KLASA: 561-01/10-02/0015
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi veterana ZNG IV. brigade
za izradu dvije replike Ratne zastave IV. gbr
1. Prihvaća se zamolba Udruge veterana ZBG IV. brigade i osiguravaju se sredstva za
izradu dvije replike Ratne zastave IV. gbr u iznosu od 6.000,00 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2010.
god., Razdjel 7. Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3. Odsjek za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, Aktivnost: UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA, a uplatit
će se na žiro račun 2340009-1110285255 otvoren u Privrednoj banci za Udrugu
veterana ZNG IV. Brigade, MB 2247615, OIB 37772502798.
3. Udruga veterana ZNG IV. brigade će podnijeti Upravnom odjelu za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama izviješće o
utrošenim sredstvima s preslikama računu u roku od 15 dana od dana dodjele
sredstava.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Udruga veterana ZNG IV. brigade je dužna dodijeljena sredstva vratiti u proračun
Grada Splita uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju sa braniteljima i braniteljskim udrugama za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi veterana ZNG IV. Brigade, R.Boškovića 25, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelnici dr. Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

KLASA: 550-01/10-01/43
URBROJ: 2181/01-01-10-16
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02),
Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruga („Narodne novine“, broj 16/07) i Pravilnika psihosocijalne
i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
32/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju projekata udruga iz područja psihosocijalne i zdravstvene zaštite za
sufinanciranje u razdoblju od 01. lipnja 2010. do 31. prosinca 2010. godine
1. Prihvaćaju se projekti za sufinanciranje iz Proračuna Grada Splita za 2010. godinu
prema prijedlogu Povjerenstva za procjenu projekata i akcija udruga iz područja
psihosocijalne i zdravstvene zaštite, kako slijedi:
Zaštita osoba starije životne dobi
Udruga
Udruga „Zdenac“
Sindikat
umirovljenika
Hrvatske –
Podružnica Split
Udruga sv. Vinka
Paulskog u Republici
Hrvatskoj

Naziv projekta
Snaga i nemoć
Zaštita osoba starije
životne dobi
Budi mi prijatelj
kada sam star i
nemoćan
Ukupno

Bodovi
72

Zatraženi iznos
42.000,00

Odobreni iznos
34.000,00

65

32.400,00

24.650,00

60

30.000,00

21.250,00
79.900,00

Zaštita osoba s invaliditetom
Udruga
Naziv projekta
Udruga gluhih i
nagluhih osoba grada Aktivnosti nas drže
na okupu
Splita i Splitskodalmatinske županije

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

70

42.000,00

34.000,00

Udruga za pomoć
osobama s
mentalnom
retardacijom ZVONO
Udruga osoba s
cerebralnom
paralizom SRCE

Tim mobilne službe
podrške

65

42.000,00

21.250,00

Terapijske radionice
u udruzi

62

30.000,00

17.000,00

Udruga SVJETIONIK

Radioigrom do
slijepih

60

36.684,00

17.000,00

Udruga za pomoć u
prijevozu invalidnih i
nemoćnih osoba
PINO - Split

Prijevoz invalidnih,
nemoćnih i
slabovidnih osoba

55

42.000,00

12.750,00

53

18.600,00

8.500,00

Invalidsko društvo Split

Psihološka pomoć
oboljelima od
karcinoma debelog
crijeva i pomoć
novooperiranim
bolesnicima
Ukupno

110.500,00

Zaštita osoba s teškoćama duševnog zdravlja
Udruga
„Anima“ – udruga
za zaštitu mentalnog
zdravlja
Udruga roditelja
djece i odraslih s
poremećajem iz
autističnog spektra
„PogledajMe“
Psihološka pomoć za
mladež i obitelj

Naziv projekta

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

Stres u policijskom
zvanju

58

37.500,00

25.500,00

Slike za moj govor

55

41.100,00

25.500,00

55

42.000,00

17.000,00

Neposredno pružanje
psihološke pomoći i
podrške građanima
Ukupno

68.000,00

Suzbijanje bolesti ovisnosti
Udruga
ANST 1700
Centar za
resocijalizaciju
izliječenih ovisnika i
obitelji „Grad na
gori“
Udruga roditelja
„San Patrignano“

