KLASA: 612-01/11-01/0040
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 17. ožujka 2011.godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10 ), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu nad međunarodnom kulturnom manifestacijom
„Dani kršćanske kulture“
1. Grad Split prihvaća pokroviteljstvo nad međunarodnom kulturnom manifestacijom u
organizaciji nakladne kuće „Verbum“ „Dani kršćanske kulture“, koja će se održati od
9. do 19. travnja 2011. godine.
2. Za navedenu manifestaciju Grad Split osigurat će iz Proračuna Grada Splita za
2011.godinu sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, na teret Razdjela 01., Glave 03.,
Sponzorstva i pokroviteljstva, a uplatit će se na žiro račun Nakladne kuće „Verbum“,
broj: 2360000- 1101641649 kod Zagrebačke banke (MB 0124141).
3. Nakladna kuća „Verbum“ Split će po primitku financijskih sredstava, a u roku od 15
dana po izvršenju programa dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s
fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se ustvrdi da sredstva iz točke 2. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena ili
se iz nekog razloga navedena manifestacija ne održi, Nakladna kuća „Verbum“ Split će
dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne
kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije, Služba za kulturu i umjetnost i Ured
gradonačelnika za realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. „Verbum“ Split, Trumbićeva obala 12, Split
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
4. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
5. Službi za kulturu i umjetnost, Sanji Haklički, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrana, ovdje

KLASA: 561-01/11-01/0003
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 17. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10 ), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Grada Splita za
organizaciju izložbe i umjetničke kolonije povodom Uskrsnih blagdana
1. Prihvaća se zamolba Zajednice udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
Grada Splita i osiguravaju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za organizaciju izložbe i
umjetničke kolonije povodom Uskrsnih blagdana, koju u cilju rehabilitacije i
resocijalizacije provode hrvatski branitelji.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Upravnog odjela socijalne skrbi,
zdravstvene zaštite i suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama, osigurana u
Proračunu Grada Splita za 2010.god. Razdjel 7. Glava 3., Aktivnost: POMOĆ
UDRUGAMA ZA REHABILILITACIJU I LIJEČENJE, a uplatit će se Zajednici
udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada Splita, MB 1560964, OIB
08114777797, na žiro račun otvoren kod Splitske banke broj: 2330003-1100014989.
3. 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 u roku
od 15 dana nakon završetka aktivnosti.
4. 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.
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. Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata Split, Šižgorićeva 1
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama-pročelnica dr. Romana 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: 602-01/11-01/45
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 17. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. ožujka 2011. godine , donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu za 2011. godinu
1. Grad Split osigurat će sredstva u maksimalnom iznosu od 100.000,00 kuna kao
potpora Grada za stipendiranje jednog znanstvenog novaka i jednog
poslijedoktoranta koji sudjeluju u znanstvenom radu Laboratorija za istraživanje raka
na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
2. Sveučilište u Splitu (Medicinski fakultet kao njegova sastavnica) izvršit će izbor
kandidata, s istima sklopiti ugovor o stipendiranju a sklopljene ugovore će dostaviti
Službi za prosvjetu i tehničku kulturu.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 8., Glava 3., Program: Visoko školstvo-potpore, Aktivnost: Potpora
znanstveno istraživačkom radu.
4. Sveučilište u Splitu obvezuje se na praćenje realizacije obveza iz potpisanih ugovora o
stipendiranju o čemu je isti dužan tromjesečno izvještavati Grad Split, Službu za
prosvjetu i tehničku kulturu.
5. Zadužuje se Služba za prosvjetu i tehničku kulturu i Upravni odjel za financije za
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Sveučilište u Splitu, Livanjska 6, Split
2. Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2
3. Laboratorij za istraživanje raka na Medicinskom fakultetu u Splitu,
Šoltanska 2, n/r dr. Janoša Terzića
4. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, pročelnici Ines Milini Ganza, ovdje
5. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, Snježani Fabjanac, ovdje
6. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Pismohrani, ovdje

