KLASA: 940-06/12-01/00617
URBROJ: 2181/01-01-12-14
Split, 26. srpnja 2012. godine
Na temelju članaka 52. Statuta Grada Splita („ Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 19. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 04/12), Gradonačelnik Grada
Splita dana 26. srpnja 2012.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih površina–Trg Republike (Prokurative), Hrvojeva ulica,
naplatni parkinga Promet d.o.o.(kod kule), Obala Hrvatskog narodnog preporoda- Riva na
privremeno korištenje braniteljskim udrugama Grada Splita radi održavanja svečanog programa
„DANI PONOSA I SLAVE“
1. Grad Splita daje na privremeno korištenje Trg Republike (Prokurative), Hrvojevu ulicu,
naplatni parking Promet d.o.o.(kod kule), Obalu Hrvatskog narodnog preporoda- Riva na
privremeno korištenje braniteljskim udrugama Grada Splita radi održavanja svečanog
programa
„DANI PONOSA I SLAVE“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade za vremensko razdoblje:
03.08.2012.godine ( po završetku radnog vremena ugostitelja) daje se privremeno korištenje
Trg Republike (Prokurative), za postavljanje bine i ostale opreme.
04.08.2012.godine daje se na privremeno korištenje Hrvojeva ulica, prostor naplatnog
parkinga Promet d.o.o., Obala Hrvatskog narodnog preporoda (za održavanje mimiohoda
nakon služenja mise s početkom u 18 sati u crkvi sv. Dominika), Trg Republike (Prokurative)
za održavanje svečanosti s početkom u 19.30 sati pod nazivom „DANI PONOSA I
SLAVE“.Po završetku programa druženje na dijelu Obale Hrvatskog narodnog preporoda parkiralište za ribare uz pečene srdele i piće.

3. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Braniteljske udruge Grada Splita
2. Promet d.o.o., n/rDržislava Brčića, predsjednik Uprave
3. Čistoća d.o.o., n/r Stjepan Ivčević, direktor
4. Tržnica Hippos d.o.o, n/r Mirka Karoglana, direktor
5. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,

pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
6. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
7. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
8. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
9. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00064
URBROJ: 2181/01-01-12-06
Split, 26. srpnja 2012.godine
Na temelju članaka 96.i 97. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i
članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10)
Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012.godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave kratkoročnog financijskog kredita u
iznosu od 30 milijuna kuna
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave kratkoročnog financijskog kredita u iznosu od 30 milijuna kuna u
sastavu: Katarina Nataša Merćep, dipl.oec. Ljiljana Vučetić, dipl.oec. i Olenka Dadić,
dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Hypo Alpe-Adria- Bank d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 6, s cijenom od
1.204.722,22 kuna.
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 10 dana od dana dostave ovog Rješenja svim
ponuditeljima.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave kratkoročnog financijskog kredita u iznosu od 30 milijuna kuna ,
objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0032859.
Do roka za dostavu ponuda , dana 10.srpnja 2012. g. do 10:00 sati pristigle su ukupno tri
ponude i to ponuditelja: OTP Banka Hrvatska d.d., Zagrebačka banka d.d. i Hypo AlpeAdria-Bank d.d.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, sve tri pristigle ponude ocijenjene su valjanima, a
kako je, sukladno kriteriju za odabir-najniža cijena, ponuda Ponuditelja Hypo Alpe-AdriaBank d.d. valjana ponuda s najnižom cijenom, odlučeno je da se s istim sklopi ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji na
adresu: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,
Zagreb, Republika Hrvatska.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom
potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena naručitelju
istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, smatrat će se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku pet dana od dana primitka Rješenja o odabiru.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. OTP Banka Hrvatska d.d., 23 000 Zadar, Domovinskog rata 3
2. Zagrebačka Banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2
3. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
5. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
6. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
7 . Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00067
URBROJ: 2181/01-01-12-11
Split, 26. srpnja 2012.godine
Na temelju članaka 96.i 97. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i
članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10),
Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina,
poljoprivrednih kultura, građevinskih poboljšica i geodetske
identifikacije nekretnina
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina, poljoprivrednih
kultura, građevinskih poboljšica i geodetske identifikacije nekretnina u sastavu:
Marijana Kirevski, oec. i Marija Bakota, dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Ing ekspert d.o.o. iz Zagreba, Škrlčeva 39, s cijenom od 121.337,50 kuna (s PDVom).
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 10 dana od dana dostave ovog Rješenja svim
ponuditeljima.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina, poljoprivrednih
kultura, građevinskih poboljšica i geodetske identifikacije nekretnina objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0031443.
Do roka za dostavu ponuda , dana 06.srpnja 2012. g. do 10:00 sati pristigle su ukupno
četiri ponude i to ponuditelja: Ing ekspert d.o.o., Bilota inženjering d.o.o., Veig ekspert d.o.o.
i Ivne građevina d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, sve četiri pristigle ponude ocijenjene su valjanima,
a kako je, sukladno kriteriju za odabir-najniža cijena, ponuda Ponuditelja Ing ekspert d.o.o.
valjana ponuda s najnižom cijenom, odlučeno je da se s istim sklopi ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji na
adresu: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,
Zagreb, Republika Hrvatska.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom
potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena naručitelju
istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, smatrat će se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku pet dana od dana primitka Rješenja o odabiru.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Ing ekspert d.o.o., Zagreb, Škrlčeva 39
2. Bilota inženjering d.o.o., 21218 Seget Donji, Hrvatskih žrtava 130
3. Veig ekspert d.o.o.,Split, Gundulićeva 8
4. Ivne građevina d.o.o., Zagreb, Lastovska 2a
5. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
6. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
7. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
8 . Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
9. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00037
URBROJ: 2181/01-01-12-26
Split, 26. srpnja 2012.godine
Na temelju članaka 96.i 97. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i
članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10)
Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge prijevoza osoba s invaliditetom koje se
kreću pomoću invalidskih kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim
ekstremitetima te sanitetskog prijevoza nemoćnih osoba s prebivalištem na
području Grada Splita za dvogodišnje razdoblje
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge prijevoza osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću
invalidskih kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim
ekstremitetima te sanitetskog prijevoza nemoćnih osoba s prebivalištem na području
Grada Splita za dvogodišnje razdoblje u sastavu: Katarina Nataša Merćep, dipl.oec. i
dr Romana Škrabić, dipl.iur. te se odabire ponuda Zajednice ponuditelja:
Florence prijevoz d.o.o. iz Solina, Cetinska 12 (nositelj) i Ustanova za zdravstvenu
njegu Florence iz Solina, Cetinska 12 s cijenom od 2.462.536,50 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 15 dana od dana dostave ovog Rješenja svim
ponuditeljima.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je otvoreni
postupak nabave usluge prijevoza osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih
kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim ekstremitetima te sanitetskog
prijevoza nemoćnih osoba s prebivalištem na području Grada Splita za dvogodišnje
razdoblje, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 0020011440, 2012/S 014-0016525, 2012/S 014-0033506.
Na objavu izmjene dijela Dokumentacije za nadmetanje žalbu je Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave dana 07.05.2012. godine izjavio Uslužni obrt za prijevoz

