KLASA: 334-01/11-01/0006
URBROJ: 2181/01-01-11-04
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, donosi
PRAVILNIK
o uvjetima za dodjelu potpora u turizmu u 2011. godini

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom o uvjetima za dodjelu potpora u turizmu u 2011. godini (u daljnjem
tekstu:Pravilnik) propisuju se potpore, korisnici potpora, namjena i ukupna sredstava potpora,
uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora, te postupak odobravanja i dodjeljivanja potpora u 2011.
godini.
Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se
državnim potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o
objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti koje u razdoblju od tri fiskalne godine ne
smiju prijeći iznos od 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Članak 2.
Sredstva za potpore su nepovratna sredstva i osiguravaju se u Proračunu Grada Splita
za 2011. godinu.
II.

KORISNICI POTPORA
Članak 3.

Korisnici sredstava potpore su subjekti malog gospodarstva; obrti, trgovačka društva i
zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“,
broj 29/02 i 63/07), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, odnosno
prebivalište na području Grada Splita.

Korisnici sredstava potpore ne mogu biti gospodarski subjekti iz sektora koji su po
odredbama Pravila o potporama male vrijednosti sadržanih u Uredbi Komisije Europskih
zajednica broj: 1998/2006 od 15. prosinca 2006. („Službeni list Europske unije“, serija L,
broj: 379, 28 prosinca 2006.), usvojenih Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male
vrijednosti („Narodne novine“, broj 45/07) navedeni kao iznimke, te se sredstva ne mogu
dodijeliti za:
‐
djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama
članicama, odnosno za potpore koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama,
s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili drugim tekućim
troškovima vezanim za djelatnost izvoza,
‐
potpore uvjetovane korištenjem domaće, a ne uvezene robe,
‐
nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuju poduzetnicima koji
obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,
‐
za poduzetnike u teškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnoj potpori
za spašavanja i restrukturiranja poduzetnika u teškoćama, usvojenih Odlukom
Vlade o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i
rekonstruiranje („Narodne novine“, broj 20/07).
III.

NAMJENA I SREDSTVA POTPORE
Članak 4.
Ovim Pravilnikom određuje se potpora za slijedeće namjene:
1) razvoj novih turističkih proizvoda i uvođenje novih sadržaja u funkciji turizma,
2) projekte unapređenja kvalitete ugostiteljske ponude,
3) organizaciju događanja koja omogućavaju produljenje turističke sezone.
Članak 5.

Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja u 2011. godini
od dana objave do dana završetka natječaja iz članka 8. ovog Pravilnika.
Za namjene iz članka 4. ovog Pravilnika sredstva potpore dodjeljuju se u visini do 50%
izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna za pojedinačan iznos potpore.
Subjekti iz članka 3. Pravilnika mogu se natjecati samo za jednu potporu u okviru
propisanih potpora.
Subjektima iz članka 3. Pravilnika koji su u sustavu PDV-a ne sufinancira se iznos
poreza na dodanu vrijednost.
Sredstva predviđena za realizaciju potpore dodjeljuju se do iskorištenja istih.
Iznosi sredstava potpore koji se propisuju ovim Pravilnikom izražavaju se kao bruto
iznosi odnosno prije odbitaka poreza i drugih pristojbi.
IV. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE
Članak 6.
Kriterij za dodjelu sredstava potpore iz točke članka 4. Pravilnika su slijedeći:

REDNI
BROJ
1.

2.

KRITERIJ
POSTOJEĆI BROJ
ZAPOSLENIH

POVEĆANJE BROJA
ZAPOSLENIH 2011.
/2010.

BODOVI
A) VIŠE OD 10

30

B) OD 6 DO 10

20

C) OD 2 DO 5

10

A) POVEĆANJE
ZAPOSLENIH

VIŠE

OD

5

30
20

B) POVEĆANJE DO 5 ZAPOSLENIH
10
C) POVEĆANJE DO 3 ZAPOSLENIH
3.

20

5.

UDIO DOBITI U
POVEĆANJE U POSLJEDNJE 2 GODINE
UKUPNOM PRIHODU
(2009. I 2010.)
UVEDEN SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SL.
(ISO)
ATRAKTIVNOST

6.

AUTENTIČNOST

10

7.

INOVATIVNOST

10

4.

10
10

UKUPNO BODOVA

Lista prednosti za dodjelu sredstava potpore utvrđuje se s obzirom na najveći broj
osvojenih bodova.
Ukupan iznos sredstava za realizaciju potpora članka 4. ovog Pravilnika iznosi
500.000,00 kuna.
IV.

POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE
Članak 7.

Postupak i sve poslove u svezi dodjeljivanja potpora obavlja Povjerenstvo za dodjelu
potpora u turizmu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno od predsjednika i šest članova.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik Grada Splita (dalje u
tekstu: Gradonačelnik) posebnim rješenjem kao svoje radno tijelo.
Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Služba za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvoj Grada Splita (dalje u tekstu: Služba).
Članak 8.
Pravo na potporu putem natječaja ostvaruju subjekti iz članka 3. ovog Pravilnika.

