KLASA: 363-02/13-01/00004
URBROJ: 2181/01-01-13-0006
Split, 29. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split za zapošljavanje djelatnika
1. U Zaključku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.
Split za zapošljavanje djelatnika od 17. siječnja 2013. godine, Grad Split dao je Upravi
društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split, temeljem zahtjeva od 07. siječnja 2013.
godine, suglasnost za zapošljavanje odnosno preraspodjelu 9 (devet) djelatnika/ca u
2013. godini, na neodređeno vrijeme.
Ovom dopunom navedenog Zaključka, u točki 1., u popisu radnika/ca sa odgovarajućom
kvalifikacijskom strukturom, dodaje se novi podstavak, koji glasi:
„- jedan radnik/ca VSS pravnog smjera.“
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. TD „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split, Biokovska 3, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Pododsjeku za nadzor i koordinaciju komunalnih poduzeća i pravnih poslova, Milivoju
Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/12-01/00125
URBROJ: 2181/01-01-13-0003
Split, 29. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Sveučilištu u Splitu za projekt „Građanin kao subjekt EU
demokracije – lokalni izbori 2013. u Splitsko-dalmatinskoj županiji“
1. Grad Split osigurat će financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna Sveučilištu u
Splitu, Sveučilišnom odjelu za stručne studije za projekt „Građanin kao subjekt EU
demokracije – lokalni izbori 2013. u Splitsko-dalmatinskoj županiji“.
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, Program - sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a uplatit će se na žiroračun Sveučilišta u Splitu, Podružnica – Sveučilišni odjel za stručne studije broj:
2330003-1100025103, poziv na broj: 200, OIB 29845096215.
3. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije, dužno 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
zateznu kamatu.
4. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za realizaciju ovog
Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije, Livanjska 5/III, 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

