KLASA: 620-01/12-01/00103
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Šahovskom klubu E4
za organizaciju Šahovske simultanke Garija Kasparova
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna Šahovskom klubu E4 kao
financijska potpora za organizaciju Šahovske simultanke Garija Kasparova koja će se
odigrati na Prokurativama 21. srpnja 2012. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a doznačit će se na žiro račun 2484008-1500182509, za Zakladu za razvoj
šaha, Šahovskom klubu E4, MB 2197545, OIB 92552032767.
3. Šahovski klub E4 dužan je dokumentirati računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka u protivnom Grad Split
će zatražiti povrat sredstava uvećan za zakonsku kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Šahovskom klubu E4, M.S. Bolšića 4, 10000 Zagreb
2. Uredu gradonačelnika, n/r pročelnice Ivane Viđak-Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00205
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Kulturnoj udruzi „Glumci u Zagvozdu“
za organizaciju XV. kazališnih susreta Glumci u Zagvozdu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna Kulturnoj udruzi „Glumci
u Zagvozdu“ za organizaciju XV. kazališnih susreta Glumci u Zagvozdu koji se
održavaju od 30. lipnja do 18. kolovoza 2012. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a doznačit će se na žiro račun 23300003-1100087652, Kulturnoj udruzi
Glumci u Zagvozdu, MB 1565524, OIB 79707118982.
3. Kulturna udruga „Glumci u Zagvozdu“ dužna je dokumentirati računima ili drugom
relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećan za zakonsku kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Kulturna udruga „Glumci u Zagvozdu“, Trg glumaca 2, 21270 Zagvozd
2. Uredu gradonačelnika, n/r pročelnice Ivane Viđak-Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/11-01/00168
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08,
155/09 – Uredba, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12), članka 52. Statuta
Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10) i Programa
psihosocijalne i zdravstvene zaštite za 2012. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
46/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje dodatnih timova
hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone 2012. godine
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 54.000,00 kuna Zavodu za hitnu medicinu
Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske
pomoći tijekom turističke sezone 2012. godine.
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 u
dvije jednake rate od kojih prva dospijeva 31. srpnja 2012., a druga 31. kolovoza
2012. godine na žiro račun 2330003-1100026632, otvoren kod Splitske banke za
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, OIB:70044517580.
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 izvješće o
obavljenim zdravstvenim uslugama dodatnih timova najkasnije do 31. prosinca 2012.
godine.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Ustanova za hitnu medicinsku pomoć 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. Zavodu 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, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/12-01/00093
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. srpnja 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 05. srpnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
za sufinanciranje projekta „Za lake školske korake“
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 33.000,00 kuna Nastavnom zavodu za javno
zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za financiranje projekta iz područja primarne
prevencije bolesti ovisnosti „Za lake školske korake“.
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 broj: 2340009-1100180529 otvoren kod Privredne banke Zagreb za
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, OIB: 54948902275
i to temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
3. Nastavni zavod za javno zdravstvo 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 u roku od 15 dana
nakon završetka projekta.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Nastavni zavod za javno zdravstvo 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. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split, Vukovarska
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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: 612-01/12-01/00067
URBROJ: 2181/01-01-12-05
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava studentima kiparstva Umjetničke akademije
Sveučilišta u Splitu za realizaciju godišnje izložbe „ U povjerenju“
1. Grad Split će osigurati sredstva u iznosu od 3.000 kuna studentima kiparstva
Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu za realizaciju godišnje izložbe „U
povjerenju“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 6. Resor kulture i umjetnosti, 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 2330003-1100090996 Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.
3. Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu 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 Umjetnička akademija
Sveučilišta u Splitu 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. Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, Zagrebačka 3, Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Ani Jerkunici, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00202
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava udruzi Splitski krug
u svrhu organizacije festivala Split Rock Fest 2012
1. Grad Split će osigurati sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna udruzi Splitski krug u
svrhu organizacije festivala Split Rock Fest-a.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Glava 3, Program - sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a
sredstva će se doznačiti na žiro račun 2330003-1100445123 kod Splitske banke d.d.,
udruzi Splitski krug: OIB 72534048627.
