KLASA: 350-01/10-01/70
URBROJ: 2181/01-01-11-08
Split, 08. ožujka 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog rješenja o davanju koncesije za posebnu
upotrebu pomorskog dobra na dijelu zapadne obale
Gradske luke
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, utvrdio je
Prijedlog rješenja o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
na dijelu zapadne obale Gradske luke
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Branka
Mimica, savjetnica Gradonačelnika za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada
Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog rješenja….

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, n/r Branki Mimica, savjetnici Gradonačelnika
za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Splita, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 810-01/11-01/0001
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 08. ožujka 2011. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdjePREDMET: Smjernice za razvoj i organizaciju sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Splita u 2011. godini

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine utvrdio je:
Smjernice za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita u
2011. godini
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Tomislav
Bočina, pročelnik Službe za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
n/r pročelnika Tomislava Bočine, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 340-01/08-01/626
URBROJ: 2181/01-01-11-11
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 1/10 ), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o produženju najma zemljišta na predjelu Kopilica- Duje
za potrebe privremenog prolaza (Dodatak Ugovoru broj 1086/07 od 18.01.2011.god)
U Zaključku o produženju najma zemljišta na predjelu Kopilica- Duje za potrebe
privremenog prolaza („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 4/11 ) točka 1. mijenja se i
glasi:
„Grad Split- Obala kneza Branimira 17 21000 Split, OIB: 78755598868, kao korisnik prava
služnosti privremenog prolaza i provoza na čest.zem.5608/4 i dijela čest.zem.5608/3 k.o. Split
ukupne površine cca 350 m² na predjelu Kopilica- Duje na temelju Ugovora broj 1086/07
zaključit će Dodatak Ugovoru kojim se produljuje pravo služnosti za razdoblje od 6 ( šest)
mjeseci počevši od 18.12.2010.godine kada ističe postojeće pravo služnosti tog zemljišta.“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1.Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2.Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Čedomiru Jovoviću, ovdje
3. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
4. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
Zlati Roman-Rudan, ovdje
5. Službi za planiranje i izvršenje proračuna, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6.Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
7.Pismohrana, ovdje

KLASA: 612-01/08-01/149
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o davanju na korištenje mobilnih aparata ravnateljima ustanova u
kulturi čiji je osnivač ili vlasnik Grad Split
Članak 1.
U Pravilniku o davanju na korištenje mobilnih aparata ravnateljima ustanova u
kulturi čiji je osnivač ili vlasnik Grad Split, („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 14/08)
članak 3. mijenja se i glasi:
„Ravnatelji ustanova iz članka 1. ovog Pravilnika imaju pravo na ograničeno
korištenje impulsa i to do 300,00 kn mjesečno“.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Ustanovama u kulturi, svima
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu Sanji Haklički, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 080-01/11-02/05
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 23. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita", broj 18/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Stručnog radnog tima
za analizu projekta Mejaši - pojedinačni zahvat P-26 i utvrđivanja prijedloga mjera
I.
Osniva se Stručni radni tim za analizu projekta Mejaši, označenog kao pojedinačni
zahvat P-26 (u daljnjem tekstu: Projekt) i imenuje koordinatorica, njena zamjenica i članovi
stručnog radnog tima (u daljnjem tekstu: Radni tim).
Radom Radnog tima rukovodi Koordinatorica.
Za Koordinatoricu Radnog tima imenuje se Ružica Batinić Santro, dipl. ing. arh.,
pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, a za njenu
zamjenicu Branka Mimica, dip. ing. arh., savjetnica gradonačelnika za urbanizam u Uredu
gradonačelnika.
Za članove Radnog tima imenuju se:
1. Ljiljana Vučetić, pročelnica Upravnog odjela za financije,
2. Ivica Pavić, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove i gospodarenje
gradskim resursima,
3. Pave Zaninović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
komunalno redarstvo,
4. Melhior Simonelli, voditelj Odsjeka za pravno normativne poslove
gradonačelnika u Uredu gradonačelnika.
II.