Naziv projekta
Aktivno do
zapošljavanja

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

69

41.740,00

29.750,00

Prilika za novi
početak

69

23.500,00

19.975,00

Povratak životu

66

41.500,00

25.500,00

„Novi život“ –
udruga za pomoć u
rješavanju problema
ovisnosti o drogama
Klub liječenih
alkoholičara
„Spinut“
Klub liječenih
alkoholičara
„Jadrantrans“
Klub trudnica
„Beba Eva“
Udruga „Dedal“
Klub liječenih
alkoholičara
„Neslanovac“
Humanitarna
organizacija
Zajednica Susret
Klub liječenih
alkoholičara
„Bačvice

Savjetovalište i
vanjski (out-reach)
rad s ovisnicima o
opojnim drogama

64

40.000,00

22.100,00

Plan rada KLA
Spinut u 2010. godini

63

42.000,00

17.000,00

62

42.000,00

13.600,00

61

41.787,00

17.000,00

58

42.000,00

22.000,00

58

29.400,00

8.500,00

51

42.000,00

21.250,00

51

41.200,00

6.800,00

Plan rada KLA
„Jadranstrans“ u
2010. godini
Duhanskim
proizvodima i dimu
NE, zdravom
potomstvu DA
Živimo zdravim
stilovima života
Liječenje ovisnosti o
alkoholu kroz
djelovanje KLA
Povratak zdravom
životu
Nastavak liječenja,
rehabilitacije i
resocijalizacije
alkoholičara i
njihovih obitelji
Ukupno

203.475,00

Sprječavanje i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti
Udruga
Udruga „Zdravi
grad“
Klub žena liječenih
na dojci - Split
Udruga leukemije i
limfomi Split

Naziv projekta
Zdravkići i bolkići –
kurikulum za
unaprjeđenje
kvalitete življenja
Zaštitimo zdravlje
žene
Savjetovalište za
oboljele od
hematoloških i
drugih malignih
oboljenja i članove
njihovih obitelji
Ukupno

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

73

42.000,00

25.500,00

72

42.000,00

29.750,00

70

27.363,00

19.550,00

74.800,00

Sprječavanje i suzbijanje nasilničkog ponašanja
Udruga
Udruženje
Salezijanaca
suradnika –
Podružnica Split

Naziv projekta
Da život imaju, u
izobilju da ga imaju

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

53

35.400,00

25.500,00

Ukupno

25.500,00

Promicanje vrijednosti dobročinstva i čovjekoljublja
Udruga
Splitski skautski zbor

Centar za razvoj
demokracije - CERD

Udruga za igru,
ekologiju, socijalnu
skrb i kulturu „Moje
mjesto pod suncem“

Naziv projekta
„Učimo od prirode“
za djecu u potrebi
Promicanje
vrijednosti
dobročinstva
pružanjem
psihosocijalne
pravne pomoći
žrtvama
diskriminacije nasilja
u obitelji
Igraonica u prirodi
Ukupno

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

72

42.000,00

25.500,00

61

41.900,00

17.000,00

53

42.000,00

8.500,00
51.000,00

2. Projekti iz točke 1. ovog Zaključka sufinancirat će se u razdoblju od 01. lipnja 2010.
do 31. prosinca 2010. godine prema proračunima pojedinih projekata i to nakon
zaprimljenog zahtjeva za isplatom odobrenih sredstava, a sve temeljem ugovora koji
će se sklopiti između Grada Splita i udruga za pojedini projekt.
3. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava onim udrugama prema
kojima po bilo kojoj osnovi ima potraživanja.
4. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava svim udrugama
razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda proračuna.
5. Povjerenstvo za procjenu projekata i akcija udruga iz područja psihosocijalne i
zdravstvene zaštite tromjesečno će pratiti ostvarivanje pojedinih projekata. Udruge se
obvezuju uredno dostavljati dva opisna izvješća o realiziranim aktivnostima i finalno
financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama računa.
6. Sredstva za sufinanciranje projekata iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz
Proračuna Grada Splita za 2010. godinu na teret Razdjela 7. Upravni odjel za
socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu. i suradnju s braniteljima i braniteljskim
udrugama, Glava 2. Odsjek za psihosocijalnu i zdravstvenu zaštitu, Gl. program
Psihosocijalna i zdravstvena zaštita.

7. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
prema proračunu pojedinog projekta ili iz nekog razloga projekt se ne realizira,
udruga će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana za
zakonske zatezne kamate.
8. 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. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima
i braniteljskim udrugama, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima
i braniteljskim udrugama, Vedranu Mardešiću, ovdje
3. Povjerenstvu za procjenu projekata i akcija udruga iz područja psihosocijalne
i zdravstvene zaštite, predsjednici Ani Kandijaš, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/10-01/43
URBROJ: 2181/01-01-10-17
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02),
Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruga („Narodne novine“, broj 16/07) i Pravilnika psihosocijalne
i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
32/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju projekata udruga iz područja psihosocijalne i zdravstvene zaštite za
sufinanciranje u razdoblju od 01. rujna 2010. do 31. prosinca 2010. godine
1. Prihvaćaju se projekti za sufinanciranje iz Proračuna Grada Splita za 2010. godinu
prema prijedlogu Povjerenstva za procjenu projekata i akcija udruga iz područja
psihosocijalne i zdravstvene zaštite, kako slijedi:
Sprječavanje i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti
Udruga
Splitsko dijabetičko
društvo

Naziv projekta
Edukacija i
rehabilitacija osoba
sa šećernom bolešću
Ukupno

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

65

30.000,00

25.500,00
25.500,00

Sprječavanje i suzbijanje nasilničkog ponašanja
Udruga
Udruga „Ćakula
kroz život“

Naziv projekta
Odrastanje bez
nasilja – može i
drugačije
Ukupno

Bodovi

Zatraženi iznos

Odobreni iznos

59

30.000,00

17.000,00
17.000,00

2. Projekti iz točke 1. ovog Zaključka sufinancirat će se u razdoblju od 01. rujna 2010.
do 31. prosinca 2010. godine prema proračunima pojedinih projekata i to nakon
zaprimljenog zahtjeva za isplatom odobrenih sredstava, a sve temeljem ugovora koji
će se sklopiti između Grada Splita i udruga za pojedini projekt.

3. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava onim udrugama prema
kojima po bilo kojoj osnovi ima potraživanja.
4. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava svim udrugama
razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda proračuna.
5. Povjerenstvo za procjenu projekata i akcija udruga iz područja psihosocijalne i
zdravstvene zaštite će pratiti ostvarivanje pojedinih projekata. Udruge se obvezuju
uredno dostavljati dva opisna izvješća o realiziranim aktivnostima i finalno
financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama računa.
6. Sredstva za sufinanciranje projekata iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz
Proračuna Grada Splita za 2010. godinu na teret Razdjela 7. Upravni odjel za
socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu. i suradnju s braniteljima i braniteljskim
udrugama, Glava 2. Odsjek za psihosocijalnu i zdravstvenu zaštitu, Gl. program
Psihosocijalna i zdravstvena zaštita.
7. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
prema proračunu pojedinog projekta ili iz nekog razloga projekt se ne realizira,
udruga će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana za
zakonske zatezne kamate.
8. 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. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima
i braniteljskim udrugama, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima
i braniteljskim udrugama, Vedranu Mardešiću, ovdje
3. Povjerenstvu za procjenu projekata i akcija udruga iz područja psihosocijalne
i zdravstvene zaštite, predsjednici Ani Kandijaš, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/0244
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o osiguravanju sredstava za monodramu „Cicibela“ u izvedbi gđe Vlaste Knezović
u organizaciji Udruge ŠRD „Lubin“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 12.000,00 kuna (dvanaesttisućakuna)
Udruzi ŠRD „Lubin“, kao organizatoru i realizatoru monodrame „Cicibela“, a u
izvedbi gđe Vlaste Knezović.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Program Kazališna i glazbenoscenska djelatnost, Aktivnost Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci, a uplatit će
se na žiro-račun broj 233000-1100087896 sa naznakom: za realizaciju monodrame
„Cicibela“„ u izvedbi gđe Vlaste Knezović, Udruzi ŠRD „Lubin“.
3. Udruga ŠRD „Lubin“, dužna je dostaviti narativno i financijsko izvješće o
realiziranom programu označenom u točki 1. ovog Zaključka.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski ili
ako se monodrama ne održi, Udruga ŠRD „Lubin“ će dodijeljena sredstva vratiti u
Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi ŠRD „Lubin“, Ban Mladenova 13, 21000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Selmi Katunarić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/0544
URBROJ: 2181/01-01-10-010
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju sponzorstva glazbenog festivala „Enter Split 2010“
u organizaciji Initium Spalatum d.o.o.
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurat će sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna
Initiumu Spalatumu d.o.o. za glazbeni festival „Enter Split 2010“ koji će se održati 6.
i 7. kolovoza 2010. godine na plaži Bačvice, a u korist medijske promocije grada kroz
nastupe u dnevnim i tjednim novinama, na radio i tv stanicama, te putem plakata.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Program Kazališna i glazbenoscenska djelatnost, Aktivnost Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci, a uplatit će
se na žiro račun broj 2340009-1110402152 otvoren kod PBZ Initiumu Spalatumu
d.o.o.
3. Između Grada Splita i Initiuma Spalatuma d.o.o. sklopit će se Ugovor o sponzorstvu.
4. Initium Spalatum d.o.o., po odrađenom koncertu, obvezan je dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost
Grada Splita.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski ili
ako se Festival ne održi, Initium Spalatum d.o.o. će dodijeljena sredstva vratiti u
Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za realizaciju
ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Initiumu Spalatumu d.o.o., n/r Hrvoje Vuković, Put Radoševca 32, 21000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Selmi Katunarić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, , pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/0532
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju sponzorstva koncerta Carla Coxa u organizaciji Ritmika, obrta za usluge
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurat će sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna
Ritmika, obrtu za usluge za koncert Carla Coxa koji će se održati 13. kolovoza 2010.
godine na Rivi, a u korist medijske promocije grada kroz nastupe u dnevnim i tjednim
novinama, na radio i tv stanicama, te putem plakata.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Program Kazališna i glazbenoscenska djelatnost, Aktivnost Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci, a uplatit će
se na žiro račun broj 2402006 - 1140172710 otvoren kod Erste banke Ritmika, Obrtu
za usluge.
3. Između Grada Splita i Ritmika, obrta za usluge sklopit će se Ugovor o sponzorstvu.
4. Ritmika, obrt za usluge, po odrađenom koncertu, obvezan je dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost
Grada Splita.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski ili
ako se koncert ne održi, Ritmika, obrt za usluge će dodijeljena sredstva vratiti u
Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za realizaciju
ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ritmika, obrtu za usluge, Fra Grge Martića, 21210 Solin
Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
Službi za kulturu i umjetnost, Selmi Katunarić, ovdje
Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/10-01/215
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za obilježavanje Dana mladih
Obiteljskom centru Splitsko-dalmatinske županije
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna Obiteljskom centru
Splitsko-dalmatinske županije za obilježavanje Dana mladih koji će se održati 12.
kolovoza 2010. godine ispred Kazališta lutaka u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010., Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a doznačit će se na žiro-račun broj 1001005-1863000160 za Obiteljski
centar Splitsko-dalmatinske županije, OIB 05752234151.
3. Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije dužan je dokumentirati računima ili
drugom relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Obiteljskom centru SDŽ, Trg Franje Tuđmana 3, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/340
URBROJ: 2181/01-01-10-08
Split, 29. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. srpnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o osiguranju sredstava „Škuni“ d.o.o. za izdavanje CD-a
povodom proslave 150 godišnjice knjižarstva u Splitu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 34.000,00 kuna „Škuni“ d.o.o. za
izdavanje CD-a povodom proslave 150 godišnjice knjižarstva u Splitu na kojem će se
posebno prikazati povijest jedne od najstarijih knjižara „Morpurga“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010., Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Program Knjižnična i izdavačka
djelatnost, Aktivnost Udruge, pojedinci i izdavači, a doznačit će se na žiro-račun broj
2484008-1100609021 otvoren kod RBA za „Škunu“ d.o.o.
3. „Škuna“ d.o.o. će po primitku financijskih sredstava dostaviti izviješće o utrošenim
sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena
„Škuna“ d.o.o., će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana
za zakonske zatezne kamate.
5. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. „Škuni“ d.o.o. Split, Narodni trg 16, Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Sanji Haklički, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljana Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

