*P/1681082*

KLASA: 612-01/17-01/76
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-9
Split, 31. siječnja 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
-ovdjePREDMET:

Imenovanje vršiteljice dužnosti ravnateljice Muzeja grada Splita

Na temelju članaka 52. i 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 u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31. siječnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Splita da imenuje mr.sc. Teu Blagaić Januška,
prof. za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Muzeja grada Splita.

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
U prilogu: Životopis

DOSTAVITI:
1. Zamjenici gradonačelnika Grada Splita, ovdje
2. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1681257*

KLASA: 080-01/17-02/25
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-5
Split, 31. siječnja 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje PREDMET:

Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama
- davanje mišljenja

Na temelju članaka 52. i 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 u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31. siječnja 2018. godine daje
pozitivno mišljenje na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama kojeg je utvrdio odbor za
izbor i imenovanja na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1681336*

KLASA: 080-01/17-02/27
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-10
Split, 31. siječnja 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje PREDMET:

Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
- davanje mišljenja

Na temelju članaka 52. i 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 u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31. siječnja 2018. godine daje
pozitivno mišljenje na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike kojeg je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja
na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1681289*

KLASA: 080-01/17-02/27
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-9
Split, 31. siječnja 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana
Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
- davanje mišljenja
Na temelju članaka 52. i 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 u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31. siječnja 2018. godine daje
pozitivno mišljenje na Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za imena ulica
i trgova i za spomenike kojeg je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 5. sjednici, održanoj
31. siječnja 2018. godine.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1681297*

KLASA: 080-01/17-02/26
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-5
Split, 31. siječnja 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje PREDMET:

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora
za međunarodnu suradnju i iseljeništvo
- davanje mišljenja

Na temelju članaka 52. i 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 u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31. siječnja 2018. godine daje
pozitivno mišljenje na Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika predsjednika
Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo kojeg je utvrdio odbor za izbor i imenovanja
na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1681252*

KLASA: 080-01/17-02/24
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-5
Split, 31. siječnja 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana
Odbora za predstavke i pritužbe
- davanje mišljenja
Na temelju članaka 52. i 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 u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31. siječnja 2018. godine daje
pozitivno mišljenje na Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i
pritužbe kojeg je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja na 5. sjednici, održanoj 31. siječnja
2018. godine.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1681737*

KLASA: 940-06/18-01/76
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-3
Split, 31. siječnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), članka 16. Pravilnika o uvjetima za
postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i
natpisa na području grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 37/11, 1/12, 37/12 i
47/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni
Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31.
siječnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Marmontova ulica tvrtki Split Event d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki Split Event d.o.o., na korištenje javnu gradsku površinu
Marmontova ulica, radi postavljanja transparenta u svrhu najave održavanja Splitskog
krnjevala 2018.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 30. siječnja 2018. godine do 14. veljače 2018. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Služba za gospodarenje
gradskom imovinom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Split Event d.o.o., Vrh Viskoke 91, Split
2. Službi za gospodarenje gradskom imovinom, ovl. pročelniku Ivanu Leki, ovdje
3. Silvani Dragun, ovdje
4. Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