Zadatak Radnog tima je u cjelini sagledati sva bitna pitanja i dokumentaciju vezanu
za Projekt, a naročito:
1. definirati potrebne elemente javnog interesa u odnosu na Projekt,
2. utvrditi prihode vezane za naplatu komunalnog doprinosa, kao i eventualne
druge prihode/rashode koji proizlaze iz realizacije Projekta, a sve s gledišta
interesa Grada,

3. utvrditi međusobna prava i obveze vezane za izgradnju cesta i druge
infrastrukture,
4. raspraviti i utvrditi bitne elemente bonusa utvrđenog odredbama Odluku o
donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 1/06, 15/07 i 3/08),
5. utvrditi i druge elemente važne za Projekt u odnosu na zaštitu javnog interesa,
a u duhu zahtjeva potencijalnih investitora.
Radni tim je dužan izraditi završno izviješće i predložiti mjere/ postupke koje bi Grad
mogao poduzeti u odnosu na Projekt.
III.
Koordinatorica je za svoj rad i rad Radnog tima odgovorna
Gradonačelniku.Koordinatorica i Radni tim u svom radu neposredno surađuju sa zamjenikom
gradonačelnika Jurom Šundovom, podnose mu tekuća izviješća, te postupaju po njegovim
uputama.
IV.
Koordinatorica, samostalno ili na prijedlog članova Radnog tima, te uz prethodnu
suglasnost zamjenika iz prethodnog stavka, može uključiti u rad Radnog tima, bez prava
sudjelovanja u odlučivanju, vanjske suradnike i/ili zatražiti njihovo stručno mišljenje o
pojedinim pitanjima.
V.
Upravna tijela Gradske uprave, na zahtjev Koordinatorice, dužna su bez odlaganja
pružiti Koordinatorici i Radnom timu svu potrebnu stručnu i tehničku pomoć.
Stručno-tehnički i tajnički poslovi potrebni za rada Koordinatorice i Radnog
tima obavljaju se u okviru redovnog rada Upravnog odjela za urbanizam,
graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Koordinatorica je dužna u svojstvu pročelnice Upravnog odjela za urbanizam,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, u okviru redovnog rada Upravnog odjela kojim rukovodi,
osigurati obavljanje poslova iz prethodnog stavka ove točke.
VI.
Izvršavanje zaduženja utvrđenih ovim rješenjem smatra se žurnim.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Koordinatorici i članovima Radnog tima,
2. Uredu Gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu Gradonačelnika, Melhioru Simonelli, ovdje

4. Službenom glasniku Grada Splita, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 372-01/10-01/123
URBROJ: 2181/01-01-11-09
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne
novine“, broj 91/96, 124/97,174/04 i 38/09) i članak 52. Statuta Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10 ), Gradonačelnik Grada Splita dana 2011. godine
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Komisije za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Splita po provedbi Javnog natječaja za zakup 22 poslovna
prostora i 9 garaža u vlasništvu Grada Splita,
koji je objavljen u «Slobodnoj Dalmaciji» 08. prosinca 2010. godine
I.
Prihvaća se Izvješće Komisije za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Splita
Klasa: 372-01/10-01/123 od 02. ožujka 2011. godine sačinjeno u povodu Natječaja za zakup
22. poslovna prostora i 9. garaža u vlasništvu Grada Splita, koji je objavljen u «Slobodnoj
Dalmaciji» 08. prosinca 2010. godine.
Izvješće iz prethodnog stavka i njegovi privitci (zapisnici s 3. i 4. sjednice Komisije) čine
sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Najpovoljnijim ponudama za zakup poslovnih prostora i garaža određuju se kako slijedi:
Za poslovni prostor pod r.br.1, ANDRIĆEVA 1. ( skladište ), površine 40,00 m2,
najpovoljnijim ponuđačem izabire se:
1. Tina CO Solin d.o.o., Kunčeva greda 40., Solin, sa ponudom od 6,80 EUR/m2, namjena:
skladište.
Za poslovni prostor pod r. br.3, ĆULIĆA DVORI 31., površine 13,00 m2, najpovoljnijim
ponuđačem izabire se:
1.Pavičić Antica, Split, Dračevac 42 b, sa ponudom od 15,00 EUR/m2, namjena: trgovina
suvenira, eteričnih ulja i sl..

