KLASA: 340-03/07-01/0191
URBROJ: 2181/01-01-12-20
Split, 13. travnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10),Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj p.o.
pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog zaključka…

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinsko pravne poslove izgradnju, p.o. pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/11-01/00127
URBROJ: 2181/01-01-12-04
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), članka 38. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
4/12) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 46/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Franjevačkom samostanu Uznesenja Marijina
za pomoć u nabavi pomagala za podizanje i prenošenje nepokretnih osoba
1. Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 7.500,00 kuna za pomoć u nabavi
pomagala za podizanje i prenošenje nepokretnih osoba. Pomagalo će biti namijenjeno
za pomoć u skrbi o svećeniku Marinku Vlašiću, rezidentu Franjevačkog samostana
Uznesenja Marijina u Poljudskom šetalištu 2.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. 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. zaštita, a doznačit će se na
žiro-račun broj 2330003-110040578 otvoren kod Societe Generale – Splitska banka
d.d. za Franjevački samostan Uznesenja Marijina, OIB: 51951784843.
3. Franjevački samostan Uznesenja Marijina će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka
namjenski iskoristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu
i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama dokaz o uplati sredstava za nabavu
pomagala za podizanje i prenošenje nepokretnih osoba, a koje je izabrano između tri
ponude prethodno dostavljene ovom upravnom odjelu.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski ili
da nije nabavljeno odgovarajuće pomagalo za podizanje i prenošenje nepokretnih
osoba, Franjevački samostan Uznesenja Marijina 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. Franjevačkom samostanu Uznesenja Marijina, Poljudsko šetalište 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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/12-01/00044
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 13. travnja 2012. 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 2012. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 46/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za 4. hrvatski Cochrane simpozij
pod nazivom „Ekonomska evaluacija u sustavnim pregledima“
1. Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 7.500,00 kuna za sufinanciranje 4.
hrvatskog Cochrane simpozija pod nazivom „Ekonomska evaluacija u sustavnim
pregledima“ koji će održati od 01. do 02. lipnja 2012. godine u Splitu u organizaciji
Medicinskog fakulteta u Splitu - Hrvatskog ogranka talijanskog Cochrane centra.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. 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
žiro-račun 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 ogranka 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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/12-01/00030
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), članak 37. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
4/12) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 46/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za Hrvatsku udrugu IBCLC savjetnica za dojenje
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 5.000,00 kuna za izradu i postavu mrežnih
stranica Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. 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 2340009-1110439679 otvoren kod Privredne banke Zagreb za Hrvatsku
udrugu IBCLC savjetnica za dojenje, OIB 50567810360, i to temeljem računa i
Ugovora o sponzorstvu koji će se sklopiti između Grada Splita i Hrvatske udruge
IBCLC savjetnica za dojenje.
3. Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje 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 unutar15 dana
nakon realizacije postavljanja mrežnih stranica udruge.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje 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. Hrvatskoj udruzi IBCLC savjetnica za dojenje, 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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/12-01/00046
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), članka 37. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
4/12) i Programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 46/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva za sufinanciranje proslave 65-godišnjice postojanja
Splitskog dijabetičkog društva
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna
udruzi Splitsko dijabetičko društvo za sufinanciranje proslave 65-godišnjice
postojanja društva koja će se 22. svibnja 2012. godine održati u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. 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
žiro-račun broj 2330003-11000132021 otvoren kod Societe Generale-Splitske banke
d.d. za Splitsko dijabetičko društvo, OIB: 82736168906, temeljem ispostavljenog
računa.
3. Između Grada Splita i Splitskog dijabetičkog društva sklopit će se Ugovor o
sponzorstvu.
4. Splitsko dijabetičko društvo 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 15 dana nakon završetka
proslave.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Splitsko dijabetičko društvo 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. Udruzi Splitsko dijabetičko društvo, Ban Mladenova 9/I, 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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/12-01/00013
URBROJ: 2181/01-01-12-16
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10) i članka 7. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu grada Splita u 2012. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom
gospodarstvu Grada Splita za 2012. godinu
I.
Osniva se Povjerenstva za dodjelu potpora malom gospodarstvu Grada Splita za
2012. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, Grad Split, Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, za
predsjednicu,
2. Zlatan Morić, Grad Split, Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, za
zamjenika predsjednice,
3. Nikša Prnjak, Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Split, za člana,
4. Marija Crmarić, Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Splitskodalmatinske županije, Udruženje obrtnika - Split, za članicu,
5. Miljenko Kardum, Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Splitskodalmatinske županije, za člana,
6. Goran Radovanić, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, za
člana,
7. Maja Fredotović, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, za članicu.

III.
Zadatak Povjerenstva je da sukladno članku 11. Pravilnika o uvjetima za dodjelu
potpora malom gospodarstvu grada Splita u 2012. godini obradi pristigle zahtjeve za dodjelu
potpora malom gospodarstvu, utvrdi pravovaljanost istih te izradi Prijedlog liste podnositelja
zahtjeva kojima se dodjeljuju potpore.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima,
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj,p.o.pročelnik Zlatanu Moriću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje,
4. Pismohrani, ovdje.

