KLASA: 561-01/09-01/0002
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 19. kolovoza 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za preventivu i prevladavanje teškoća ratnih veterana i njihovu
resocijalizaciju kroz umjetnički rad Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Grada Splita
1. Prihvaća se zamolba Zajednice udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
Grada Splita i osigurat će se sredstva u iznosu od 27.000,00 kn za preventivu i
prevladavanje teškoća ratnih veterana i njihovu resocijalizaciju kroz umjetnički rad.
1. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna 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 POMOĆ UDRUGAMA ZA REHABILITACIJU I
LIJEČENJE, a uplatit će se na žiro-račun broj 2330003-1100014989 otvoren kod
Splitske banke Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada
Splita, MB 1560964, OIB 08114777797.
2. Zajednica udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Grada Splita će
podnijeti Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama izviješće o utrošenim sredstvima s preslikama
računa.
3. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada Splita je dužna
dodijeljena sredstva vratiti u proračun Grada Splita uvećana za zakonske zatezne
kamate.
4. 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. Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata Split, Šižgorićeva 1
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, n/r pročelnice dr. Romane Škrabić
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb,zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/10-02/0010
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 19. kolovoza 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za podmirenje troškova proslave 15-godišnjice vojno
redarstvene akcije „OLUJA“ Hrvatskom časničkom zboru Split
1. Prihvaća se zamolba Hrvatskog časničkog zbora Split i osigurat će se sredstva u
iznosu od 58.921,88 kn za podmirenje troškova proslave 15-godišnjice vojno
redarstvene akcije „OLUJA“ u Splitu dana 04.08.2010.god.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna 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 broj 2330003-1100042712 otvoren kod Splitske banke Hrvatskom
časničkom zboru Split MB 1479105, OIB 14550885109.
3. Hrvatski časnički zbor Split je podnio Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu
zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama izviješće o utrošenim
sredstvima s preslikama računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Hrvatski časnički zbor Split dužno je 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. Hrvatskom časničkom zboru Split, Šižgorićeva 1
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, n/r pročelnice dr. Romane Škrabić
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 022-05/10-01/31
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 19. kolovoza 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za članstvo Grada Splita u
Forum delle citta' dell' Adriatico e dello Ionio u 2010.godini
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 600,00 € za članstvo u Forum delle citta'
dell' Adriatico e dello Ionio u 2010. godini.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010. godinu Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću
i protokol, a uplatit će se na račun broj: 103025, Banca CARIPE, Ancona IBAN
code: IT 35 K 06245 02601 000000103025.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika Grada Splita za
realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, Nikoli Horvatu, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/0213
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 19. kolovoza 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava u svrhu potpore kulturnim aktivnostima
Društvu Splićana „Marjan“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 15.000,00 kn Društvu Splićana „Marjan“
u svrhu organizacije multimedijalnih aktivnosti i promocija knjiga na književnim
večerima u Zagrebu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010. godinu, na način da se 5.000,00 kn osigurava iz Razdjela 6. Služba za kulturu i
umjetnost, Gl. program javnih potreba u kulturi grada, Program Muzejsko-galerijska
i likovna djelatnost, Aktivnost Udruge, neprofitne organizacije i građani, a 10.000,00
kn iz Programa Kulturna suradnja, Aktivnost Regionalna i nacionalna kulturna
suradnja, a doznačit će se na žiro–račun broj 2330003-1100423482 otvoren kod
Splitske banke Društvu Splićana „Marjan“ u Zagrebu, OIB: 66132862383, Matični
broj: 2550318.
3. Društvo Splićana „Marjan“ dužno 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 zadužuju se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel
za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Društvo Splićana „Marjan“, Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb
2. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0068
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 19. kolovoza 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje projekta
„Tečaj za senzorsku analizu i odabir ocjenjivača za djevičansko maslinovo ulje“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 20.000,00 kn Hrvatskoj gospodarskoj
komori, Županijska komora Split za sufinanciranje projekta „Tečaj za senzorsku
analizu i odabir ocjenjivača za djevičansko maslinovo ulje“ koji se održao u razdoblju
od 05. do 09. srpnja 2010. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj
komori Split.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010. godinu, Razdjel 5, Gl. program Poticaji u gospodarstvu i turizmu, Aktivnost:
Ostale manifestacije i potpore razvoju turizma, a doznačit će se na žiro–račun broj
2340009-1410041512 otvoren kod Privredne banke Zagreb, Hrvatskoj gospodarskoj
komori, Županijskoj komori Split.
3. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split dužna 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 zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatskoj Gospodarskoj komori, Županijska komora Split, Obala Ante Trumbića 4 –
predsjednici Jadranki Radovanić
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnici Željki Kerum, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/164
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 19. kolovoza 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o osiguranju sredstava izložbenog projekta
„Mogućnosti jednog vrućeg dana” Sunčici Perišin Tomljanović
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 10.000 kuna Sunčici Perišin Tomljanović
u svrhu realizacije izložbenog projekta „Mogućnosti jednog vrućeg dana” na
Prokurativama koji će se održati u periodu od 27. kolovoza do 4. rujna 2010. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Program Muzejsko-galerijska i
likovna djelatnost, Aktivnost Udruge, neprofitne organizacije i građani, a doznačit će
se na žiro-račun broj 2340009-3103450540 otvoren kod Privredne banke, Sunčici
Perišin Tomljanović.
3. Sunčica Perišin Tomljanović dužna je dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima iz
točke 1. ovog Zaključka zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost
Grada Splita, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za
zakonsku zateznu kamatu.
4. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Sunčici Perišin Tomljanović, Šimičeva 15, 21 000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Marina Kuzmanić Petreš, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/0260
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 19. kolovoza 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za komorne koncerte mladih Udruzi mladih akademskih glazbenika
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 10.000,00 kn Udruzi mladih akademskih
glazbenika Split, kao organizatoru Festivala komorne glazbe koji će prilikom
medijskih najava koncerta, te kroz sve promidžbene materijale promovirati Grad
Split..
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010. godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Program Kazališna i glazbenoscenska djelatnost, Aktivnost Potpora mladim talentima, a doznačit će se na žiro–
račun broj 2484008-1105469952 sa naznakom: za realizaciju Komornog koncerta
mladih akademskih glazbenika, Udruzi mladih akademskih glazbenika Split, OIB:
15353133151, MB: 2651602.
3. Udruga mladih akademskih glazbenika dužna je dostaviti narativno i financijsko
izvješće o realiziranom programu i utrošku sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel
za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga mladih akademskih glazbenika Split, J. Plančića 2, Split
2. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/10-01/32
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 19. kolovoza 2010. godine
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka
52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10),Gradonačelnik
Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i prijenosu prava građenja radi
izgradnje trafostanice GTS 10(20)/04 kV „Kila 1“
1. Grad Split osniva pravo građenja radi izgradnje trafostanice GTS 10(20)/0,4 kV „Kila
-1” na zemljištu označenom kao dio čest.zem. 2412/5 u površini od 63 m2 (nove
oznake čest.zem. 2412/6 pov. 63 m2) K.O. Split, sukladno Lokacijskoj dozvoli Grada
Splita, Upravnog odjela za Urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za
prostorno uređenje i graditeljstvo, KLASA: UP-I 350-05/08-01/0752, URBROJ:
2181/01-03-03/08-08-0008 od 15.07.2008. godine i izmjeni iste KLASA: UP-I 35005/09-01/0309 URBROJ: 2181/01-03-03/08-09-0002 od 16.12.2009. godine, kojim je
predviđena izgradnja trafostanice, i prenosi ga na društvo HEP d.d. Zagreb, uz
naknadu koja iznosi 57.960,00 kn i na vrijeme dok taj objekata postoji.
2. O prijenosu prava građenja u korist HEP d.d. Zagreb, sklopit će se ugovor.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektrodalmacija Split
2. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
Ivani Banovac, ovdje
4. Upravnom odjele za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/10-01/0246
URBROJ: 2181/01-01-10-02
Split, 19. kolovoza 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. kolovoza 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vaterpolskom klubu „Jadran“
za sudjelovanje u LEN TROPHY CUP-u u sezoni 2010./11.
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 200.000,00 kn za sudjelovanje
Vaterpolskog kluba „Jadran“ na međunarodnom natjecanju LEN TROPHY CUP u
sezoni 2010./11.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu, Razdjel 9. Program Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama,
Aktivnost Potpora Jednokratne pomoći udrugama i intervencije.
3. Vaterpolski klub „Jadran“ dužan je dostaviti Službi za šport i rad s mladima i
udrugama mladih izvješća s računima o utrošenim sredstvima iz točke 1. ovog
Zaključka.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski utrošena,
Vaterpolski klub „Jadran“ dužan je ista vratiti u Proračun Grada Splita, uvećana za
zakonski iznos zatezne kamate.
5. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za šport i rad s mladima i udrugama
mladih i Upravni odjel za financije.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Vaterpolski klub „Jadran“, Sustjepanski put 23
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariju Negotiću, ovdje
3. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Jeleni Gugić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