Za poslovni prostor pod r. br.8., GETALDIĆEVA 4., površine 53,16 m2, najpovoljnijim
ponuđačem izabire se:
1. Sandra Pavlović, Split, Marasovića 57., sa ponudom od 7,1 EUR/m2, namjena:
zubotehnički laboratorij.
Za poslovni prostor pod r. br.10., MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 47., površine 14,00 m2,
najpovoljnijim ponuđačem izabire se:
1. Andrea Matijašević, Split, R. Boškovića 26., sa ponudom od 15,00 EUR/m2, namjena:
frizerski salon.
Za poslovni prostor pod r. br.13,
najpovoljnijim ponuđačem izabire se:

PAPANDOPULOVA 17., površine 420,59 m2,

1.Glazbena škola B.Papandopulo Split, Papandopulova 15., sa ponudom od 4,00 EUR/m2,
namjena: škola.
Za poslovni prostor pod r. br.18, TROGIRSKA 5., površine 25,00 m2, najpovoljnijim
ponuđačem izabire se:
1. Crveni koralji d.o.o. Split, Bernarda Vukasa 19., sa ponudom od 25 EUR/m2, namjena:
trgovina - maloprodaja odjevnim predmetima.
Za garažu pod r. br.1, KNEZA VIŠESLAVA 20., površine 13,00 m2, najpovoljnijim
ponuđačem izabire se:
1. Dragutin Šušnjara i Blanka Milardović Šušnjara, Kneza Višeslava 20., Split, sa ponudom
od 6,00 EUR/m2, namjena: garaža
Za garažu pod r.br.7, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 73., površine 14,00 m2, najpovoljnijim
ponuđačem izabire se:
1.Toni Hlevnjak, Mažuranićevo šetalište 75., Split, sa ponudom od 5,20 EUR/m2, namjena:
garaža.
III.
U slučaju da odabrani odustane od sklapanja ugovora o zakupu, najpovoljnijom ponudom
određuje se ponuda koja slijedi po redoslijedu utvrđenom u Izvješću iz točke I. Zaključka.
IV.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključit će se u skladu s odredbama Zakona o zakupu i
prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) te
uvjetima sadržanim u Natječaju iz točke I. ovog Zaključka.
V.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u Poljana kraljice Jelene
1. donijet će se naknadno.

VI.
Zadužuje se Služba za imovinskopravne poslove i upravljanje gradskim resursima, Pododsjek
za poslovni prostor za provedbu ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Željki Kerum, predsjednici Komisije, ovdje
3. Službi za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
Pini Bujas, tajnici Komisije, ovdje
4. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/09-01/70
URBROJ: 2181/01-01-11-25
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o isplati akontacije troškova za rad Informacijskog centra za mlade „Info zona“
1. Radi osiguranja kontinuiteta rada određuje se isplata iznosa od 60.000,00 kuna kao
akontacija troškova rada Informacijskog centra za mlade „Info zona“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 1., Odsjek za rad Gradskog vijeća, a
doznačit će se na žiro-račun broj 2360000-1102062748 otvoren kod Zagrebačke
banke, Koaliciji udruge INFO-ZONA, MB: 2462460, OIB: 84813776668.
3. Ugovorom između Grada Splita i Koalicije udruga INFO ZONA potanje će se
regulirati međusobna prava i obveze vezana za korištenje akontiranih sredstava.
Ured gradonačelnika se zadužuje za izradu nacrta ugovora iz prethodnog stavka.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Koaliciji udruge INFO ZONA,
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
4. Uredu gradonačelnika, Melhioru Simonelliu, ovdje
5. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/11-01/31
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite za 2011. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Centru za rehabilitaciju Samaritanac Split
za sufinanciranje usluge ispomoći u kuhinji
1. Grad Split osigurat će sredstva u visini od 70.000,00 kuna Centru za rehabilitaciju
Samaritanac Split za sufinanciranje usluge ispomoći u kuhinji.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2011. 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, gl. program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se
kvartalno na žiro račun 2390001-1100021740 otvoren kod HPB za Centar za
rehabilitaciju samaritanac Split, OIB: 60945415147 i to temeljem ugovora koji će se
sklopiti između Grada Splita i Centra za rehabilitaciju Samaritanac Split.