*P/1681186*

KLASA: 604-01/17-01/01
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-11
Split, 31. siječnja 2018. godine
Temeljem članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13- pročišćeni tekst), članka 10. Pravilnika o načinu i uvjetima
stipendiranja učenika i studenata i naknadi dijela troškova školarine studentima
poslijediplomskih studija Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 32/08, 30/09,
35/11, 50/13 i 56/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita
Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i
spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada
Splita dana 31. siječnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
po prigovorima sudionika Natječaja za stipendiranje učenika i studenata i naknadi
dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj/akademskoj
2017./2018. godini i utvrđivanje Konačne liste stipendista
I.
Prihvaća se prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija Grada Splita u
školskoj/akademskoj 2017./2018. godini slijedećim kandidatima:
Studentima:
1. EMI BOTICA, Split, Trondheimska 1, mijenja se iznos stipendije sa 800,00 na 1000,00
kuna.
2. ZRINKI BAKIĆ, Split, Marina Getaldića 19, Studij Psihologije, Filozofski fakultet u
Zagrebu.
II.
Odbija se prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija Grada Splita u
školskoj/akademskoj 2017./2018.godini sljedećim kandidatima:
Učenicima:
1. KLARI KLOJČNIK, Stobreč, Cetinska 27, 1. razred V. gimnazije.
2. KLARI GORETA, Split, Domovinskog rata 15, 2. razred III. gimnazije.
3. TINI VOLAREVIĆ, Split, A. B. Šimića 20, 3.razred V. gimnazije.
Studentici:
1. LANI VULIĆ, Split, Doverska 22, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu.
III.
Na objavljenu rang listu kandidata za naknadu dijela troškova školarine studentima
poslijediplomskih studija nije bilo pisanih prigovora.
IV.
Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

V.
Utvrđuju se Konačne liste stipendista u školskoj/akademskoj 2017./2018. godini, koje se
nalaze u prilogu ovog Zaključka, a koje će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Splita, Obala
kneza Branimira 17 i na mrežnoj stranici www.split.hr.
VI.
Sredstva za stipendiranje učenika i studenata i naknadu dijela troškova školarine studentima
poslijediplomskih studija po Konačnoj listi planirana su u Proračunu Grada Splita za 2018.
godinu s projekcijama za 2019. – 2020. godinu, Razdjel 8, Glava 3, Potpore srednjem i
visokom školstvu i studentima,
VII.
Zadužuje se Služba za društvene djelatnosti, Ured Grada i Upravni odjel za financijsko
upravljanje i kontroling za realizaciju ovog Zaključka.
VIII.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Ema Botica, Split, Trondheimska 1,
2. Zrinka Bakić, Split, Marina Gtaldića 19,
3. Klara Klojčnik, Stobreč, Cetinska 27,
4. Klara Goreta, Split, Domovinskog rata 15,
5. Tina Volarević, Split, A.B. Šimića 20,
6. Lana Vulić, Split, Doverska 22,
7. Služba za društvene djelatnosti, Mario Negotić, ovdje,
8. Slavko žaja, ovdje,
9. Ured Grada, Marina Protić, ovdje
10. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Katarina Nataša Merćep, ovdje
11. Uredništvo „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
12. Pismohrana, ovdje

*P/1681709*

KLASA: 940-06/17-01/584
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-16
Split, 31. siječnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), 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, 2/15, 36/15, 10/16 – ispravak, 15/16 i 25/16 - pročišćeni tekst) i
Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za
obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 31. siječnja
2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Hrvatskom restauratorskom zavodu
1. Grad Split daje Hrvatskom restauratorskom zavodu, na privremeno korištenje javnu
površinu Ispod Ure – propugnakul Zapadnih vrata Dioklecijanove palače, radi
postavljanja skele za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportske, kulturne i sl. manifestacija i 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 upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog zaključka zadužuje se Odsjek za javne površine,
pomorsko dobro, gospodarenje i upravljanje DTK infrastrukturom.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Hrvatski restauratorski zavod, Porinova 2, Split
2. Službi za gospodarenje gradskom imovinom, n/r Ivanu Leki, 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. Pismohrana, ovdje

*P/1681209*

KLASA: 500-01/17-01/226
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-3
Split, 31. siječnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 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 2018. godinu, s projekcijom za 2019. i 2020. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 53/17) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika
Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje
odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica
gradonačelnika Grada Splita dana 31. 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 mjesečnom iznosu od 115,00 kuna za
sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica za dijete s
teškoćama u razvoju u dječjem vrtiću Radost „Dva prijatelja“ od mjeseca rujna 2017.
godine u pedagoškoj godini 2017./18.
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 2018.
godinu, sa projekcijama za 2019. i 2020., 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, ovlaštenoj
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, ovlaštenoj pročelnici Katarini
Nataši Merčep, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

