KLASA: 363-02/13-01/00023
UR.BROJ: 2181/01-01-13-09
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i
članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13 i
39/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije
iz područja komunalnih djelatnosti
Članak 1.
Pave Zaninović, dipl. oec, razrješuje se članstva u Stručnom povjerenstvu za koncesije iz
područja komunalnih djelatnosti.
Anto Krželj, dipl. ing. razrješuje se članstva u Stručnom povjerenstvu za koncesije iz
područja komunalnih djelatnosti.
Članak 2.
Esma Kalemba, dipl. ing. imenuje se za članicu Stručnog povjerenstva za koncesije iz
područja komunalnih djelatnosti.
Davor Marasović, imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za koncesije iz područja
komunalnih djelatnosti.
Članak 3.
Ovim Rješenjem mijenja se Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije iz
područja komunalnih djelatnosti, KLASA: 363-02/13-01/00023, URBROJ: 2181/01-01-13-07
od 26. rujna 2013. godine.
Članak 4.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Članovima Stručnog povjerenstva, svima
2. Razriješenim članovima stručnog povjerenstva, svima
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00606
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Radnog tima za rješavanje problematike izgradnje i
korištenja DTK na području Grada Splita
I.
Goran Kovačević razrješuje se s mjesta člana i imenuje se na mjesto voditelja Radnog tima
za rješavanje problematike izgradnje i korištenja DTK na području Grada Splita.
II.
Drago Davidović razrješuje se s mjesta voditelja Radnog tima za rješavanje problematike
izgradnje i korištenja DTK na području Grada Splita.
III.
Olenka Dadić imenuje se za članicu Radnog tima za rješavanje problematike izgradnje i
korištenja DTK na području Grada Splita.
IV.
Ovim Rješenjem mijenja se Rješenje o osnivanju i imenovanju radnog tima za rješavanje
problematike izgradnje i korištenja DTK na području Grada Splita, KLASA: 940-06/1301/00606, URBROJ: 2181/014-01-13-02 od 26 rujna 2013. godine.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Dragi Davidoviću, savjetniku gradonačelnika, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/01566
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09,
11/10, 18/13 i 39/13), članka 38. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
14/13) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva Dječjem klubu Dalmalino Split
za organizaciju humane akcije Dalmalino uveseljava djecu
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna Dječjem
klubu Dalmalino za humanu akciju Dalmalino uveseljava djecu koja će se organizirati u
studenom 2013.g. u Klinici za dječje bolesti KBC-Split.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za
socijalnu i zdravstvenu zaštitu, gl. Program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, a
doznačit će se na žiro račun IBAN: HR0224020061100540943 otvoren kod Erste bank za
Dječji klub Dalmalino, OIB: 08316246552, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Dječjeg kluba Dalmalino sklopit će se Ugovor o sponzorstvu.
4. Dječji klub Dalmalino će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti
Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno izvješće 15 dana nakon
organiziranja humane akcije.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Dječji
klub Dalmalino, 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 i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.

Dječjem klubu Dalmalino, Josipa Jovića 22, Split
Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/01571
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09,
11/10, 18/13 i 39/13), članka 38. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 14/13) i Programa socijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva za sufinanciranje proslave 30-godišnjice rada
Udruge osoba s invaliditetom Split
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna Udruzi
osoba s invaliditetom Split za sufinanciranje proslave 30-godišnjice rada udruge koja će
se tijekom mjeseca studenog 2013. godine održati u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu na teret Razdjela 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Glava 2
Odsjek za socijalnu skrb osoba s invaliditetom, gl. program Zaštita osoba s invaliditetom i
nemoćnih osoba, a doznačit će se na IBAN: HR1923300031100003999 otvoren kod
Societe Generale - Splitske banke za Udrugu osoba s invaliditetom Split, OIB:
75984385228, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Udruge osoba s invaliditetom Split sklopit će se Ugovor o
sponzorstvu.
4. Udruga osoba s invaliditetom Split će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski
koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno
izvješće 15 dana nakon završetka proslave.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski, Udruga
osoba s invaliditetom Split 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 i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruzi osoba s invaliditetom Split, Kliška bb, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-02/00048
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi branitelja veterana vojne policije
za organizaciju pomoći teško bolesnim članovima
1. Prihvaća se zamolba Udruge branitelja veterana vojne policije i osiguravaju se sredstva
za organizaciju pomoći teško bolesnim članovima, u iznosu od 4.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013. god.
Razdjel 15 Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 0,
Aktivnost: Pomoć udrugama branitelja za rehabilitaciju i liječenje, a uplatit će se Udruzi
branitelja veterana vojne policije, MB 2729822, OIB 55256258840, na žiro račun otvoren
kod Privredne banke Zagreb broj 2340009-1110464892.