Natječaj za dodjelu potpora za namjene iz članka 4. ovog Pravilnika raspisuje
Gradonačelnik, a objavljuje se u dnevnom tisku i na web stranici Grada Splita.
U natječaju se objavljuju korisnici sredstava, namjena i ukupna sredstava potpore,
uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, popis dokumentacije za prijavu te rok za podnošenje
zahtjeva.
Članak 9.
Zahtjev za dodjelu sredstava potpore podnosi se Povjerenstvu, preko Službe, na
propisanom obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora u turizmu“, koji je sastavni dio ovog
Pravilnika, uz koji se prilaže i tražena dokumentacija.
Podnositelj zahtjeva je dužan u okviru tražene dokumentacije popuniti i priložiti „Izjavu
o korištenim državnim potporama male vrijednosti“ o svim potporama male vrijednosti koje je
primio, neovisno o razini davatelja potpore, u tekućoj i tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti sastavni je dio ovog
Pravilnika.
Obrasci iz stavaka 1. i 2. ovog članka objavljuju se na web stranici Grada Splita, a
mogu se mogu preuzeti u Centralnoj pisarnici Grada Splita.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje. Naknadne nadopune
tražene dokumentacije nisu dozvoljene.
Članak 10.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava potpore dužan je dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
1) Trgovačko društvo i zadruga:
 ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu,
 ispunjenu Izjavu o korištenim držanim potporama male vrijednosti ovjerenu kod
javnog bilježnika (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne
potpore),
 presliku Rješenja o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiv osnivač ne starijeg od
60 dana od dana objave natječaja,
 opis izvršenog ulaganja za koji se traži potpora s projekcijom na rezultate
poslovanja,
 preslike računa dobavljača za isporučene proizvode i/ ili obavljene usluge za koje
se traži potpora s izvodima kojima se dokazuje izvršeno plaćanje (najniži iznos
računa koji se uzima u obzir je 1.000,00 kuna; uz priložene račune za proizvode i
usluge iz inozemstava potrebno je priložiti kratak opis proizvoda ili usluge na
hrvatskom jeziku; izjava o kompenzaciji prihvaća se kao dokaz o izvršenom
plaćanju no uz nju je potrebno priložiti račune na temelju kojih se vrši
kompenzacija i konto karticu iz koje se vidi postojanje obveze između vjerovnika i
dužnika te da je ista kompenzacijom podmirena),
 BON PLUS (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), ili kao zamjenski
dokumenti BON-1 i BON-2,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana
od dana objave natječaja),
 presliku certifikata ISO ako ga podnositelj zahtjeva posjeduje,
 za zadruge popis zadrugara i potvrdu članstva u Hrvatskom savezu zadruga.
1) Obrt:













ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora u turizmu,
ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti ovjerenu kod
javnog bilježnika (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne
potpore),
presliku Rješenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti, ne starijeg od 60 dana
od dana objave natječaja,
opis izvršenog ulaganja za koji se traži potpora s projekcijom na rezultate
poslovanja,
preslike računa dobavljača za isporučene proizvode i/ ili obavljene usluge za koje
se traži potpora s izvodima kojima se dokazuje izvršeno plaćanje (najniži iznos
računa koji se uzima u obzir je 1.000,00 kuna; uz priložene račune za proizvode i
usluge iz inozemstava potrebno je priložiti kratak opis proizvoda ili usluge na
hrvatskom jeziku; izjava o kompenzaciji prihvaća se kao dokaz o izvršenom
plaćanju no uz nju je potrebno priložiti račune na temelju kojih se vrši
kompenzacija i konto karticu iz koje se vidi postojanje obveze između vjerovnika i
dužnika te da je ista kompenzacijom podmirena),
BON-2 ili SOL 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2010. i 2009. godinu, odnosno
BON 1 ili BON PLUS za poslovnu godinu 2010.,
Presliku Obrasca R-Sm za 2010. i 2011. godinu,
potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana
od dana objave natječaja),
presliku certifikata ISO ako ga natjecatelj posjeduje.
Članak 11.

Služba obrađuje podnesene zahtjeve te izrađuje izvješće o ukupno pristiglim zahtjevima
i pravovaljanosti istih sukladno članku 9. stavak 5. i članku 10. ovog Pravilnika.
Izvješće zajedno sa ukupno pristiglim zahtjevima dostavlja se Povjerenstvu.
Povjerenstvo izrađuje prijedlog liste podnositelja zahtjeva kojima se dodjeljuju potpore
temeljem kriterija iz članka 6. ovog Pravilnika.
U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva imaju isti broj bodova u postupku
vrednovanja prednost se daje podnositelju zahtjeva za čije ulaganje Povjerenstvo procjeni da je
od veće važnosti za poslovanje i razvoj podnositelja zahtjeva.
Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, svojim zaključkom utvrđuje listu podnositelja
zahtjeva kojima se dodjeljuju sredstva potpore – korisnika potpore.
Članak 12.
Zaključak iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika dostavlja se svim podnositeljima
zahtjeva.
Zaključak iz članka 11. stavka 5. o ovog Pravilnika objavljuje se na web stranici Grada
Splita.
Na temelju zaključka iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika odobrena sredstva potpore
isplaćuju se na žiro – račun korisnika potpore.
Članak 13.

Protiv zaključka iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika, nezadovoljni podnositelj
zahtjeva može podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj u
roku od 8 dana od dana dostave Zaključka iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.
Članak 14.
O svim dodijeljenim potporama male vrijednosti, izvješćuje se Agencija za zaštitu
tržišnog natjecanja u roku od 15 dana od dodjele potpore.
Podatke o dodijeljenim potporama Služba je dužna čuvati deset godina od dana dodjele
potpore.
V.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje
2. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0169
URBROJ: 2181/01-01-11-10
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, donosi
PRAVILNIK
o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu
u 2011. godini
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011. godini
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se potpore, korisnici potpora, namjena i ukupna
sredstava potpora, uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora, te postupak odobravanja i dodjeljivanja
potpora u 2011. godini.
Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se
državnim potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o
objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti koje u razdoblju od tri fiskalne godine ne
smiju prijeći iznos od 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Članak 2.
Sredstva za potpore su nepovratna sredstva i osiguravaju se u Proračunu Grada Splita
za 2011. godinu.
II.

KORISNICI POTPORA
Članak 3.

Korisnici sredstava potpore su subjekti malog gospodarstva; obrti, trgovačka društva i
zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“,
broj 29/02 i 63/07), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, odnosno
prebivalište na području Grada Splita.

Korisnici sredstava potpore ne mogu biti gospodarski subjekti iz sektora koji su po
odredbama Pravila o potporama male vrijednosti sadržanih u Uredbi Komisije Europskih
zajednica broj 1998/2006 od 15. prosinca 2006. („Službeni list Europske unije“, serija L, broj
379, 28. prosinca 2006.), usvojenih Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male
vrijednosti („Narodne novine“, broj 45/07) navedeni kao iznimke, te se sredstva ne mogu
dodijeliti za:
‐
djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama
članicama, odnosno za potpore koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama,
s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili drugim tekućim
troškovima vezanim za djelatnost izvoza,
‐
potpore uvjetovane korištenjem domaće, a ne uvezene robe,
‐
nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuju poduzetnicima koji
obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,
‐
za poduzetnike u teškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnoj potpori
za spašavanja i restrukturiranja poduzetnika u teškoćama, usvojenih Odlukom
Vlade o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i
rekonstruiranje („Narodne novine“, broj 20/07).
III.

