*P/1666114*

KLASA: 500-01/17-01/167
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-3
Split, 11. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 42. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
26/16 i 37/17), 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 11. siječnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli stipendije studentu iz socijalno ugrožene obitelji u školskoj/akademskoj
2017./2018. godini
1. Odobrava se dodjela stipendije u školskoj 2017./2018. godini za studenta Filozofskog
fakulteta sveučilišta u Mostaru.
2. Studentska stipendija iz točke 1. ovog Zaključka isplaćivat će se mjesečno tijekom
akademske godine kroz razdoblje od 10 mjeseci u iznosu od 1000,00 kuna, a sve
temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i stipendiste.
3. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava iz točke 1. ovog Zaključka
razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda Grada Splita.
4. Zadužuju se Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling i Upravni odjel za
socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Romani Škrabić,
ovdje
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Katarini Borković
Staničić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, Katarini Nataši Merčep, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1666137*

KLASA: 363-02/17-01/16
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-34
Split, 11. 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), Zaključka o zabrani zasnivanja radnih
odnosa („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 28/17) 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,
Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 11. siječnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti za potpisivanje ugovora na neodređeno vrijeme za
trojicu djelatnika u Javnoj ustanovi za upravljanje Park šuma Marjan
1. Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan daje se prethodna suglasnost da
se s trojicom djelatnika, koji rade na poslovima pomoćni radnik IV, potpiše ugovor o
radu na neodređeno vrijeme nakon što im je istekao ugovor o radu na određeno
vrijeme.
2. Utvrđuje se da su sredstva za popunu radnog mjesta iz točke 1. ovog Zaključka
osigurana u Službi za društvene djelatnosti.
3. Ravnatelj Ustanove označene u točki 1. ovog Zaključka dužan je dostaviti pisano
izvješće Gradonačelniku Grada Splita i Stručnoj službi koja prati rad Ustanove o
realizaciji ovog Zaključka.
4. Zadužuju se Služba za društvene djelatnosti i Upravni odjel za financijsko upravljanje
i kontroling za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan, Cattanjin put 2, 21000 Split
2. Službi za društvene djelatnosti, ovl. pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Službi za društvene djelatnosti, n/r Selmi Katunarić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, ovl. pročelnici Katarini Nataši
Merćep, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

