KLASA: 612-01/11-01/0170
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 04. kolovoza 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 04. kolovoza 2011. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o dodjeljivanju prostora „Akvarija“ na Bačvicama udruzi Nearfimirana
umjetnička scena u svrhu realizacije grupne izložbe mladih umjetnika
1. Odobrava se privremeno korištenje prostora „Akvarija“ na Bačvicama u svrhu
postavljanja grupne izložbe mladih umjetnika u organizaciji udruge Nearfimirana
umjetnička scena.
2. Odobrenje iz članka 1. ovog Zaključka odnosi se na vremenski period 03.-27. siječnja
2012. godine.
3. Korisnik iz članka 1. ovog Zaključka dužan je vratiti privremeno dodijeljeni prostor u
istom stanju u kakvom je dodijeljen, te refundirati nastale režijske troškove, dakle
podmiriti potrošenu električnu energiju za vrijeme korištenja prostora „Akvarija“ na
Bačvicama.
4. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi Nearfimirana umjetnička scena (NUS), Put sv. Ižidora 71/c, 21 000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Marini Kuzmanić Petreš, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/0183
URBROJ: 2181/01-01-11-06
Split, 04. kolovoza 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 04. kolovoza 2011. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o osiguranju sredstava udruzi za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske
„Svijet tišine“ za Prvu nagradu sa izložbe u Staroj gradskoj vijećnici
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000 kn za Prvu nagradu udruzi „Svijet
tišine“ u svrhu dodjeljivanja nagrada sa izložbe Tišina u zagrljaju jadranskog vala
koja će se održati u Staroj gradskoj vijećnici na Narodnom trgu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnost, Glava 0, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost;
Aktivnost: Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci, a doznačiti će se na žiro račun
broj 2484008-1103607014, udruzi za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske „Svijet
tišine“, OIB 34911353826.
3. Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske „Svijet tišine“ će, po izvršenju
programa, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama računa
Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena Udruga za kulturu osoba
oštećena sluha Hrvatske „Svijet tišine“ će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun
Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi „Svijet tišine“, Nehruov trg 20, 10 020 Zagreb
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Marini Kuzmanić Petreš, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje

6. Arhivi, ovdje

KLASA: 550-01/11-01/98
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 04. kolovoza 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 04.
kolovoza 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za kapitalno ulaganje
u terapijsku zajednicu „Zajednica Papa Ivan XXIII“
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 20.500,00 kuna za kapitalno ulaganje u
terapijsku zajednicu „Zajednica Papa Ivan XXIII“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2011.
godinu, Razdjel 07 Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2 Odsjek za psihosocijalnu i
zdravstvenu zaštitu i obitelji, gl. program Psihosocijalna i zdravstvena zaštita, a
doznačit će se na žiro-račun broj 2485003-1100222239, otvoren kod Croatia banke za
Udrugu Zajednica Papa Ivan XXIII, OIB 22123929827 temeljem ugovora koji će se
sklopiti između Grada Splita i Udruge „Zajednica Papa Ivan XXIII“.
3. Udruga „Zajednica Papa Ivan XXIII“ 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.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena,
Udruga „Zajednica Papa Ivan XXIII“ 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. Udruzi „Zajednica Papa Ivan XXIII“, 21277 Veliki Prolog Župna kuća 26
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: 940-06/11-01/00706
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 04. kolovoza 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 04. kolovoza 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje prostora na lokaciji
Obala Hrvatskog narodnog preporoda tvrtci RITMIKA radi postavljanja
info-pulta za koncert DISCOTHEQUE RIVA 2011
1. Grad Split daje na privremeno korištenje prostore na lokaciji Obala Hrvatskog
narodnog preporoda, (nasuprot caffe bara St-Riva) tvrtci RITMIKA radi postavljanja
info-pulta za prodaju ulaznica za koncert Discotheque Riva 2011.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
razdoblje od 01.08. do 13.08.2011. godine.
3. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Tvrtci RITMIKA, Fra Grge Martića 22, 21210 Solin
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Damiru Babiću,
ovdje
4. Pododsjeku za javne površine i pomorsko dobro, Ivanu Leki, ovdje
5. Odsjeku za komunalno redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/11-01/695
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 04. kolovoza 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i
11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 04. kolovoza 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje prostora na lokaciji južni prilaz stadiona Poljud
Automobilističkom savezu splitsko-dalmatinske županije
za natjecanje u automobilističkoj vještini
1.
Grad Split daje na privremeno korištenje prostor na lokaciji južni prilaz stadiona
Poljud, radi realizacije natjecanja u spretnosti vožnje automobila „6 Nagrada
Automobilističkog saveza splitsko-dalmatinske županije'' za dan 07.08.2011. godine.
2.

Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.

3.
Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Automobilističkom savezu splitsko-dalmatinske županije, Harambašićeva 21, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Damiru Babiću,
ovdje
4. Pododsjeku za javne površine i pomorsko dobro, Ivanu Leki, ovdje
5. Odsjeku za komunalno redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