NAMJENA I SREDSTVA POTPORE
Članak 4.

Ovim Pravilnikom određuje se potpora za slijedeće namjene:
1) nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava (ne uključuje
prijevozna sredstva),
2) obrtna sredstava u funkciji realizacije poduzetničkog projekta,
3) uređenje poslovnog prostora smještenog na području Grada Splita,
4) izradu web stranice,
5) nabavu poslovnog softvera.
Članak 5.
Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja u 2011. godini
od dana objave do dana završetka natječaja iz članka 8. ovog Pravilnika.
Za namjene iz točke 1), 2) i 3) članka 4. ovog Pravilnika sredstva potpore dodjeljuju se
u visini do 50% izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna za pojedinačan
iznos potpore.
Za namjene iz točke 4) i 5) članka 4. ovog Pravilnika sredstva potpore dodjeljuju se u
visini do 50% izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna za pojedinačan iznos
potpore.
Subjekti iz članka 3. Pravilnika mogu se natjecati samo za jednu od namjena
propisanih člankom 4.
Subjektima iz članka 3. Pravilnika koji su u sustavu PDV-a ne sufinancira se iznos
poreza na dodanu vrijednost.
Sredstva predviđena za realizaciju potpore dodjeljuju se do iskorištenja istih.
Iznosi sredstava potpore koji se propisuju ovim Pravilnikom izražavaju se kao bruto
iznosi odnosno prije odbitaka poreza i drugih pristojbi.

IV.

UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE
Članak 6.
Kriterij za dodjelu sredstava potpore iz točke članka 4. Pravilnika su slijedeći:

REDNI
BROJ
1.

2.

3.

KRITERIJ
DJELATNOST

POSTOJEĆI BROJ
ZAPOSLENIH

POVEĆANJE BROJA
ZAPOSLENIH 2011.
/2010.

BODOVI
A) PROIZVODNO-PRERAĐIVAČKA

20

B) USLUŽNA

10

D) VIŠE OD 10

30

E) OD 6 DO 10

20

F) OD 2 DO 5

10

D) POVEĆANJE
ZAPOSLENIH

VIŠE

OD

5

30
20

E) POVEĆANJE DO 5 ZAPOSLENIH
10
F) POVEĆANJE
ZAPOSLENIH
4.

UDIO DOBITI U
UKUPNOM PRIHODU

5.

ZNAK „HRVATSKA
KVALITETA“ ILI
„IZVORNO HRVATSKO“

6.

UVEDEN SUSTAV
UPRAVLJANJA
KVALITETOM,
OKOLIŠEM I SL. (ISO)

UKUPNO BODOVA

DO

3

POVEĆANJE U POSLJEDNJE 2 GODINE
(2009. I 2010.)

20

A) PRAVO NA UPORABU ZNAKA

20

B) POKRENUT POSTUPAK ZA
DODJELU PRAVA NA UPORABU
ZNAKA

10

10

Lista prednosti za dodjelu sredstava potpore utvrđuje se s obzirom na najveći broj
osvojenih bodova.
Ukupan iznos sredstava za realizaciju potpora članka 4. ovog Pravilnika iznosi
1.000.000,00 kuna.
V.

POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE
Članak 7.

Postupak i sve poslove u svezi dodjeljivanja potpora obavlja Povjerenstvo za dodjelu
potpora malom gospodarstvu Grada Splita (dalje u tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno od
predsjednika i šest članova.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik Grada Splita (dalje u
tekstu: Gradonačelnik) posebnim rješenjem kao svoje radno tijelo.
Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Služba za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvoj Grada Splita (dalje u tekstu: Služba).
Članak 8.
Pravo na potporu putem natječaja ostvaruju subjekti iz članka 3. ovog Pravilnika.
Natječaj za dodjelu potpora za namjene iz članka 4. ovog Pravilnika raspisuje
Gradonačelnik, a objavljuje se u dnevnom tisku i na web stranici Grada Splita.
U natječaju se objavljuju korisnici sredstava, namjena i ukupna sredstava potpore,
uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, popis dokumentacije za prijavu te rok za podnošenje
zahtjeva.
Članak 9.
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Povjerenstvu, preko Službe, na propisanom
obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu“, koji je sastavni dio ovog
Pravilnika, uz koji se prilaže i tražena dokumentacija.
Podnositelj zahtjeva je dužan u okviru tražene dokumentacije popuniti i priložiti „Izjavu
o korištenim državnim potporama male vrijednosti“ o svim potporama male vrijednosti koje je
primio, neovisno o razini davatelja potpore, u tekućoj i tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti sastavni je dio ovog
Pravilnika.
Obrasci iz stavaka 1. i 2. ovog članka objavljuju se na web stranici Grada Splita, a
mogu se mogu preuzeti u Centralnoj pisarnici Grada Splita.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje. Naknadne nadopune
tražene dokumentacije nisu dozvoljene.
Članak 10.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava potpore dužan je dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
1) Trgovačko društvo i zadruga:
 ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora malom gospodarstvu,














