KLASA: 080-01/09-02/18
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 7. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Razrješenje člana Upravnog vijeća Galerije umjetnina u Splitu
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 7. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da u
Upravno vijeće Galerije umjetnina u Splitu razriješi članstva gđu.Kristinu Ozretić.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/09-02/94
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 7. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Imenovanje člana Upravnog vijeća Galerije umjetnina u Splitu
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 7. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da u
Upravno vijeće Galerije umjetnina u Splitu imenuje gosp.Ivicu Vidovića.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/09-02/17
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 7. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Razrješenje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Marjan“
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 7. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da u
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Marjan“ razriješi članstva gđu.Vjeru Mornar.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/09-02/101
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 7. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Marjan“
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 7. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da u
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Marjan“ imenuje gđu. Maricu Šanić.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/09-02/122
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 7. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Razrješenje članova Upravnog vijeća Javne ustanove“Športski objekti“
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 7. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da u
Upravno vijeće Javne ustanove“Športski objekti“ razriješi članstva gosp.Marka Žaju i gosp.
Igora Borozana.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/09-02/122
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 7. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove“Športski objekti“
– preporuča se
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Split dana 7. srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
Preporuča se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Splita da u
Upravno vijeće Javne ustanove“Športski objekti“ imenuje gosp. Antu Matasa i gosp.
Branka Bralića.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 372-01/06-01/6
URBROJ: 2181/01-01-10-16
Split, 7. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2010.godine , donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na privremeno korištenje poslovnog prostora
u Splitu, Krležina 32, površine 88,93 m2
Udruzi navijača Hajduka - "Torcida Sućidar"
1. Udruzi navijača Hajduka - "Torcida Sućidar" dodjeljuje se na privremeno korištenje
poslovni prostor u Splitu, Krležina 32, površine 88,93 m2, za obavljanje registrirane
djelatnosti.
2. Ugovor o privremenom korištenju zaključit će se na rok od 2 ( dvije ) godine, s tim da
taj rok počinje teći od dana donošenja ovog Zaključka.
3. Naknada za korištenje poslovnog prostora iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuje se u
visini od 1,00 EURr/m2 mjesečno, odnosno mjesečnu kunsku protuvrijednost od
88,931 EUR-a.
4. Korisnik ne smije pristupiti uređenju predmetnog poslovnog prostora bez prethodne
suglasnosti Grada Splita. Eventualna ulaganja u poslovni prostor idu isključivo na
teret korisnika, bez prava na povrat uloženih sredstava.
5. Korisnik se obvezuje koristiti poslovni prostor u skladu s odredbama o javnom redu i
miru ili u protivnom će se otkazati korištenje predmetnog poslovnog prostora.
6. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Služba za imovinsko pravne poslove i
gospodarenje gradskim resursima.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim
resursima, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
2. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje
gradskim resursima,Željki Dvornik , ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0075
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 7. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ , broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2010.godine, donosi
PRAVILNIK
o sufinanciranju ugradnje solarnih sustava
na području grada Gplita
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o sufinanciranju ugradnje solarnih kolektora na području Grada
Splita (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se provedba projekta „Uvođenje korištenja
obnovljivih izvora energije u kućanstvima grada Splita“ i određuju korisnici sredstava,
financijska sredstva, kriterij za odabir ponuda, način dostave ponuda i obrada ponuda.
Članak 2.
Cilj projekta je ugradnja solarnih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u
kućanstvima grada Splita, a sve sa svrhom poticanja korištenja obnovljivih izvora
energije s obzirom na njihovu važnost za zaštitu okoliša i što veću energetsku neovisnost
grada.
Članak 3.
Solarni sustav za grijanje i toplu vodu (dalje u tekstu: solarni sustav) sastoji se od
minimalno slijedećih komponenti:
‐ solarnog kolektora;
‐ toplinskog spremnika;
‐ potrebne ugradbene opreme ( montažna konstrukcija, pribor, automatika i dr.).

