KLASA: 023-01/08-01/0003
URBROJ: 2181/01-01-10-26
Split, 26. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. svibnja 2010., godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za organizacijske troškove održavanja
kulturno-umjetničkog susreta „Srpsko-hrvatski memento“

1. Grad Split osigurat će sredstva u visini od 20.000,00 kn u korist Vijeća srpske
nacionalne manjine u Gradu Splitu za organizaciju kulturno-umjetničkog susreta pod
nazivom „Srpsko-hrvatski memento“ u Beogradu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatiti će se iz Proračuna Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 1, Glava 3., a uplatiti će se na žiro-račun Vijeća srpske nacionalne
manjine u Gradu Splitu.
3. Vijeće srpske nacionalne manjine dužno je Gradu Splitu dokumentirati troškove
računima koje je namirilo sredstvima iz točke 1. ovog Zaključka , a u protivnom Grad
će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku kamatu.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za izvršenje ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Splitu
2. Ured gradonačelnika, pročelnici Ivani Viñak-Bjedov, ovdje
3. Ured gradonačelnika, Melhioru Simonelli, ovdje
4. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 023-01/08-01/0003
URBROJ: 2181/01-01-10-25
Split, 26. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. svibnja 2010., godine, donosi
ZAKLJUČAK
o isplati akontacije za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika Mañarske nacionalne
manjine Grada Splita
1. Odreñuje se isplata akontacije naknada za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika
Mañarske nacionalne manjine Grada Splita za I. i II. kvartal 2010. godine., na ime
tekućih rashoda, a prema slijedećem raspredu:
VIJEĆE/PREDSTAVNIK
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine
Vijeće crnogorske nacionalne manjine
Vijeće slovenske nacionalne manjine
Vijeće makedonske nacionalne manjine
Predstavnik madžarske nacionalne manjine

∑

I. i II. KVARTAL
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000

O preostalom dijelu sredstava planiranih za I. i II. kvartal 2010., godine, odlučiti će se
posebnim zaključkom.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatiti će se iz Proračuna Grada Splita za 2010.
godinu.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije za izvršenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Vijećima i predstavniku Mañarske nacionalne manjine
2. Ured gradonačelnika, pročelnici Ivani Viñak-Bjedov, ovdje
3. Ured gradonačelnika, Melhioru Simonelli, ovdje
4. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/10-01/0059
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 26. svibnja 2010. godine
Na temelju članaka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09) i
Pravilnika psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2010.godine („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 32/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje usluge socijalne integracije osoba s umanjenom radnom
sposobnošću Zadruge osoba s invaliditetom ST-art Split
1.

2.

3.

4.

5.

Grad Split osigurava sredstva u visini od 14.000,00 kuna za sufinanciranje usluge socijalne
integracije osoba s umanjenom radnom sposobnošću Zadruge osoba s invaliditetom ST-art
Split.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 07. Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2. Odsjek za psihosocijalnu i zdravstvenu
zaštitu i obitelji, glavni program Psihosocijalna i zdravstvena zaštita, a doznačit će se na
žiro-račun broj:2330003-1100436817 otvoren kod Splitske banke za zadrugu ST-art Split,
OIB 84554565186.
Zadruga osoba s invaliditetom ST-art Split će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski
koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama opisno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s
preslikama računa.
Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena, Zadruga
osoba s invaliditetom ST-art Split će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to
uvećane za zakonske zatezne kamate.
Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Zadruzi osoba s invaliditetom ST-art Split, Dobrić 10
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama - pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, Vedranu Mardešiću, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/0121
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 26. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Europskom parlamentu mladih Grada Splita
za Projekt izrade brošure o studentskim organizacijama

1.

2.

3.

4.

5.

Grad Split osigurati će financijska sredstva Europskom parlamentu mladih Grada
Splita u iznosu od 10.000,00 kuna za Projekt izrade brošure o studentskim
organizacijama u suradnji sa udrugom 'Studenti za studente Splita'.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu i to s pozicije: Razdjel 06.- Glava 01., program - knjižnična i izdavačka
djelatnost, podprogram – udruge, pojedinci i izdavači, doznačiti će se na žiro račun
Europskog parlamenta mladih Grada Splita , broj: 233003-1100432266.
Europski parlament mladih Grada Splita će po primitku financijskih sredstava i
realizaciji navedenog projekta dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s
fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke I. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena
Europski parlament mladih Grada Splita će dodijeljena sredstva vratiti u proračun
Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Europski parlament mladih Grada Splita, Put Supavla 1
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r Sanje Hakličke, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/324
URBROJ: 2181/01-01-10-15
Split, 26. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 26. svibnja 2010., godine, donosi

ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sanaciju prozora i poda Plesnog teatra Glazbene mladeži Split
1. Grad Split osigurati će sredstva u iznosu od 47.812,00 kn Plesnom teatru Glazbenoj
mladeži iz Splita za sanaciju prozora i poda baletne dvorane smještene u objektu Doma
mladeži u Splitu , a sve prema dostavljenim troškovnicima.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu Grada Splita za
2010.godinu i to sa pozicije: Resor Služba za kulturu i umjetnost, Glavni program
Kapitalna ulaganja, Program Izgradnja i adaptacija objekta u kulturi, Projekt Ureñenje
Doma mladeži.
3. Izmeñu Grada Splita i ARIN d.o.o. Split sklopit će se ugovor o stručnom i obračunskom
nadzoru nad izvoñenjem radova iz točke 1. ovog Zaključka.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Glazbena mladež Split, Zagrebačka 23 , Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Selmi Katunarić, ovdje
4. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
6. Arhivi, ovdje