ispunjenu Izjavu o korištenim držanim potporama male vrijednosti ovjerenu kod
javnog bilježnika (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne
potpore),
presliku Rješenja o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiv osnivač ne starijeg od
60 dana od dana objave natječaja,
opis izvršenog ulaganja za koji se traži potpora s projekcijom na rezultate
poslovanja,
preslike računa dobavljača za isporučene proizvode i/ ili obavljene usluge za koje
se traži potpora s izvodima kojima se dokazuje izvršeno plaćanje (najniži iznos
računa koji se uzima u obzir je 1.000,00 kuna; uz priložene račune za proizvode i
usluge iz inozemstava potrebno je priložiti kratak opis proizvoda ili usluge na
hrvatskom jeziku; izjava o kompenzaciji prihvaća se kao dokaz o izvršenom
plaćanju no uz nju je potrebno priložiti račune na temelju kojih se vrši
kompenzacija i konto karticu iz koje se vidi postojanje obveze između vjerovnika i
dužnika te da je ista kompenzacijom podmirena),
BON PLUS (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja), ili kao zamjenski
dokumenti BON-1 i BON-2,
potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana
od dana objave natječaja),
dokaz o vlasništvu odnosno korištenju poslovnog prostora (odnosi se samo na
podnositelja zahtjeva za dodjelu sredstava potpore za namjenu iz točke 3. članka 4.
ovog Pravilnika, s tim da se priznaju samo računi u kojima u opisu izvršenja
usluge označen poslovni prostor),
presliku ugovora o pravu na uporabu znaka „Izvorno hrvatsko“ ili „Hrvatska
kvaliteta“ ako ga podnositelj zahtjeva posjeduje ili potvrdu Hrvatske gospodarske
komore o pokretanju postupka dodjele prava uporabe znaka ako je pokrenut,
presliku certifikata ISO ako ga podnositelj zahtjeva posjeduje,
za zadruge popis zadrugara i potvrdu članstva u Hrvatskom savezu zadruga.

1) Obrt:
 ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora malom gospodarstvu,
 ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti ovjerenu kod
javnog bilježnika (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne
potpore),
 presliku Rješenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti, ne starijeg od 60 dana
od dana objave natječaja,
 opis izvršenog ulaganja za koji se traži potpora s projekcijom na rezultate
poslovanja,
 preslike računa dobavljača za isporučene proizvode i/ ili obavljene usluge za koje
se traži potpora s izvodima kojima se dokazuje izvršeno plaćanje (najniži iznos
računa koji se uzima u obzir je 1.000,00 kuna; uz priložene račune za proizvode i
usluge iz inozemstava potrebno je priložiti kratak opis proizvoda ili usluge na
hrvatskom jeziku; izjava o kompenzaciji prihvaća se kao dokaz o izvršenom
plaćanju no uz nju je potrebno priložiti račune na temelju kojih se vrši
kompenzacija i konto karticu iz koje se vidi postojanje obveze između vjerovnika i
dužnika te da je ista kompenzacijom podmirena),
 BON-2 ili SOL 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i
izdataka za 2010. i 2009. godinu, odnosno BON 1 ili BON PLUS za poslovnu
godinu 2010.,








Presliku Obrasca R-Sm za 2010. i 2011. godinu,
dokaz o vlasništvu odnosno korištenju poslovnog prostora (odnosi se samo na
podnositelja zahtjeva za dodjelu sredstava potpore za namjenu iz točke 3. članka 4.
ovog Pravilnika, s tim da se priznaju samo računi u kojima u opisu izvršenja
usluge označen poslovni prostor),
presliku ugovora o pravu na uporabu znaka „Izvorno hrvatsko“ ili „Hrvatska
kvaliteta“ ako ga podnositelj zahtjeva posjeduje ili potvrdu Hrvatske gospodarske
komore o pokretanju postupka dodjele prava uporabe znaka ako je pokrenut,
potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariju od 30 dana
od dana objave natječaja),
presliku certifikata ISO ako ga natjecatelj posjeduje.
Članak 11.

Služba obrađuje podnesene zahtjeve te izrađuje izvješće o ukupno pristiglim zahtjevima
i pravovaljanosti istih sukladno članku 9. stavak 5. i članku 10. ovog Pravilnika.
Izvješće zajedno sa ukupno pristiglim zahtjevima dostavlja se Povjerenstvu.
Povjerenstvo izrađuje prijedlog liste podnositelja zahtjeva kojima se dodjeljuju potpore
temeljem kriterija iz članka 6. ovog Pravilnika.
U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva imaju isti broj bodova u postupku
vrednovanja prednost se daje podnositelju zahtjeva za čije ulaganje Povjerenstvo procjeni da je
od veće važnosti za poslovanje i razvoj podnositelja zahtjeva.
Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, svojim zaključkom utvrđuje listu podnositelja
zahtjeva kojima se dodjeljuju sredstva potpore – korisnika potpore.
Članak 12.
Zaključak iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika dostavlja se svim podnositeljima
zahtjeva.
Zaključak iz članka 11. stavka 5. o ovog Pravilnika objavljuje se na web stranici Grada
Splita.
Na temelju zaključka iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika odobrena sredstva potpore
isplaćuju se na žiro – račun korisnika potpore.
Članak 13.
Protiv zaključka iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika, nezadovoljni podnositelj
zahtjeva može podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj u
roku od 8 dana od dana dostave zaključka iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana od dana isteka roka za
prigovor.
Članak 14.
O svim dodijeljenim potporama male vrijednosti, izvješćuje se Agencija za zaštitu
tržišnog natjecanja u roku od 15 dana od dodjele potpore.

Podatke o dodijeljenim potporama Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj je
dužna čuvati deset godina od dana dodjele potpore.

VI.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj , pročelnica Željka Kerum, ovdje
2. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 604-01/10-01/12
URBROJ: 2181/01-01-11-09
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Split”, 17/09 i
11/10) i članka 10. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata i naknadi
dijela troška studentima poslijediplomskih studija Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita”, broj 32/08 i 30/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
po prigovorima sudionika Natječaja za stipendiranje učenika i studenata
Grada Splita u školskoj 2010./2011. godini i
utvrđivanje Konačne liste stipendista
1. Prihvaća se prigovor i dodjeljuje se stipendija Grada Splita u školskoj godini 2010./2011.
sljedećim kandidatima:
Studentima:
1. GORANU ŽUBRINIĆU, Split, Trondheimska 4 C, I. godina studija Geodezije i
Geoinformatike na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu.
2. VEDRANU KRVAVICI, Split, Plančićeva 10, II. godina studija Program informacijskih
tehnologija na ACMT u Dubrovniku.
3. MARINU KREŠIĆU, Split, Smiljanićeva 4/III, I. godina studija Prava na Pravnom
fakultetu u Splitu,
4. SANI KUNAC, Split, Mosećka , II. godina studija Hrvatski jezik i književnost i Pedagogija
na Filozofskom fakultetu u Splitu.
5. ANDREI RELJIĆ, Žrnovnica, Domljanovića 28, I. godina studija Engleskog jezik i
književnost i Ruskog jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru.
6. DUJI JAKOVČEVIĆU, Split, Mihanovićeva 34 B, I. godina diplomskog studija Povijesti
i Povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu.
7. BOŽENI SILIĆ, Split, Odeska 11, I. godina studija Rehabilitacije na Edukacijskorehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.
2. Odbija se prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu stipendija Grada Splita u školskoj
godini 2010./2011.
sljedećim kandidatima:

Učenicima:
1.
2.
3.
4.
5.