2. KORISNICI SREDSTAVA
Članak 4.
Korisnici sredstava su punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište na području
Grada Splita i koje ulažu vlastita sredstva za ugradnju solarnog sustava, te posjeduju:
- dokaz o vlasništvu nad objektom na kojem planiraju ugraditi solarni sustav,
- odgovarajući akt kojim se dopušta građenje na objektu na kojem se planira ugraditi
solarni sustav.
3. FINANCIJSKA SREDSTVA
Članak 5.
Financijska sredstva dodjeljuju se za trošak opreme i ugradnje solarnih sustava u
visini koju određuje Gradonačelnik posebnim zaključkom za svaku godinu uoči natječaja
za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Grada Splita u sufinanciranju
projekta „Uvođenje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima grada Splita“ (u
daljnjem tekstu: Natječaj).
Financijska sredstva dodjeljuju se na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog
zapisnika ovlaštenog izvođača radova o izvedenim radovima i ugradnji sustava prema
shemi proizvođača .
Financijska sredstva se isplaćuju isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale od
dana objave natječaja za prikupljanje ponuda.
4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA
Članak 6.
Odabir korisnika sredstava vrši se prema slijedećim kriterijima:
1. Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje solarnog sustava na prijavljenom objektu
(najveći ukupan broj bodova 40);
a) Broj korisnika solarnog sustava:
- 1-2 ukućana (5 bodova)
- 3-4 ukućana (10 bodova)
- 5 ili više ukućana (15 bodova)
b) Pokrivanje postotnih potreba za potrošnom toplom vodom solarnim sustavom:
- 0-29% (5 bodova)
- 30-59% (10 bodova)
- 60-100% (15 bodova)
c) Pokrivanje postotnih potreba za grijanje građevina solarnim sustavom:
- 0-49% (5 bodova)
- 50-100% (10 bodova)

2. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska
zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj bodova 30);
a) Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite (stiropor ili kamena vuna):
- 0-3 cm (5 bodova)
- 4-8 cm (10 bodova)
- 9 ili više (15 bodova)
b) Tehničke karakteristike vanjske stolarije:
- jednokomorna stolarija sa jednom staklenom plohom (5 bodova)
- dvo ili trokomorna vanjska stolarija sa dvije staklene plohe (10 bodova)
- četvero ili višekomorna vanjska stolarija sa tri ili više staklenih ploha (15
bodova)
3. Zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog
djelovanja, održavanje i dr. (najveći ukupan broj bodova 30);
a) Sustav grijanja i hlađenja:
- energent isključivo na električnu energiju ili ugljen (0 bodova)
- energent lož ulje (5 bodova)
- energent UNP, prirodni plin ili sustav daljinskog grijanja (10 bodova)
- energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)
b) Sustav pripreme potrošne tople vode:
- energent isključivo na električnu energiju ili ugljen (0 bodova)
- energent lož ulje (5 bodova)
- energent UNP, prirodni plin ili sustav daljinskog grijanja (10 bodova)
energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)
Članak 7.
Lista prednosti za dodjelu financijskih sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj
osvojenih bodova temeljem kriterija iz članka 6. ovog Pravilnika.
Članak 8.
Postupak i poslove u svezi dodjeljivanja sredstava za sufinanciranje ugradnje solarnih
sustava obavlja Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava za ugradnju solarnih
sustava u kućanstvima na području Grada Splita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
sastavljeno od predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik posebnim rješenjem kao
svoje radno tijelo.
Stručno tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Služba za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvoj (u daljnjem tekstu: Služba).
Članak 9.
Pravo na financijska sredstava ostvaruju putem Natječaja podnositelji ponuda koji
udovoljavaju uvjetima iz članka 4. i članka 10. ovog Pravilnika, a koji su odabrani
temeljem bodovnog kriterija iz članka 6. ovog Pravilnika.
Natječaj raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na Web stranici Grada Splita i u
dnevnom tisku.
U Natječaju se objavljuju podaci o korisnicima sredstava, uvjetima i kriterijima
kojima podnositelji ponuda moraju udovoljavati, visina financijskih sredstava koja se

dodjeljuju, način i rok u kojem se ponude dostavljaju, te rok do kojeg se podnosi zahtjev za
povrat uloženih sredstava.
5. NAČIN DOSTAVE PONUDA
Članak 10.
Ponude se podnose Povjerenstvu, preko Službe, na propisanom prijavnom obrascu
„Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnog
sustava“ koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Podnositelji ponuda dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:
‐ potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje nabave i ugradnje solarnog sustava,
‐ presliku osobne iskaznice,
‐ potvrdu o prebivalištu,
‐ presliku vlasničkog lista za objekt,
‐ presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta u koji se ugrađuje u sustav ili dokaz
da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a za objekte za koje do 1.
listopada 2007. godine nije izdana građevinska dozvola ili su u pripremi izgradnje
lokacijsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti.
Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici, ne starija od šest mjeseci (izuzetak
preslika građevinske dozvole i osobne iskaznice).
Ponude se dostavljaju u roku koji je propisan Natječajem.
Nepotpune ponude, ponude dostavljene nakon isteka propisanog roka kao i ponude
koje se ne odnose na predmet natječaja neće se uzeti u razmatranje.
6. OBRADA PONUDA
Članak 11.
Povjerenstvo razmatra i obrađuje pristigle ponude te izrađuje prijedlog liste prednosti
korisnika sredstava temeljem uvjeta i kriterija iz članaka 4.,6. i 10. ovog Pravilnika.
Gradonačelnik, na prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, svojim zaključkom donosi
konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava.
O rezultatima Natječaja sudionici Natječaja obavještavaju se izravno te putem
oglasne ploče Službe i na web stranici Grada u roku od 20 dana od dana zatvaranja
Natječaja.
Svaki nezadovoljni sudionik Natječaja može, u roku od 8 dana od dana dostave
zaključka o odabiru korisnika sredstava, podnijeti prigovor Gradonačelniku.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku preko Službe koja je dužna omogućiti
nezadovoljnom sudioniku Natječaja uvid u Natječajnu dokumentaciju ostalih sudionika
Natječaja.
U daljnjem roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor Gradonačelnik odlučuje
po prigovoru.
Akt Gradonačelnika po prigovoru je konačan.
Odabrani korisnici sredstava i Grad Split sklapaju Ugovor o sufinanciranju nabave i
ugradnje solarnog sustava.

