KLASA: 602-02/15-01/00015
URBROJ: 2181/01-01-15-05
Split, 30. lipnja 2015. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Split”, 17/09, 11/10,
18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćen tekst), Gradonačelnik Grada Splita 30. lipnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava OŠ Pujanki za podmirenje troškova nastalih
gašenjem programa produženog boravka i cjelodnevne nastave
1. Prihvaća se zamolba OŠ Pujanki i osiguravaju sredstva za podmirenje troškova
nastalih gašenjem programa produženog boravka i Odlukom o poslovno uvjetovanom
otkazu ugovora o radu za radnicu, zaposlenu na radnom mjestu kuharice, u iznosu
od 35.105,72 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za
2015. godinu, Razdjel 8. Glava 2., Program: Šire javne potrebe – sredstva grada,
Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za obrazovanje i znanost za izvršenje
ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. OŠ Pujanki, Split, Tijardovićeva 30
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milini-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost, Slavku Žaji, ovdje
4. Upravnom odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/15-01/00086
URBROJ: 2181/01-01-15-04
Split, 30. lipnja 2015. 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. stavka 1. 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, 21/14 i 2/15), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. lipnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Hrvatsko-njemačkom društvu Split
1. Grad Split daje Hrvatsko-njemačkom društvu Split, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu Strossmayerov park (Đardin), radi organiziranja manifestacije
Sajam jezika povodom obilježavanja Europskog dana jezika.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 26. rujna 2015. godine u vremenu od 16,00 do 20,00 sati.
3. Korisnik će za potrebe organiziranja manifestacije oslikati grafit na prozirnoj foliji
između dva stabla i koristiti priključak na javnu rasvjetu.
4. 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.
5. 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.
6. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Hrvatsko-njemačko društvo Split, Sinjska 3, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
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: 612-01/15-04/00035
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 30. lipnja 2015. 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.
lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeljivanju sredstava mješovitom vokalnom ansamblu Schola Cantorum u svrhu
sufinanciranja sudjelovanja na Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova
Musica sacra u Slovačkoj (Bratislava)
1. Grad Split će osigurati financijska sredstva mješovitom vokalnom ansamblu Schola
cantorum (OIB 71310294647) u svrhu sufinanciranja sudjelovanja na Međunarodnom
natjecanju pjevačkih zborova Musica sacra u Slovačkoj (Bratislava) u iznosu od 4.000
kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u razdjelu 6 Proračuna Grada Splita
za 2015. godinu, Resor kulture i umjetnosti, Glava 0, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Kulturna suradnja; Aktivnost: Mladi talenti.
Sredstva će se doznačiti na žiro račun Ansambla IBAN: HR 6323400091110688477.
3. Ansambl će, po odrađenom programu, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima
zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Grada Splita.
4. Ako se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena Ansambl će dodijeljena sredstva
vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI
1. Mješoviti pjevački ansambl – Schola Cantorum, Šenoina 29, 21 000 Split
2. Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, n/r pročelnika Siniše Kuke, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić,ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 601-01/15-01/00031
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 30. lipnja 2015. 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 Zaključka o zabrani zasnivanja radnih
odnosa Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 56/13), Gradonačelnik Grada
Splita dana 30. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti Ustanovi predškolskog odgoja DV CVIT
MEDITERANA za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
za radna mjesta: odgojitelj, stručni suradnik-psiholog i pomoćnica
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV CVIT MEDITERANA daje se prethodna
suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna
mjesta:
odgojitelj – četiri (4) izvršitelja/ice s punim radnim vremenom, i
jedan (1) izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom,
- stručni suradnik-psiholog – jedan (1) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom,
- pomoćnica – jedan (1) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, i
četiri (4) izvršitelj/ice s nepunim radnim vremenom.
2. Ustanova iz točke 1. ovog Zaključka dužna je nakon provedenog natječajnog
postupka dostaviti pisano izvješće o realizaciji ovog Zaključka Gradonačelniku
Grada Splita i Službi za obrazovanje i znanost Grada Splita.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV Cvit Mediterana, Tršćanska 29, Split
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milini-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost, voditeljici Odsjeka Anamari Kljaković, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/15-04/00031
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 30. lipnja 2015. 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.
lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeljivanju sredstava kulturno umjetničkoj udruzi Sv. Kliment–Gornje Sitno u
svrhu financiranja prijevoza na relaciji Split – Klis – Split u sklopu programa
uprizorenja legende o Gojsalića Mili Zivot u vječnosti
1. Grad Split će osigurati financijska sredstva kulturno umjetničkoj udruzi Sv.Kliment Gornje Sitno (OIB 56873574470) za prijevoz na relaciji Split – Klis – Split u sklopu
programa uprizorenja legende o Gojsalića Mili – Zivot u vječnosti u iznosu od 1000,00
kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u razdjelu 6 Proračuna Grada Splita
za 2015. godinu, Resor kulture i umjetnosti, Glava 1, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Kulturna suradnja; Aktivnost: Regionalna
kulturna suradnja. Sredstva će se doznačiti na žiro račun kulturno umjetničke udruge
Sv.Kliment-Gornje Sitno IBAN: HR 82 2340 0091 1104 4049 4 (kod PBZ-a)
3. Kulturno umjetnička udruga Sv. Kliment - Gornje Sitno će, po odrađenom programu,
dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za
kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru Grada Splita
4. Ako se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena kulturno umjetnička udruga Sv.
Kliment - Gornje Sitno, dodijeljena će sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to
uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1.
Kulturno umjetničkoj udruzi Sv. Kliment–Gornje Sitno, Sv. Roka 11, Gornje Sitno 21251
2.
Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, n/r pročelnika Siniše Kuke, ovdje
3.
Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
4.
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5.
Pismohrani, ovdje