MARINU BULIĆU, Split, Matice Hrvatske 6, I. razred Zdravstvene škole u Splitu.
JADRANKI ŠKORPUT, Split, Put Skalica 13, I. razred IV. gimnazije u Splitu.
DORIS ANČIĆ, Split, Tršćanska 53, V. I. razred Gimnazije u Splitu.
SARI JAKOLIŠ, Split, Markov put 34, II. razred IV. Gimnazije u Splitu.
IVANU KRALJEVIĆU, Split, Domovinskog rata 17, 3. razred III. gimnazije u Splitu.
Studentima:

1. IVANU LUKIĆU, Split, Celestina Medovića 19 I. godina studija Računarstva na FESB-u u
Splitu.
2. FILIPU MARETIĆU, Split, Smiljanićeva 10, II. godina studija Elektrotehnike i
informacijske tehnologije na FESB-u u Splitu.
3. TINU BAŠIĆU, Split, Pujanke 77, II. godina diplomskog studija Elektrotehnike i
računalnog inženjerstva na FESB-u u Splitu.
4. ALEKSANDARU SIMOVIĆU, Split, Trondeheimska 4 C, II. godina diplomskog studija
Automatike i Sustava na FESB-u u Splitu.
5. EDI PLAVLJANIĆ, Split, Put Plokita 4, I. godina studija arhitekture na GrađevinskoArhitektonskom fakultetu u Splitu.
6. IVANU KRSTANOVIĆU, Split, Sv. Liberana 13, I. godina studija Geodezije i
Geoinformatike na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu.
7. MIRJANI BOŠKOVIĆ, Split, Marasovića 6, II. godina diplomskog studija Odjevno
inženjerstvo, na Tekstilno- tehnološkom fakultetu u Zagrebu.
8. JOSIP LEVANTIN KOVAČ, Split, Rendićeva 22, 2. godina studija Aeronautike na
Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu.
9. KARLI ALUJEVIĆ, Split,, Doverska 10, I. godina studij Biologije i ekologije mora na
Sveučilišnom centru za studij mora u Splitu.
10. LUCIANI VERBANAC, Split, Starčevićeva 15, Šumarski fakultet Zagreb.
11. VLADI GAVRILOVIĆU, Split, Teslina 29, II godina studija Medicine na Medicinskom
fakultetu u Splitu.
12. BORISU ROŽIĆU, Split, Matoševa 3, II. godina studija Medicine na Medicinskom
fakultetu u Splitu.
13. NIKOLI DOBRIJEVIĆU, Split, Gotovčeva 1, I. godina stručnog studija Fizioterapije na
Medicinskom fakultetu u Splitu.
14. JERKU BURIĆU, Žrnovnica, Don Rafaela Radice 30 A, II. godina stručnog studija
Fizioterapije na Medicinskom fakultetu u Splitu.
15. JOŠKU ČULI, Split, Neslanovac 29, II. godina stručnog studija Fizioterapije na
Medicinskom fakultetu u Splitu.
16. KLARI UGRIN, Sitno Donje, Sv. Ivana 33, I. godina studija Dentalne medicine na
Medicinskom fakultetu u Splitu.
17. VINKO URSIĆ GLAVANOVIĆ, Split, Kralja Zvonimira 37, I. godina studija Poslovne
ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Splitu.
18. BRANIMIRU VUKOREPI, Split, Vukovarska 131, I. godina diplomskog studija na
Ekonomskom fakultet u Splitu.
19. ANTONII BEBIĆ, Split, Njegoševa 8, I. godina studija Politologija na Fakultetu političkih
znanosti u Zagrebu.
20. MIRELI POLIĆ, Split, Hercegovačka 56, II. godina studija Novinarstva na Fakultetu
političkih znanosti u Zagrebu.

21. BOJANU IVOŠEVIĆU, Split, Kruševića gumno, 1, II. godina studija Informatike na PMF u u Splitu.
22. KATARINI POKLEPOVIĆ, Split, Vukovarska 108, I. godina studija Slikarstva na
Accademia di belle arti u Bologni.
23. BOJANU BRAJČIĆU, Split, Gajeva 9, II. godina studija Glume na Umjetničkoj akademiji
u Splitu.
24. IRIS KLARIĆ, Split, Tijardovićeva 4, II. godina studija Dizajn vizualnih komunikacija na
Umjetničkoj akademiji u Splitu.
25. ANTONELI TOŠIĆ, Split, Put Borika 12, II. godina studija Hrvatski jezik i književnost i
Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Splitu.
26. IVANI GORETA, Split, Hercegovačka 25, II. godina studija Hrvatski jezik i književnost i
Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Splitu.
27. ANITI BABIĆ, Split, Mosećka 102, I. godina diplomskog studija Hrvatskog jezik i
književnosti i Talijanskog jezika i književnosti, na Filozofskom fakultetu u Splitu.
28. INES IVELJA, Split, Hrvatske mornarice 6, I. godina diplomskog studija Hrvatskog jezik i
književnosti i Engleskog jezika i književnosti, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
29. ANDREI TARABARIĆ, Split, Put Smokovika 49, II. godina diplomskog studija Lingvistike i
Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
30. LIDIJI ŠKARICA, Split, Marina Držića 16, II. godina studija Švedskog jezika i kulture i
Portugalskog jezik i književnosi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
31. BRANKI JELIČIĆ, Split, Starčevićeva 24, I. godina studija Ruskog jezika i književnost i
Talijanskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru.
32. LUKI ROJE, Split, Table 1, I. godina studija Psihologje na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu.
33. VEDRANI PALAVRA, Split, Jobova 3, I. godina studija Psihologije na Sveučilištu u
Zadru.
34. KATARINI KRUŽIČEVIĆ, Split, Tršćanska 21, II. godina studija Sociologije na
Filozofskom fakultetu u Splitu.
35. PINIJI POLJAKOVIĆ, Split, Pujanke 77, III. godina studija Sociologije na Filozofskom
fakultetu u Splitu.
36. IVANI GRUBIŠIĆ, Split, Gospe od mira 7, I. godina studija Rehabilitacije na
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.
37. ARSEN KOŠTA ALUJEVIĆ, Split, Antuna Mihanovića 57, II. godina studija
Kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Splitu.
38. NELA ZLATAR, Split, Omiška 17, IV. godina studija Kineziologije na Kineziološkom
fakultetu u Splitu.
39. ANA SARA VODANOVIĆ, Split, A.M. Reljkovića 4, IV. godina studija Kineziologije na
Kineziološkom fakultetu u Splitu.
3. Utvrđuje se Konačna lista stipendista u školskoj 2010./ 2011. godini, koja je prilog ovog
Zaključka.
4. Sredstva za stipendiranje učenika i studenata po konačnoj listi osigurana su u Razdjelu 8,
Glava 3, Potpore srednjem i visokom školstvu i studentima, Proračuna Grada Splita za
2011. godinu.
5. Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.
6. Usvaja se tekst ugovora o dodijeli stipendije za studente i učenike.

