku
površinu Obala hrvatskog narodnog preporoda za postavljanje 28 pultova povodom
proslave ovogodišnjeg Dana Europe.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dan 25. rujna 2014. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
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, Odsjek za komunalne poslove, Pododsjek za javne
površine i pomorsko dobro za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Euro Gastro Festival j. d. o. o., Kralja Zvonimira 14, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Maja Bekavac, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