3. Udruga Splitski krug će, po odrađenom festivalu, 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 Splitski krug 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 Splitski krug, Kralja Zvonimira 14, 21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, n/r pročelnice Ivane Viđak Bjedov, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
4. Službi za kulturu i umjetnost, Ani Jerkunici, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/00592
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine,
predio PORAT u Slatinama Mjesnom odboru Slatine
1. Grad Split daje Mjesnom odboru Slatine u suradnji s Turističkom zajednicom Grada
Splita na korištenje javnu gradsku površinu, predio Porat u Slatinama povodom
otvorenja Slatinskog ljeta za organiziranje pučkih fešti.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknadu i odnosi se za dane
06., 13. i 28. srpnja 2012. godine, u vremenu od 21,00 do 03,00 sata.
3. Organizator je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Mjesni odbor Slatine, Slatine
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/00559
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o neposrednoj dodjeli javne površine – Obala Lazareta, lokacije broj 270 na privremeno
korištenje za postavljanje kioska, tvrtki STILID d.o.o., Stobreč, Mandićeva 100, odgovornoj
osobi Mirku Ramljaku (HRVI iz Domovinskog rata)
1. Grad Split daje na privremeno korištenje lokaciju br. 270 na Obali Lazareta prema
Planu rasporeda kioska i naprava Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,
broj 4/12) za postavljanje kioska tvrtki STILID d.o.o., Stobreč, Mandićeva 100,
odgovornoj osobi Mirku Ramljaku hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog
rata (40%) iz Splita, Hercegovačka 80, OIB 63679692967.
2. Javna površina označena je Planom rasporeda kioska i naprava Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 4/12) lokacija br. 270, anagrafske oznake
Obala Lazareta, zona II, za postavljanje kioska 6,0 m2, djelatnost uslužna (agencijske
usluge).
3. Visina zakupnine utvrđena je Zaključkom o izmjeni Zaključka o visini zakupnine,
zonama i načinu korištenja javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 4/12) i iznosi 180,00 kn mjesečno/m2.
4. Ugovor o zakupu javne gradske površine sklopit će se na vremensko razdoblje od
dana donošenja ovog Zaključka do 31. 12. 2012. godine.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. STILID d.o.o., Mirko Ramljak, Hercegovačka 80, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 022-05/12-01/00012
URBROJ: 2181/01-01-12-02
Split, 05. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 52.
Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10) i članka 21.
Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
18/09 i 24/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 05. srpnja 2012. godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada upravnih odjela i
službi Gradske uprave i Ureda gradonačelnika Grada Splita
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada upravnih odjela i službi Gradske uprave i
Ureda gradonačelnika Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 24A/10, 10/11,
25/11, 5/12 i 7/12), u tabelarnom dijelu koji je sastavni dio gore citiranog Pravilnika u Službi
zajedničkih poslova, Odsijeku za zajedničke službe, Pododsjeku za opće-pravne i kadrovskopersonalne poslove za radno mjesto pod rednim brojem 5. „viši stručni suradnik za
personalne poslove“ povećava se broj izvršitelja sa „1“ na „2“.
Ostali uvjeti radnog mjesta ostaju nepromijenjeni.
- U gore navedenoj Službi, u Odsjeku za javnu nabavu, za radno mjesto pod rednim brojem
63. „viši referent za javnu nabavu“ mijenja se naziv radnog mjesta i glasi „stručni suradnik
za javnu nabavu“.
Ostali uvjeti radnog mjesta ostaju nepromijenjeni.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
2. Službi zajedničkih poslova, n/r pročelnice Vesne Alač, ovdje
3. Službi zajedničkih poslova, Snježani Vrdoljak, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