7.

Zadužuje se Služba za prosvjetu i tehničku kulturu i
realizaciju ovog Zaključka.

Upravni odjel za financije za

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, pročelnici Ines Milina-Ganza, ovdje
2. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, Slavko Žaja, ovdje
3. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 300-01/11-01/0020
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava potpore u korist moto kluba „Pustolov“
za provedbu projekta „ZEMLJOKRUG“
1. Udovoljava se zamolbi moto kluba „Pustolov“ ,Kaštel Lukšić, Hrvatskih branitelja 27, te
se osiguravaju sredstva u iznosu od 5.000,00 KN (slovima:pettisuća kuna) za provedbu
Projekta „ZEMLJOKRUG“ koji predstavlja pothvat Patrika Grgurića koji će motociklom
okružiti svijet u periodu od svibnja do kolovoza 2011. godine.
2. Sredstva iz prethodne točke ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za
2011. godinu, Razdjel 5, Program: Poticanje malog gospodarstva i turizma, Aktivnost:
Poticanje programa obogaćivanja turističke ponude i biti će uplaćena na žiro – račun broj
2330003-1151203130 koji se vodi kod Societe general-Splitske banke d.d.
3. Moto klub „Pustolov“ je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od provedbe projekta
„ZEMLJOKRUG“, Gradu Splitu, Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, dostaviti
izvješće o realizaciji istog sa fotografijama i/ili video materijalima.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu iskorištena namjenski, ili se iz
nekog razloga provedba projekta „ZEMLJOKRUG“ ne realizira, Moto klub „Pustolov“ je
dužan na zahtjev Grada Splita uplaćena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita uvećana
za zakonske zatezne kamate.
5. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj i
Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Moto klub „Pustolov“, Kaštel Lukšić, Hrvatskih branitelja 27
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije , pročelnica Ljiljana Vučetić,ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 334-01/11-01/0002
URBROJ: 2181/01-01-11-10
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 04. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija
za sudjelovanju na međunarodnom natjecanju kuhara i barmena koje se održalo u sklopu
sajma turizma „Metubes“ u Budvi, Crna Gora
1.

2.

3.
4.
5.

Ovim Zaključkom udovoljava se Zamolbi Saveza kuhara mediteranskih i europskih
regija (dalje u tekstu: SKMER), te se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od
2.000,00 KN (dvijetisuće kuna) za pokriće troškova sudjelovanja na međunarodnom
natjecanju kuhara i barmena koje se održalo u sklopu sajma turizma „METUBES“ u
Budvi, Crna Gora od 23. do 26. ožujka 2011. godine.
Iznos iz prethodne točke ovog Zaključka osiguran je Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 5, Program: Poticanje malog gospodarstva i turizma, Aktivnost:
Poticanje gospodarsko turističkih manifestacija, i biti će uplaćen na žiro račun broj:
2330003 – 1100366624 koji se vodi kod Societe generale- Splitska banka d.d..
SKMER je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od uplate iznosa iz točke 1. ovog
Zaključka dostaviti Gradu Splitu, Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, izvješće
sa preslikama računa o namjenski utrošenim sredstvima iz točke 1. ovog Zaključka.
Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu utrošena namjenski SKMER
je dužan na zahtjev Grada Splita dodijeljena sredstva iz točke 1. ovog Zaključka, vratiti u
Proračun Grada Splita uvećana za zakonske zatezne kamate.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj i
Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Savez kuhara mediteranskih i europskih regija, Split, Jobova 2
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnica Ljiljana Vučetić,ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 402-01/11-01/15
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 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 06. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za odlazak siromašnih obitelji i siromašnih mladih na duhovnu
obnovu u Mariazell
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 8.500,00 kuna Nadbiskupijskom vijeću za
sjemeništa i zvanja za odlazak siromašnih obitelji i siromašnih mladih na duhovnu
obnovu u Mariazell u Austriji.
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, glavni program Psihosocijalna i zdrav. zaštita, a doznačit će se na žiro račun
Nadbiskupskog vijeća za sjemeništa i zvanja broj: 2407000-3102987800, otvoren kod
OTP banke sa naznakom: za siromašne obitelji.
3. Nadbiskupijsko vijeće za sjemeništa i zvanja 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 duhovne obnove.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Nadbiskupsko vijeće za sjemeništa i zvanja 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. Nadbiskupsko vijeće za sjemeništa i zvanja, Split, Zrinjsko- Frankopanska 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: 550-01/11-01/40
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 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 06. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za Hrvatsku proljetnu pedijatrijsku školu – 28. seminar
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 20.000,00 kuna Klinici za dječje bolesti
KBC-a Split za Hrvatsku proljetnu pedijatrijsku školu – 28. seminar.
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 broj:
2330003-1100057647, poziv na broj 07-286, s naznakom: Za Hrvatsku proljetnu
pedijatrijsku školu“, otvoren kod Splitske banke za KBC Split, Klinika za dječje bolesti,
OIB:51401063283.
3. KBC Split, Klinika za dječje bolesti 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 Škole.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski KBC
Split, Klinika za dječje bolesti 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 dječje bolest, 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 Ljiljana Vučetić, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA:550-01/11-01/0052
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 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 06. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva za Cochrane simpozij „Mid year meeting“
1. Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 12.500,00 kuna za sufinanciranje Cochrane
simpozij „Mid year meeting“ koji se je održao od 28. ožujka do 02. travnja 2011.godine
u Splitu u organizaciji Medicinskog fakulteta u Splitu-Hrvatskog ogranka talijanskog
Cochrane centra.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2011.
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 zdrav zaštite, a doznačit će se na žiroračun broj: 2330003-1100071293, s pozivom na broj 02 776 kod Splitske banke za
Medicinski fakultet u Splitu -Cochrane ogranak, OIB: 02879747067.
3. Između Grada Splita i Medicinskog fakulteta u Splitu-Hrvatskog ogranaka talijanskog
Cochrane centra sklopiti će se Ugovor o sufinanciranju Cochrane simpozija.
4. Medicinski fakultet u Splitu - Hrvatski ogranak talijanskog Cochrane centra će za
sredstva iz točke 1.ovog Zaključka podnijeti Upravnom odjelu za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama opisno i
financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikom računa u roku od 15 dana
nakon realizacije simpozija.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena, ili se
iz nekog razloga simpozij ne realizira, Medicinski fakultet u Splitu- Hrvatski ogranak
talijanskog Cochrane centra će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i
to uvećane za zakonske zatezne kamate.
6. 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. Medicinskom fakultetu u Splitu-za Cochrane ogranak, Šoltanska 2,Split
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. Pismohrana, ovdje