3. Udruga branitelja veterana vojne policije će podnijeti Službi za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama izvještaj o utrošenim sredstvima u roku od 15 dana od dana
uplate odobrenih sredstava i realiziranog putovanja.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1.ovog Zaključka nisu korištene namjenski Udruga
branitelja veterana vojne policije je dužna dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada
Splita uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim
udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruga branitelja veterana vojne policije, Split, Rendićeva 10
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama,
pročelniku Zdravku Parčini, dipl.iur.
3. Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-01/00253
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13) i članka 12. Pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 8/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava supruzi hrvatskog branitelja i HRVI-a iz Domovinskog rata
Bešlić Jadranki za podmirenje troškova liječenja teške bolesti djeteta
1. Prihvaća se zamolba Bešlić Jadranke, supruge hrvatskog branitelja i HRVI-a iz
Domovinskog rata i osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške
bolesti djeteta u iznosu od 4.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
god. Razdjel 15 Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 0,
Aktivnost: Pravna i psihosocijalna pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će
se Bešlić Jadranki, OIB 68170967639, na žiro račun otvoren kod Hrvatske Poštanske
banke IBAN HR672390001 3101657958.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Bešlić Jadranka, Split, Mišina 5
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelnik Zdravko
Parčina, dipl.iur., ovdje
3. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnica Ljiljana Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-01/00252
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13) i članka 12. Pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 8/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata Lovrić Mati
za podmirenje troškova liječenja teške bolesti djeteta
1. Prihvaća se zamolba Lovrić Mate, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške bolesti njegovog
djeteta u iznosu od 4.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
god. Razdjel 15 Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 0,
Aktivnost: Pravna i psihosocijalna pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit će
se na žiro račun otvoren kod Splitske banke IBAN: HR52 2330003-3151658068, na
ime Lovrić Mate, OIB 78545283254.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Lovrić Mate, 21000 Split, Šibenska 45
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelnik Zdravko
Parčina, dipl.iur., ovdje
3. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/01497
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13), članka 38. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 14/13) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013.
godinu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 10.
listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva Udruzi Hrabri telefon
za kampanju „I roditeljima je potrebna podrška“
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 4.795,00 kuna Udruzi
Hrabri telefon za kampanju „I roditeljima je potrebna podrška“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1 Odsjek za
socijalnu i zdravstvenu zaštitu, gl. Program Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, a
doznačit će se na žiro račun IBAN: HR3624840081100690711 otvoren kod
Raiffeisenbank Austria d.d. za udrugu Hrabri telefon, OIB: 91805905887, temeljem
ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i udruge Hrabri telefon sklopit će se Ugovor o sponzorstvu.
4. Udruga Hrabri telefon će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i
dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno izvješće 15 dana
nakon kampanje.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski udruga
Hrabri telefon, 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 i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruzi Hrabri telefon, Đorđićeva 26, Zagreb
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-02/00050
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Zajednici udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata za
organizaciju prigodnog programa i podjele Božićno-novogodišnjih poklona u 2013. godini
1. Prihvaća se prijedlog Koordinacije braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog
rata da se Zajednici udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Split, povjeri
organizacija prigodnog programa i podjele Božićno-novogodišnjih poklona djeci
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u iznosu od 100.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013
godinu, Razdjel 15. Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama,
Glava 0, PROGRAM: „Poklon djeci hrvatskih branitelja“, a uplatiti će se na račun
Zajednice udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Split, MB 1560964,
Splitska banka broj 2330003-1100014989.
3. Zajednica udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Split, će podnijeti Službi
za suradnju sa braniteljima i braniteljskim udrugama izvješće o utrošenim sredstvima
s preslikom računa u roku od 15 dana od dana dodjele sredstava.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Zajednica veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Split se obvezuje dodijeljena
sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.

Zajednici udruga veterana i dragovoljaca Dom. rata Split, J. Šižgorića 1, Split
Službi za suradnju sa braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku Zdravku Parčini, ovdje
Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
Uredništvu „Službenog glasnika grada Splita“, ovdje
Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/01571
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 10. listopada 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13 i 39/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. listopada 2013. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi osoba s invaliditetom Split
za proslavu 30-godišnjice rada
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna Udruzi osoba s
invaliditetom Split za proslavu 30-godišnjice rada.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, program sponzorstva pokroviteljstva i donacije, a uplatit će se na IBAN:
HR1923300031100003999 za Udrugu osoba s invaliditetom Split, OIB: 75984385228.
3. Udruga osoba s invaliditetom Split 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.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruzi osoba s invaliditetom Split, Kliška bb, 21000 Split
2. Uredu Grada, v.d. pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