3. Centar za rehabilitaciju Samaritanac 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 kvartalna opisna i financijska
izvješća o utrošenim sredstvima s preslikama računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split 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. Centru za rehabilitaciju Samaritanac Split, Ćiril-Metodova 14 a
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: 550-01/11-01/0032
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava IDA DIDACTI d.o.o. Zagreb za nabavku didaktičkih pomagala
za korisnike udruge za inkluziju „Lastavice“ Split
1. Grad Split prihvaća zamolbu Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Splitu i
osigurava sredstava IDA DIDACTI d.o.o. Zagreb u visini od 4.969,20 kuna za
nabavku didaktičkih pomagala za korisnike projekta „Mobilna služba podrške“
udruge za inkluziju „Lastavice“ Split.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2011. 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, gl. program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se na
žiro račun 2402006-1100079302 otvoren kod Erste&Steiermarkische banka za IDA
DIDACTA d.o.o. Zagreb, OIB: 02059736476, temeljem ispostavljenog računa.
3. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski, ili
se iz nekog razloga nabavka didaktičkih pomagala za korisnike udruge za inkluziju
„Lastavice“Split ne realizira, IDA DIDACTA d.o.o. Zagreb, će dodijeljena sredstva
vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
4. Udruga za inkluziju „Lastavice“ Split će Upravnom odjelu za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama dostaviti
potvrdu o isporuci didaktičkih pomagala iz točke 1. ovog Zaključka.
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. Studentskom zboru Ekonomskog fakulteta Split, Matice hrvatske 31
2. IDA DIDACTA d.o.o., Zagreb, Ulica biskupa Josipa Galjufa 5/II
3. Udruzi za inkluziju „Lastavice“ Split, Mosečka 72
4. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
5. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, Vedranu Mardešiću, ovdje
6. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/10-01/0197
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite za 2011. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split
za sufinanciranje djelatnosti Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju
1. Grad Split osigurat će sredstva u visini od 513.000,00 kuna Poliklinici za
rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split za sufinanciranje djelatnosti Odjela
za dječju i adolescentnu psihijatriju.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2011. 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, gl. program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se
kvartalno na žiro račun 2330003-1100004918 otvoren kod Splitske banke za
Polikliniku za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split, OIB: 38332162201 i
to temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i Poliklinike za
rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split.
3. Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju 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 kvartalna
opisna i financijska izvješća o utrošenim sredstvima s preslikama računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split 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. Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split, Put Meja 5
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: 550-01/10-01/0233
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite za 2011. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, Split
za sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući
1. Grad Split osigurat će sredstva u visini od 90.000,00 kuna Domu za starije i nemoćne
osobe Lovret, Split za sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2011. 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, gl. program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se
kvartalno na žiro račun 2340009-1100089718 otvoren kod Privredne banke Zagreb za
Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split, OIB: 68089998008 i to temeljem
ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i Doma za starije i nemoćne osobe
Lovret, Split.
3. Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, 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 kvartalna opisna i financijska
izvješća o utrošenim sredstvima s preslikama računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Dom
za starije i nemoćne osobe Lovret, Split 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. Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, Split, Starčevićeva 19
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: 550-01/11-01/0025
URBROJ: 2181/01-01-11-04
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 34/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za godišnju članarinu
u Hrvatskoj mreži „Zdravih gradova“ za 2011. godinu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna za godišnju članarinu u
Hrvatskoj mreži „Zdravih gradova“ za 2011. godinu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2011. godinu, Razdjel 1 Ured gradonačelnika, Glava 3, a uplatit će se na žiro račun
broj 2360000-1101644856 otvoren kod Zagrebačke banke za Hrvatsku mrežu
„Zdravih gradova“, OIB 96573444919.
3. Hrvatskoj mreži „Zdravih gradova“ će biti izvršena uplata temeljem ispostavljenog
računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Hrvatska
mreža „Zdravih gradova“ će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to
uvećana za zakonske zatezne kamate.