KLASA: 500-01/09-01/513
URBROJ: 2181/01-01-11-38
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52.Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09
i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava „KUĆI ZA DJECU BOŽIĆ“ za priključak na struju
1. Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 15.304,80 kn „KUĆI ZA DJECU BOŽIĆ za
priključak na struju.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračuna grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 1, Glava 3, a uplatit će se HEP-u ODS d.o.o. Split, Poljička cesta bb,
po Ugovoru broj: 401300-090497-00110107 na ime Jakov, Ivan, Ivana i Mate Božić,
Zvonimirova 13/ Kamen kod Splita.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika Grada Splita za
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Djeca Božić, Zvonimirova 13, Kamen kod Split, Split
2. Ured gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/11-01/0050
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 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 06. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva za manifestaciju „Svjetski dan svijesti o autizmu, 2. travnja“
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstava u visini od 7.000,00 kuna za
manifestaciju „Svjetski dan svijesti o autizmu, 2. travnja“ koja se je održala 01. i 04.
travnja 2011. godine u Splitu u organizaciji Udruge za autizam 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 broj:
2330003-1100028089 otvoren kod Splitske banke za Udrugu za autizam Split, OIB:
29492135712, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Udruge za autizam Split sklopiti će se Ugovor o sponzorstvu.
4. Udruga za autizam 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 opisno izvješće u roku od 15 dana nakon
završetka manifestacije.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Udruga za autizam Split će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to
uvećana za zakonske zatezne kamate.
6. 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. Udruga za autizam Split, Vukovarska 15
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: 550-01/10-01/43
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 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 06. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije za
sudjelovanje na međunarodnom natjecanju hitne medicinske pomoći
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 12.000,00 kuna Zavodu za hitnu medicinu
Splitsko-dalmatinske županije za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju hitne
medicinske pomoći „Rally Rejviz 2011“ u Češkoj.
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 broj:
2330003-1100026632 kod Splitske banke d.d. za Zavod za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije, OIB:70044517580, i to temeljem ugovora koji će se sklopiti
između Grada Splita i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.
3. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije 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 natjecanja.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Zavod
za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije 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. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Spinčićeva 1, Split
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 Ljiljana Vučetić,ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/11-01/0038
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 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 06. travnja
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva za provedbu nacionalne javno - zdravstvene kampanje „Bivše i bivši –
prekid koji se pamti“
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstava u visini od 12.000,00 kuna za
provedbu nacionalne javno-zdravstvene kampanje „Bivše i bivši – prekid koji se pamti“
u organizaciji Županijske lige protiv raka – 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 broj:
2330003-1100024414 otvoren kod Societe Generale Splitske banke za Županijsku ligu
protiv raka-Split, OIB: 71692007850, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Županijske lige protiv raka – Split sklopiti će se Ugovor o
sponzorstvu.
4. Županijska liga protiv raka – 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 opisno do 31. prosinca 2011.godine.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Županijska liga protiv raka - Split će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada
Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
6. 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. Županijskoj ligi protiv raka – 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, pročelnici Ljiljani Vučetić,ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 602-01/11-01-01/86
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52.Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09
i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju besplatnih pokaznih karata studentima koji sudjeluju u projektu
"Investicijom u znanje do napretka" u organizaciji AISEC-a pri Ekonomskom fakultetu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 7.560,00 kuna tvrtki "Promet" d.o.o. Split
na ime troška izdavanja 18 (osamnaest) pokaznih karata za studente koji će putovati na
relacijama Split-Podstrana, Split-Solin i Split-Dugopolje tijekom travnja i svibnja
2011.godine radi sudjelovanja u projektu "Investicijom u znanje do napretka " u
organizaciji studenske organizacije AISEC pri Ekonomskom fakultetu.
2. Sredstva iz točke 1.ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za
2011.godinu, Razdjel 1, Ured gradonačelnika, Glava 3, Odsjek za odnose s javnošću i
protokol,sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a doznačit će se tvrtki "Promet" d.o.o.
Split, po dostavljenom računu za obavljenu uslugu prijevoza.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Promet,d.o.o., Hercegovačka 20, n/r Dinko Radić, Split
2. AISEC Split,Matice hrvatske 31, n/rJelena Mamić, Split
3. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
4. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
7. Pismohrani,ovdje