KLASA: 080-01/12-02/00001
URBROJ: 2181/01-01-12-12
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija
za troškove održavanja „Fešte o' spize i pića“
1. Udovoljava se zahtjevu Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija, te se
osiguravaju sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna za potrebe organizacije i održavanja
manifestacije „Fešte o' spize i pića“ na dan 7. svibnja 2012. godine, a sve u sklopu
proslave Dana grada i sv. Dujma – „Sudamja 2012.“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2330003-1100366624 otvoren kod Splitske
banke, Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija.
3. Savez kuhara mediteranskih i europskih regija dužan je dokumentirati računima ili
drugom relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Savezu kuhara mediteranskih i europskih regija, Jobova 2, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Sanji Bakašun, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/12-02/00001
URBROJ: 2181/01-01-12-13
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Savezu samostalnih sindikata Hrvatske
kao potpora za organizaciju proslave 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada
1. Udovoljava se zamolbi Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, te se osiguravaju
sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna kao potpora za organizaciju proslave dana 1.
svibnja – Međunarodnog praznika rada.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2484008-1102644193 s naznakom „za
MARJAN“ otvoren kod Raiffeisen Bank Austria, Savezu samostalnih sindikata
Hrvatske.
3. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalni ured SSSH Splitsko-dalmatinske
županije, će u roku od 15 dana od završetka proslave dana 1. svibnja Međunarodnog
praznika rada, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama
računa Uredu gradonačelnika Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena, ili
se iz nekog razloga proslava 1. svibnja dana Međunarodnog praznika rada, ne održi,
Savez samostalnih sindikata će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i
to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalni ured SSSH Splitsko-dalmatinske
županije, Marmontova 1/II, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Sanji Bakašun, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/12-02/00001
URBROJ: 2181/01-01-12-14
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita
za redarsku službu povodom proslave blagdana sv. Dujma i svete mise
1. Grad Split osigurat će sredstva u visini od 25.000,00 kuna Udruzi Hrvatskih ratnih
veterana Grada Splita za organizaciju i provođenje redarske službe prilikom
održavanja procesije i svete mise na dan proslave blagdana sv. Dujma.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2330003-1100091815 otvoren kod Splitske
banke Udruzi hrvatskih ratnih veterana Grada Splita, OIB 40599348851.
3. Udruga Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita dužna je osigurati redarsku službu 80
redara, raspoređenih na način da u potpunosti osiguraju dostojanstveno održavanje
svete mise na dan sv. Dujma.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi hrvatskih ratnih veterana Grada Splita, Bana Jelačića 4, 21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Sanji Bakašun, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/11-02/00050
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi hrvatskih dragovoljaca „IMOTSKI SOKOLOVI“
kao potpora za izradu monografije 3. bojne 4. brigade - ZNG
1. Udovoljava se zamolbi Udruge hrvatskih dragovoljaca „IMOTSKI SOKOLOVI“ te se
osiguravaju sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna kao potpora za izradu monografije 3.
bojne 4. brigade – ZNG.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2390001-1100240671 otvoren kod HPB,
Udruzi hrvatskih dragovoljaca „IMOTSKI SOKOLOVI“, OIB 56396020709, MB
1406922.
3. Udruga hrvatskih dragovoljaca „IMOTSKI SOKOLOVI“ dužna je dokumentirati
računima ili drugom relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog
Zaključka, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku
zateznu kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi hrvatskih dragovoljaca „IMOTSKI SOKOLOVI“,
Ante Starčevića 7, 21260 Imotski
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/12-01/00006
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Splitskodalmatinske županije za obilježavanje 21. obljetnice osnutka IX bojne HOS-a Split
1. Udovoljava se zamolbi Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Splitskodalmatinske županije te se osiguravaju sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za
obilježavanje 21. obljetnice osnutka IX bojne HOS-a Split.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2360000-1102139602 otvoren kod
Zagrebačke banke Udruzi dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Splitskodalmatinske županije, OIB 45453361670, MB 2636166.
3. Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Splitsko-dalmatinske županije
dužna je dokumentirati računima ili drugom relevantnom dokumentacijom utrošak
sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat
sredstava uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Splitsko-dalmatinske županije,
Washingtonova 13, 21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00100
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi Splitski krug
za troškove produkcije tv serijala pod nazivom NEMIRAN DUH
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna Udruzi Splitski krug kao
jednokratna novčana potpora za troškove produkcije tv serijala pod nazivom
NEMIRAN DUH, autorice Tonke Alujević.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2330003-1100445123, Udruzi Splitski krug
OIB 72534048627.
3. Udruga Splitski krug dužna je dokumentirati računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom Grad Split
će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi Splitski krug, Kralja Zvonimira 14, 21000 Split
2. Gospođi Tonki Alujević, Trumbićeva obala 9, 21000 Split
3. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00113
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 13. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 13. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava udruzi Sintoment
za promociju filma „Ona koja se kupala na Bačvicama“
1. Grad Split će u svrhu realizacije projekta promocije filma „Ona koja se kupala na
Bačvicama“ udruzi Sintoment osigurati sredstva u iznosu od 3.000 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu i umjetnosti, Glava 0, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Filmska i medijska djelatnost; Aktivnost:
Udruge, pojedinci i izdavači, a doznačit će se na žiro-račun 2360000-1102013251,
otvoren kod Zagrebačke banke, Udruzi Sintoment.
3. Udruga Sintoment će, po izvršenju programa, dostaviti izvješće o utrošenim
sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena udruga Sintoment 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 Sintoment, Zagrebačka 1, 49246 Marija Bistrica
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Daliboru Lovriću, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