5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatskoj mreži „Zdravih gradova“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama - pročelnici Romani Škrabić, ovdje
4. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama - Vedranu Mardešiću, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije - pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/11-01/0003
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o odabiru ponude za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova
na spomeničkoj bisti Luke Botića na Marjanu
1. Grad Split odabire ponudu izvođača - tvrtke Neir d.o.o. s troškovnikom ukupnih
radova u iznosu od 18.450,00 kuna (s PDV-om) za izvođenje konzervatorskorestauratorskih radova na spomeničkoj bisti Luke Botića na Marjanu.
2. Sredstva iz točke 1. ovoga Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 6 Resor kulture i umjetnosti, Program: Program javnih potreba u
kulturi Grada Splita; Potprogram: Muzejsko–galerijska i likovna djelatnost;
Aktivnost: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a uplatit će se na žiroračun 236000-1101479197 tvrtci Neir d.o.o., OIB: 38236450160.
3. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključit će se Ugovor.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Neir d.o.o., Vukovarska 148/I, 21000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Daliboru Lovriću, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/10-01/0180
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi Specijalne jedinice policije „BATT“ Split za sufinanciranje
izgradnje Spomen obilježja Specijalne jedinice policije u Bazi SJP
1. Prihvaća se zamolba Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split za
sufinanciranje izgradnje Spomen obilježja Specijalne jedinice policije u Bazi SJP i
osiguravaju se sredstva za izgradnju Spomen obilježja Specijalne jedinice policije u
iznosu od 50.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2011.
god. Razdjel 7 Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3, Aktivnost: Udruge hrvatskih
branitelja, a uplatit će se na žiro račun broj 2330003-1100331745 otvoren kod
Splitske banke, Udruzi Specijalne jedinice policije „BATT“ Split, MB 1837281, OIB
73759862427.
3. Udruga Specijalne jedinice policije „BATT“ Split će podnijeti Upravnom odjelu za
socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama
izviješće o utrošenim sredstvima u roku od 15 dana od dana dodjele sredstava.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Udruga Specijalne jedinice policije „BATT“ Split je dužna dodijeljena sredstva vratiti
u proračun Grada Splita uvećana za 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 Specijalne jedinice policije „BATT“, Split, Vinogradska 63
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/0096
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Ljiljani Radić za podmirenje troškova liječenja teške bolesti
supruga Dalibora Radića hrvatskog branitelja i HRVI-a iz Domovinskog rata
1. Prihvaća se zamolba Ljiljane Radić, supruge hrvatskog branitelja i HRVI-a iz
Domovinskog rata i osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške
bolesti njenog supruga Dalibora Radića u iznosu od 3.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
god., Razdjel 7 Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna
pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će se na žiro račun broj 23400093102646497 otvoren kod Privredne banke Zagreb, Radić Ljiljani, OIB 10351555355.
3. 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. Ljiljani Radić, Split, Teutina 3
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, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/0100
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Juri Dadiću hrvatskom branitelju i HRVI-u iz Domovinskog rata
za podmirenje troškova liječenja teške bolesti
1. Prihvaća se zamolba Marije Dadić, supruge hrvatskog branitelja i HRVI-a iz
Domovinskog rata i osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške
bolesti njenog supruga Jure Dadića u iznosu od 3.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
god., Razdjel 7 Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna
pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će se na žiro račun broj 23300033140890025 otvoren kod Splitske banke, Juri Dadiću OIB 99986587708.
3. 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. Mariju Dadiću, Split, Kmanski prilaz VII br.12
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, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/0075
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Nives Pogorelić za podmirenje troškova liječenja teške bolesti
supruga Vibora Pogorelića hrvatskog branitelja i HRVI-a iz Domovinskog rata
1. Prihvaća se zamolba Vibora Pogorelića, hrvatskog branitelja i HRVI-a iz
Domovinskog rata i osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške
bolesti u iznosu od 2.500,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
god., Razdjel 7 Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna
pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će se na žiro račun broj 25030073100010478 otvoren kod Volksbank d.d., Nives Pogorelić, OIB 97416458473.
3. 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. Viboru Pogoreliću, Split, Rendićeva 31
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, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/0089
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Matku Čikešu hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata
za podmirenje troškova liječenja teške bolesti supruge
1. Prihvaća se zamolba Matka Čikeša, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške bolesti njegove supruge
u iznosu od 2.500,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
god., Razdjel 7 Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna
pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će se na žiro račun broj 24020063102082807 otvoren kod Erste&Steiermarkische banke, Čikeš Matku OIB
35599272541.