KLASA: 602-01/11-01/51
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52.Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09
i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za organizaciju stručno-znanstvenog skupa
„8. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije“
1. Prihvaća se zamolba Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, Ogranak Split i
osiguravaju sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju stručno-znanstvenog
skupa „8. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 8. Služba za prosvjetu i tehničku kulturu, Glava 2. Osnovno školstvo,
Program: Šire javne potrebe-sredstva Grada, Aktivnost: Manifestacije odgoja i školstva
i nakladnička djelatnost, a doznačit će se na žiro-račun Hrvatskog pedagoškoknjiževnog zbora, Ogranak Split broj: 2360000-1400144321, OIB: 03213927-003.
3. Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split će u roku od 15 dana nakon završetka
stručno-znanstvenog skupa dostaviti Službi za prosvjetu i tehničku kulturu financijsko
izvješće s preslikama računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena,
Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split dodijeljena sredstva vratiti će u
Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za prosvjetu i tehničku kulturu za
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, Nikole Tesle 12
2. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, pročelnici Ines Milina Ganza, ovdje
3. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

KLASA: 334-01/11-01/0004
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za organizaciju državnog i međunarodnog natjecanja GASTRO
2011.
1. Udovoljava se zamolbi Turističko-ugostiteljske škole, Split, Antuna Gustava Matoša 60 (u
daljnjem tekstu: Turističko-ugostiteljska škola) te se osiguravaju sredstva u iznosu od
5.000,00 KN (slovima:pettisuća kuna) za potporu u organizaciji državnog i međunarodnog
natjecanja GASTRO 2011. koji se održava od 17. do 20. travnja 2011. godine u Supetrus
hotelima, Supetar, otok Brač.
2. Sredstva iz prethodne točke ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za
2011. godinu, Razdjel 5, Program: Poticanje malog gospodarstva i turizma, Aktivnost:
Poticanje gospodarsko-turističkih manifestacija, i biti će uplaćena na žiro – račun broj:
2330003-1100087812 koji se vodi kod Societe general-Splitske banke d.d.
3. Turističko-ugostiteljska škola je dužna u roku od 15 (petnaest) dana od završetka državnog
i međunarodnog natjecanja GASTRO 2011, Gradu Splitu, Službi za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvoj, 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 organizacija državnog i međunarodnog natjecanja GASTRO 2011. ne
realizira, Turističko-ugostiteljska škola je dužna uplaćena sredstva iz točke 1. ovog
Zaključka vratiti u Proračun Grada Splita na zahtjev istog, uvećana za zakonske zatezne
kamate.
5. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj i
Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Turističko-ugostiteljska škola, Split, Antuna Gustava Matoša 60
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnica Ljiljana Vučetić, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/626
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta Split
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09
i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, daje p o z i t i v n o
mišljenje na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovnog
muzeja i ZOO vrta Split.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

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

KLASA: 612-01/10-01/402
URBROJ: 2181/01-01-11-08
Split, 06. travnja 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Gradskog kazališta lutaka Split
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09
i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011. godine, daje p o z i t i v n o
mišljenje na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta
lutaka Split.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

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

KLASA: 612-01/11-01/0092
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52.Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09
i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za Regionalni festival znanosti 2011.
1. Grad Split prihvaća pokroviteljstvo i osigurava sredstva u iznosu od 5.000, 00
kuna.Regionalnog festivala znanosti, koji će se održati od 10. do 16. travnja 2011. u
Sinju
2. Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu i to s pozicije: Razdjel 6. Resor kulture i umjetnosti, Program: kulturna
suradnja; Potprogram: Obrazovno-znanstvene aktivnosti.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka doznačiti će se na žiro račun Udruge Znanost i
Alka broj: 2340009 – 1110429343, OIB 64602604886.
4. Udruga Znanost i Alka će po primitku financijskih sredstava dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost
Grada Splita.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena,
Udruga Znanost i Alka će dodijeljena sredstva vratiti u proračun Grada Splita i to
uvećana za zakonske zatezne kamate.
6. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za realizaciju
ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga Znanost i Alka, Istarska 18, 21 230 Sinj
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Kristini Ozretić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 944-01/10-01/17
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. 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 06. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi prijenosa prava građenja na dijelu čest. zem. 553/2
k.o. Split, po Natječaju oglašenom 16.03.2011. godine u dnevnom listu "Slobodna
Dalmacija"
1. Prihvaća se ponuda tvrtke HOTEL SPLIT d.d., radi prijenosa prava građenja za
izgradnju ugostiteljske građevine oznake 80, površine 150 m2, na zemljištu označenom
kao dio čest. zem. 553/2 k.o. Split, u zoni zaštitnog pejsažnog zelenila (Z5) unutar kojega
se dozvoljava gradnja, a sve prema Detaljnom planu uređenja priobalnog područja
Trstenik-Radoševac, na vrijeme od 15 godina po cijeni od 7.300,00 EUR godišnje, plativo
u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
2. Grad Split i Hotel Split d.d. će zaključiti Ugovor o prijenosu prava građenja za
izgradnju objekta iz točke 1 ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Služba za imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
Odsjek za imovinsko-pravnu pripremu građevinskog zemljišta za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za imovinskopravne poslove i gospodarenje gradskim resursima, n/r
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
2. Komisiji za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Splita,
predsjednici Željki Kerum, ovdje
3. Komisiji za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Splita, tajnici Pini Bujas, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/11-01/66
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 06. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52.Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09
i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. travnja 2011.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za obilježavanje 20-te godišnjice smrti poginulog
hrvatskog branitelja Josipa Jovića
1. Grad Split udovoljava zamolbi Športske udruge „Josip Jović“ iz Aržana i osigurava
sredstva u iznosu od 5.000,00 kn kao potpora Grada Splita za za obilježavanje 20-te
godišnjice smrti poginulog hrvatskog branitelja Josipa Jovića.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračuna grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 1, Glava 3, a uplatit će se na žiro račun Športske udruge „Josip Jović“
iz Aržana broj: 2390001-1100285509 kod HPB-a.
3. Športska udruga „Josip Jović“ iz Aržana po odrađenoj manifestaciji obvezna je
dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Uredu
gradonačelnika Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da su sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nenamjenski utrošena
Športska udruga „Josip Jović“ iz Aržana, dužana je vratiti ukupno odobren iznos
uvećan za zakonsku zateznu kamatu Gradu Splitu.
5. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Športska udruga „Josip Jović“, Aržano
2. Ured gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

