KLASA:612-01/08-01/582
URBROJ: 2181/01-01-10-08
Split, 27. svibnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u
2009. s Izvješćem o radu ustanova u kulturi

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 27. svibnja 2010. godine, utvrdio je tekst:
Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2009. s Izvješćem o radu
ustanova u kulturi
te ga prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Maja
Munivrana, pročelnica Službe za kulturu i umjetnost.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu:Izvještaj……

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r Maje Munivrane, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/10-01/56
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 27. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,
broj 17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 27. svibnja 2010., godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za troškove radova na crkvi sv. Luke
1. Udovoljava se zahtjevu udruge „Matejuška“ iz Splita, Sukoišanska 24., i osiguravaju
sredstava u visini od 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna), za potrebe plaćanja
izvršenih radova na crkvi sv. Luke.
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 udruge „Matejuška“, broj:
2330003-1100078635.
3. Udruga „Matejuška“ dužna je dokumentirati namjenski utrošak sredstava iz točke 1.
ovog Zaključka, a u protivnom, Grad će zatražiti povrat sredstava uveća za zakonsku
kamatu.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za izvršenje i praćenje
izvršenja ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruga „Matejuška“ iz Splita, Sukoišanska 24.,
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3.Ured gradonačelnika, pročelnici Ivani Viñak-Bjedov, ovdje
4. Ured gradonačelnika, Melhioru Simonelli, ovdje
5. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/10-01/84
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 27. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09) i
Pravilnika psihosocijalne i zdravstvene zaštite za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
32/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 27. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK

o osiguranju sredstava za kongres 25. perinatalni dani „Ante Dražančić“
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 12.000,00 kuna za kongres 25. perinatalni dani
„Ante Dražančić“ u organizaciji KBC Split, Klinike za ženske bolesti i porodništvo.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 7. Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2 Odsjek za psihosocijalnu i zdravstvenu
zaštitu, glavni program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se na žiro račun Klinike
za ženske bolesti i porodništvo KBC Split 07- 2330003-1100057647, poziv na broj odobrenja
6451, s naznakom: Perinatalni dani 2010. OIB:51401063283.
3. KBC Split, Klinika za ženske bolesti i porodništvo 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 15 dana nakon završetka Kongresa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski KBC Split,
Klinika za ženske bolesti i porodništvo će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada
Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. 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. KBC Split, Klinika za ženske bolesti i porodništvo, Split, Spinčićeva 1
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 , pročelnica Ljiljani Vučetić,ovdje
5.Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6.Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/0155
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 27. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 27. svibnja 2010., godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za modne reviju splitskih dizajnera u New York-u
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 40.000,00 kn (četrdesettisućakuna) za
modnu reviju splitskih dizajnera u New York-u koja će se održati u srpnju 2010.
godine u organizaciji Udruge za promicanje tradicijskih i umjetničkih obrta „ Burza
suvenira “ iz Splita.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Resoru kultura i umjetnost,
Program Kazališna i glazbeno scenska djelatnost, Potprogram Kulturna suradnja,
Aktivnost Regionalna i nacionalna suradnja, a uplatit će se na žiro račun Udruge za
promicanje tradicijskih i umjetničkih obrta „Burza suvenira“ , broj: 24920081100037571 kod Imex banke, OIB: 40321572818.
3. Udruga za promicanje tradicijskih i umjetničkih obrta „Burza suvenira“ dužna je
dostaviti narativno i financijsko izvješće o realiziranom programu označenom u točki
1. ovog Zaključka.
4. Udruga za promicanje tradicijskih i umjetničkih obrta „Burza suvenira“ iz Splita
obvezuje se da će, prilikom javnog prezentiranja modne revije, kao i kroz sve
promidžbene materijale promovirati Sponzora.
5. Ukoliko se utvrdi da su doznačena sredstva nenamjenski utrošena ili ako se modna
revija ne održi, Udruga za promicanje tradicijskih i umjetničkih obrta „Burza
suvenira“, mora vratiti ukupno odobren iznos uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
6. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za realizaciju
ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Burza suvenira, Udruga za promoviranje tradicijskih i
umjetničkih obrta, Manuška poljana 18, 21 000 Split
Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
Službi za kulturu i umjetnost, Selmi Katunarić,ovdje
Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
Arhivi, ovdje