Članak 12.
Stručne službe Grada Splita nadgledaju i prate proces ugradnje solarnih sustava, te o
izvršenom očevidu sastavljaju zapisnik.
Po završetku radova i početku korištenja solarnog sustava, a najkasnije do isteka roka
propisanog Natječajem, korisnici sredstava dužni su podnijeti pisani zahtjev za povratom
uloženih sredstava na propisanom obrascu „ Zahtjev za povratom uloženih sredstava“ koji je
sastavni dio ovog Pravilnika, te dostaviti slijedeću dokumentaciju:
‐ Zahtjev za povratom uloženih sredstava,
‐ zapisnik ovlaštenog izvođača radova o izvedenim radovima i ugradnji sustava prema
shemi proizvođača,
‐ fakturu dobavljača opreme i ovlaštenog izvođača radova,
‐ presliku žiro – računa.
Grad Split isplaćuje korisnicima sredstava, koji ispunjavaju sve uvjete iz stavka 2. ovoga
članka, a nakon izvršenog očevida iz stavka 1. ovoga članka, odobrena financijska sredstva
na žiro račun u roku od 30 dana od podnošenja potpunog zahtjeva za povrat uloženih
sredstava.

7. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1.Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnica Željka Kerum, ovdje
2.Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3.Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0075
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 7. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 8. Pravilnika o sufinanciranju ugradnje solarnih sustava na
području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” , broj 15/10), Gradonačelnik Grada
Splita dana 7. srpnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu sredstava za ugradnju solarnih sustava u
kućanstvima na području Grada Splita
I.
Osniva se Povjerenstvo za dodjelu sredstava za ugradnju solarnih sustava u
kućanstvima na području Grada Splita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, pročelnica Službe za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, za
predsjednika,
2. Ljiljana Vučetić, pročelnica Upravnog odjela za financije, za člana,
3. Leonardo Ljubičić, direktor Splitske razvojne agencije d.o.o., za člana,
4. Ivan Zulim, , šef katedre za foto sustave i sunčeve ćelije FESB-a, za člana,
5. Sandro Nižetić, voditelj EE Projektnog ureda Split, UNDP Hrvatska, za člana.
III.
Zadatak Povjerenstva je da sukladno članku 11. Pravilnika o sufinanciranju ugradnje
solarnih sustava („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 15/10), obradi pristigle ponude te
izradi prijedlog liste prednosti korisnika sredstava kojima se dodjeljuju financijska sredstava
za ugradnju solarnih sustava, temeljem uvjeta i kriterija iz članka 4., 6. i 10. navedenog
Pravilnika.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnica Željka Kerum, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije – pročelnica Ljiljana Vučetić,ovdje
3. Splitskoj razvojnoj agenciji d.o.o. – direktor Leonardo Ljubičić, ovdje
4. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu- prof.dr.sc. Ivanu
Zulimu, Split, Ruđera Boškovića bb
5. UNDP Hrvatska, EE Projektni ured Split (FESB)- dr.sc. Sandro Nižetić, dipl.
ing. stroj., Split, Ruđera Boškovića bb
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrana, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0075
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 7. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09) i članka 5. Pravilnika o sufinanciranju ugradnje solarnih sustava na području Grada
Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 15/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 7.
srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o visini financijskih sredstava za sufinanciranje troškova opreme i ugradnje solarnih
sustava u kućanstvima na području Grada Splita u 2010. godini
1. Ovim Zaključkom određuje se visina financijskih sredstava za sufinanciranje troškova
opreme i ugradnje solarnih sustava za 30 (slovima: trideset) kućanstava na području
Grada Splita u 2010. godini, u skladu sa Pravilnikom o sufinanciranju ugradnje
solarnih sustava na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
15/10).
2. Financijska sredstva za sufinanciranje troškova opreme i ugradnje solarnih sustava
kućanstvima u 2010. godini osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2010. godinu.
3. Troškovi opreme i ugradnje solarnih sustava u kućanstvima iz točke 1. ovog Zaključka
sufinancirat će se u iznosu od 40% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog
iznosa od 11.200,00 kuna po kućanstvu.
4. Za provedbu ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnica Željka Kerum, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije – pročelnica Ljiljana Vučetić,ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0075
URBROJ: 2181/01-01-10-08
Split, 7. srpnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09) i članka 9. Pravilnika o sufinanciranju ugradnje solarnih sustava na području Grada
Splita (“Službeni glasnik Grada Splita” , broj 15/10),Gradonačelnik Grada Splita dana 7.
srpnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju Natječaja za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Grada
