*P/1660191*

KLASA: 214-01/17-01/08
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-3
Split, 4. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst) i Zaključka o davanju ovlaštenja
zamjenici gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika
za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 4. do 12. siječnja 2018. godine
KLASA: 080-08/18-01/01, URBROJ: 2181/01-09/02-18-2, Zamjenica gradonačelnika Grada
Splita dana 4. siječnja 2018. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga
Operativnog plana za slučaj iznenadnih događaja na odlagalištu Karepovac
I.
Osniva se Radna grupa za izradu prijedloga Operativnog plana za slučaj iznenadnih
događaja na odlagalištu Karepovac (u daljnjem tekstu: Radna grupa).
II.
Zadatak Radne grupe je usklađenje i izrada Operativnog plana za slučaj iznenadnih
događaja na odlagalištu Karepovac.
III.
U Radnu grupu iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
- Željka Kerum, Grad Split, koordinatorica Radne grupe
- Zdenko Radovniković, Grad Split,
- Zrinka Bušić, Grad Split,
- Ana Bodul, Grad Split,
- Nenad Ružić, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita,
- Jasna Ninčević, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,
- Nenad Periš, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,
- Ante Aleksić, Čistoća d.o.o.
Po potrebi, u radu Radne grupe mogu sudjelovati i drugi stručnjaci za pojedina
područja.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
DOSTAVITI:
1. Marina Protić, pročelnica po ovlaštenju Ureda Grada
2. Imenovanima, svima
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1660416*

KLASA: 500-01/17-01/225
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-3
Split, 4. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 42. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/16 i 37/17), Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite Grada Splita za 2017. godinu, s projekcijom za 2018. i 2019. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 37/17) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici gradonačelnika
Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove
odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 4. do 12. siječnja 2018. godine KLASA: 080-08/1801/01, URBROJ: 2181/01-09/02-18-2, Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 4.
siječnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguravanju sredstava za sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i
vjerskih vrtića/jaslica za dijete s teškoćama u razvoju
1. Grad Split osigurava sredstava u ukupnom mjesečnom iznosu od 1400,00 kuna za
sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica za dvoje
djece blizanke koje pohađaju privatni Waldorfski vrtić „Bajka“, od mjeseca listopada
2017. godine u pedagoškoj godini 2017/18, i to za svako dijete mjesečno po 700,00
kuna.
2. Isplata odobrenog iznosa vršit će se mjesečnom uplatom na račun roditelja kroz 11
mjeseci u pedagoškoj godini 2017/2018, iznimno i za mjesec korištenja „dežurnog
vrtića“ uz prethodno donesenu potvrdu predškolske ustanove o korištenju programa
tijekom svih 12 mjeseci u pedagoškoj godini.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2017.
godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019. 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, program Zaštita djece i
mladih, projekt/aktivnost „sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih
vrtića/jaslica“.
4. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava iz točke 1. ovog
Zaključka razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda Proračuna.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling i Upravni odjel za
socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Podnositeljici zahtjeva – putem Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i demografiju Grada Splita
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, p.o. pročelnici
Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Vinki Bratulić,
ovdje
4. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, p.o. pročelnici Katarini
Merćep, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

*P/1660413*

KLASA: 500-01/17-01/224
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-3
Split, 4. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 42. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/16 i 37/17), Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite Grada Splita za 2017. godinu, s projekcijom za 2018. i 2019. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 37/17) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici gradonačelnika
Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme njegove
odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 4. do 12. siječnja 2018. godine KLASA: 080-08/1801/01, URBROJ: 2181/01-09/02-18-2, Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 4.
siječnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguravanju sredstava samohranoj majci za sufinanciranje cijene smještaja
djeteta u vrtiću
1. Grad Split osigurava sredstava u mjesečnom iznosu od 240,00 kuna za sufinanciranje
cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica za dijete s teškoćama u razvoju
u dječjem vrtiću Marjan- „Tamarin“ od mjeseca listopada 2017. godine u pedagoškoj
godini 2017./2018.
2. Isplata odobrenog iznosa vršit će se mjesečnom uplatom na račun roditelja kroz 10
mjeseci u pedagoškoj godini 2017./2018., iznimno i za mjesec korištenja „dežurnog vrtića“
uz prethodno donesenu potvrdu predškolske ustanove o korištenju programa tijekom svih
12 mjeseci u pedagoškoj godini.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2017.
godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. 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, program Zaštita djece i mladih,
projekt/aktivnost „sufinanciranje smještaja djece u vrtićima“.
4. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava iz točke 1. ovog Zaključka
razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda Proračuna.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
DOSTAVITI:
1.Podnositeljici zahtjeva – putem Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
demografiju
2.Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Romani Škrabić, ovdje
3.Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Petru Letici, ovdje
4.Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, Katarini Merčep, ovdje
5.Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6.Pismohrani, ovdje