3. 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. Matku Čikešu, Split, Drvenička 18
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, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/0098
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Juri Malešu hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata
za podmirenje troškova liječenja teške bolesti supruge
1. Prihvaća se zamolba Jure Maleša, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške bolesti njegove supruge
u iznosu od 2.500,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
god., Razdjel 7 Upravni odjel socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i suradnje s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 3, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna
pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će se na žiro račun broj 41090063132001695 otvoren kod Banke Splitsko-Dalmatinske, Maleš Juri OIB 93021536619.
3. 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. Juri Malešu, Split, Mosečka 52
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, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/11-01/53
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o osiguranju sredstava Centru za rehabilitaciju Samaritanac u svrhu organizacije
humanitarne akcije Budi dobar, budi Samaritanac
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 8.000 kuna Centru za rehabilitaciju
Samaritanac u svrhu organizacije humanitarne akcije Budi dobar, budi Samaritanac,
održane u Muzeju grada Splita.
2. Sredstva iz točke 1 ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 1 Ured gradonačelnika, Glava 3 Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, Program Sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a doznačit će se na žiro
račun broj 2390001-1100021740, poziv na broj: 1995, Centru za rehabilitaciju
Samaritanac, OIB 60945415147.
3. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Centar za rehabilitaciju Samaritanac će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun
Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Centru za rehabilitaciju Samaritanac, Čiril Metodova 14a, 21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/11-01/0012
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i
11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava udruzi „Kulturni turizam“ za pokriće troškova nastupa
na sajmu „The New York times travel show“
1. Grad Split udovoljava zamolbi udruge „Kulturni turizam“, Makarska, Put Makra 47, prvom
hrvatskom klasteru kulturnog turizma, kojeg su članovi i udruge koje imaju sjedište u Gradu
Splitu, te se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 KN (pettisuća kuna) za
pokriće troškova nastupa na sajmu „The New York times travel show“ (u daljnjem tekstu:
Sajam) koji se održava od 25. do 27. veljače 2011. godine u New Yorku, a sve u cilju
promocije projekta splitskog kulturnog turizma „Split sphynx“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguran su u Proračunu Grada Splita za 2011. godinu,
Razdjel 5, Program: Poticanje malog gospodarstva i turizma, Aktivnost: Ostali troškovi, a
doznačit će se na žiro – račun broj 2492008-1100037008 otvoren kod Imex banke d.d., udruzi
„Kulturni turizam“.
3. Udruga „Kulturni turizam“ dužna je u roku od 15 (petnaest) dana od završetka Sajma, Službi
za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Splita, dostaviti izvješće sa preslikama računa
o namjenski utrošenim sredstvima iz točke 1. ovog Zaključka.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu iskorištena namjenski, ili se iz
nekog razloga sudjelovanje udruge „Kulturni turizam“ ne realizira, ista je dužna na zahtjev
Grada Splita dodijeljena sredstva iz točke 1. ovog Zaključka, uvećana za zakonske zatezne
kamate, vratiti u Proračun Grada Splita u roku koji odredi Grad Split.
5. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj i
Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi „Kulturni turizam“, Makarska, Put Makra 47
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: 300-01/11-01/0010
URBROJ: 2181/01-01-11-04
Split, 08. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Sajmu d.o.o. radi organizacije sajma Gast 2011.
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 100.000,00 kn s uračunatim PDV-om u
korist Sajma d.o.o. radi organizacije sajma Gast 2011. koji se održao u razdoblju od
02. do 06. ožujka 2011. godine u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 5, Program: Poticaji u gospodarstvu i turizmu, Aktivnost: Poticanje
gospodarsko-turističkih manifestacija, a doznačit će se na žiro-račun broj 23600001101275362 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Sajmu d.o.o.
3. Između Grada Splita i Sajma d.o.o. zaključen je Ugovor o sponzorstvu sajma „Gast
2011.“ kojim su regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Sajam d.o.o. Solin, Zoranićeva 61a, - direktorici Sanji Vuković,
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