Splita u sufinanciranju projekta „Uvođenje korištenja obnovljivih izvora energije u
kućanstvima grada Splita“ za 2010.godinu
1. Grad Split raspisat će Natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno
sudjelovanje Grada Splita u sufinanciranju projekta „ Uvođenje korištenja
obnovljivih izvora energije u kućanstvima grada Splita“ za 2010.godinu.
2. Zadužuje se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj da najkasnije do 12.
srpnja 2010. godine objavi Natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno
sudjelovanje Grada Splita u sufinanciranju projekta „ Uvođenje korištenja
obnovljivih izvora energije u kućanstvima grada Splita“ za 2010.godinu.
3. Tekst Natječaja objavit će se u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija" i na web stranici
Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnica Željka Kerum, ovdje
2. Upravni odjel za financije – pročelnica Ljiljana Vučetić, ovdje
3. Uredništvo „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 011-01/10-01/14
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 7. srpnja 2010. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Informacija o usklađenju teksta Izjave o osnivanju Trgovačkog
društva „Split gradnja“ d.o.o. Split sa Zakonom o trgovačkim
društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu 1. svibnja
2010. godine s Prijedlogom zaključka
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 7. srpnja 2010. godine, utvrdio je tekst
Informacije o usklađenju teksta Izjave o osnivanju Trgovačkog društva „Split gradnja“
d.o.o. Split sa Zakonom o trgovačkim društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu
1. svibnja 2010. godine s Prijedlogom zaključka
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ivana ViđakBjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: - Informacija …………..
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 011-01/10-01/11
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 7. srpnja 2010.godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Informacija o usklađenju teksta Izjave o osnivanju Trgovačkog
društva „Splitska obala“ d.o.o. Split sa Zakonom o trgovačkim
društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu 1. svibnja
2010. godine s Prijedlogom zaključka
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 7.srpnja 2010. godine, utvrdio je tekst
Informacije o usklađenju teksta Izjave o osnivanju Trgovačkog društva „Splitska obala“
d.o.o. Split sa Zakonom o trgovačkim društvima čije su izmjene i dopune stupile na snagu
1. svibnja 2010. godine s Prijedlogom zaključka
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ivana ViđakBjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: - Informacija
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 011-01/10-01/17
URBROJ: 2181/01-01-10-02
Split, 7. srpnja 2010. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za rad s
vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina
- predlaže se

Na temelju članka 72. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09) predlaže se I. čitanje Prijedloga odluke o osnivanju
Odbora za rad s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina , a sve radi pripreme i
donošenja konačnog Prijedloga iste, a koja će se donijeti nakon II. čitanja na sjednici
Gradskog vijeća Grada Splita.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ivana ViđakBjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Splita.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: - Prijedlog odluke…

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
2. Pismohrani, ovdje

KLASA: 011-01/10-01/18
URBROJ: 2181/01-01-10-02
Split, 7. srpnja 2010. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje–
PREDMET: Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća
nacionalnih manjina u Gradu Splitu
- predlaže se

Na temelju članka 72. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09) predlaže se I. čitanje Prijedloga odluke o načinu
financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Splitu, a sve radi pripreme i donošenja
konačnog Prijedloga iste, a koja će se donijeti nakon II. čitanja na sjednici Gradskog vijeća
Grada Splita.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ivana ViđakBjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: - Prijedlog odluke…

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 011-01/10-01/19
URBROJ: 2181/01-01-10-02
Split, 7. srpnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o određivanju naknade za rad
članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Split
- predlaže se
Na temelju članka 72. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09) predlaže se I. čitanje Prijedloga odluke o određivanju
naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Split, a sve radi pripreme i
donošenja konačnog Prijedloga iste, a koja će se donijeti nakon II. čitanja na sjednici
Gradskog vijeća Grada Splita.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ivana ViđakBjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog odluke…

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