KLASA: 340-03/14-01/00002
URBROJ: 2181/01-01-15-73
Split, 30. lipnja 2015. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
-ovdje-

PREDMET:

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude i prihvaćanju prijedloga
ugovora o osnivanju prava plodouživanja sa rekonstrukcijom na nekretnini
„Turistička palača“ 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), a sukladno dostavljenom Izvješću
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja Gradonačelnik Grada Splita je, dana 30. lipnja
2015. godine, utvrdio:
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude i prihvaćanju prijedloga ugovora o
osnivanju prava plodouživanja sa rekonstrukcijom na nekretnini „Turistička palača“ u
Splitu
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Aida Batarelo,
zamjenica gradonačelnika Grada Splita.
U prilogu: Odluka….
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Zamjenici gradonačelnika Grada Splita, Aidi Batarelo, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/14-01/01267
URBROJ: 2181/01-01-15-08
Split, 30. lipnja 2015. godine
Na temelju članka 57. točke 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj
87/08, 136/12 i 15/15), 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 11. Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 66/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava iz proračunske pričuve za pregled i ispitivanje električne
instalacije u centru za beskućnike
1. Grad Split osigurat će financijska sredstva u iznosu do 1.000,00 kn (slovima: tisuću
kuna) za pregled i ispitivanje električne instalacije u centru za beskućnike,
Gundulićeva 22, 21000 Split.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat se iz proračunske pričuve Proračuna
Grada Splita za 2015. godinu, a uplatit će se na IBAN račun izvođača radova ZAST
d.o.o., Tončićeva 2/1, Split, otvoren u ERSTE BANKA RIJEKA, broj:
HR7824020061100101135.
3. Izvođač radova ZAST d.o.o. dužan je dokumentirati računom ili drugom relevantnom
dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom Grad Split
zatražit će povrat sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured Grada za realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZAST d.o.o., Tončićeva 2/I, Split
Ured Grada, pročelnici Marini Protić, ovdje

Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
Upravni odjel za financije, Vedrani Vrdoljak, ovdje
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
Pismohrani, ovdje

