KLASA: 022-05/11-01/59
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 15. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09 i
11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Službi za javnu nabavu za provođenje postupka
javne nabave u ime i za račun TD „Split obala“ d.o.o.

1. Daje se ovlaštenje Službi za javnu nabavu za provođenje postupaka javne nabave u ime
i za račun TD „Split obala“ d.o.o.
2. Ovlaštenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se za postupak javne nabave za sklapanje
Dodatka II. Ugovora za izvođenje radova na proširenju Zapadne obale Gradske luke
Split – III. faza.
3. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Služba za javnu nabavu za realizaciju ovog
Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. TD „Splitska obala“, d.o.o. Split, ovdje
2. Službi za javnu nabavu, pročelnici Katarini Nataši Merćep, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 550-01/10-01/0073
URBROJ: 2181/01-01-13-23
Split, 15. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) , Gradonačelnik Grada Splita dana 15. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednice Koordinacijskog odbora akcije „Grad Split –prijatelj djece“
1. ANĐELKA VISKOVIĆ, zamjenica Gradonačelnika, razrješuje se dužnosti
predsjednice Koordinacijskog odbora akcije “Grad Split – prijatelj djece”.
2. Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Grada Splita”.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Zamjenici gradonačelnika, Anđelki Visković, prof., ovdje,
2. Članovima Koordinacijskog odbora akcije „Grad Split –prijatelj djece“, svima
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA:550-01/10-01/0073
URBROJ: 2181/01-01-13-24
Split, 15. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) , Gradonačelnik Grada Splita dana 15. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednice Koordinacijskog odbora akcije „Grad Split –prijatelj djece“
1. Ines Milina Ganza, pročelnica Službe za prosvjetu i tehničku kulturu, imenuje se za
predsjednicu Koordinacijskog odbora akcije „Grad Split – prijatelj djece”.
2. Ovim Rješenjem mijenja se Rješenje o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog
odbora akcije „Grad Split – prijatelj djece” („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
10/11).
3. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Pročelnici Službe za prosvjetu i tehničku kulturu, Ines Milina Ganza, ovdje,
2. Članovima Koordinacijskog odbora akcije „Grad Split –prijatelj djece“, svima
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 500-01/12-01/02049
URBROJ: 2181/01-01-13-07
Split, 15. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09 i
11/10), članka 17. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita,“ broj 4/12) i članka 6.
Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata iz socijalno ugroženih obitelji („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 31/12) Gradonačelnik Grada Splita dana 15. siječnja 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji
u školskoj godini 2012./2013. godini
1. Odobrava se dodjela stipendija za 29 učenika srednjih škola i za 46 studenata iz socijalno
ugroženih obitelji u školskoj/akademskoj 2012./2013. godini iz Izvještaja Povjerenstva za
izbor kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno
ugroženih obitelji.
2. Učeničke stipendije iz točke 1. ovog Zaključka isplaćivat će se mjesečno kroz 10 mjeseci
tijekom školske godine (rujan – lipanj) u iznosu od 600,00 kuna za 28 stipendista, odnosno u
iznosu od 800,00 kuna za jednog stipendistu koji pohađa nastavu u srednjoj školi sa sjedištem
izvan Splita, a sve temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i pojedinih
stipendista.
3. Studentske stipendije iz točke 1. ovog Zaključka isplaćivat će se mjesečno kroz 10 mjeseci
tijekom akademske godine (listopad – srpanj) u iznosu od 800,00 kuna za 36 stipendista,
odnosno u iznosu od 1.000,00 kuna za 10 stipendista koji studiraju na učilištima sa sjedištem
izvan Splita, a sve temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i pojedinih
stipendista.
4. Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava za stipendije svim
stipendistima iz točke 1. ovog Zaključka razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda
proračuna.
5. Sredstva za stipendije iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita na
teret Razdjela 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za
socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, program
Zaštita djece i mladih.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu , pročelnici Romani Škrabić, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