nepokretnih i polupokretnih osoba vl. Denis Smodlaka , a DKOM je 06.06.2012. godine donio
Zaključak kojim istu odbacuje nakon čega je Naručitelj nastavio s postupkom
Do novog roka za dostavu ponuda , dana 29.lipnja 2012. g. do 10:00 sati pristigle su
ukupno tri ponude i to ponuditelja: Zajednica ponuditelja Florence prijevoz d.o.o. i Ustanova
za zdravstvenu njegu Florence; Trink d.o.o. i Obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih
osoba Denis Smodlaka.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ponuda ponuditelja Obrt za prijevoz nepokretnih i
polupokretnih osoba Denis Smodlaka je isključena temeljem obveznih i ostalih razloga
isključenja jer Ponuditelj nije dostavio niti jedan dokaz (dokumenat) kojima bi dokazao da ne
postoje obvezni razlozi isključenja.
U postupku nakon isključenja, a nakon provjere ponuda sukladno članku 94. stavak 3.
Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je odbio slijedeću ponudu i iz slijedećih razloga:
Trink d.o.o.- Ponuditelj nije dokazao sposobnost sukladno točci 18.1. Dokumentacije za
nadmetanje jer je dokazao da je registriran za samo dio predmeta nabave (prijevoz), a za
drugi dio tj.sanitetski prijevoz registriran je njegov podizvoditelj Ustanova za zdravstvenu
njegu Eleonora. Naručitelj je tražio cjelokupni predmet nabave (prijevoz i sanitetski prijevoz),
a kako sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora
o javnoj nabavi, temeljem Zakona o javnoj nabavi Naručitelj ne može „zbrojiti“ ove dokaze i
ocijeniti da je ponuditelj dokazao pravnu i poslovnu sposobnost. Također traženo Rješenje
Ministarstva zdravlja za početak rada djelatnosti sanitetskog prijevoza ima samo
podizvoditelj. Dakle, Ponuditelj je propustio mogućnost davanje ponude u formi zajednice
ponuditelja. Nadalje, priložene potvrde o uspješno izvršenim uslugama ne odnose se na
obavljene usluge iste ili slične vrste kako je to traženo točkom 18.3. Dokumentacije za
nadmetanje jer se klasični prijevoz putnika ne može uspoređivati s prijevozom invalidnih
osoba i sanitetskog prijevoza koji iziskuju posebne vještine i pažnju u prijevozu.
Preostalu ponudu , Naručitelj je ocijenio valjanom te je odlučeno da se sa Zajednicom
ponuditelja Florence prijevoz d.o.o.(nositelj) i Ustanova za zdravstvenu njegu Florence sklopi
ugovor jer je dostavila valjanu ponudu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno čl. 145. Zakona o javnoj nabavi Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji na adresu:
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb,
Republika Hrvatska.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom
potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena naručitelju
istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, smatrat će se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku deset dana od dana primitka Rješenja o odabiru.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Florence prijevoz d.o.o., 21 210 Solin, Cetinska 12
2. Trink d.o.o., Solin, Držićeva 13
3. Obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis Smodlaka,
Solin, Matoševa 18
4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
5. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
6. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00036
URBROJ: 2181/01-01-12-23
Split, 26. srpnja 2012. godine
Na temelju članaka 96.i 97. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i
članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10)
Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012.godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju s
prebivalištem na području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima Slava
Raškaj i Juraj Bonači te sanitetskog prijevoza djece s teškoćama u razvoju
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na
području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima Slava Raškaj i Juraj
Bonači te sanitetskog prijevoza djece s teškoćama u razvoju u sastavu: Katarina
Nataša Merćep, dipl.oec. i dr Romana Škrabić, dipl.iur. te se odabire ponuda
Zajednice ponuditelja:
Florence prijevoz d.o.o. iz Solina, Cetinska 12 (nositelj) i Ustanova za zdravstvenu
njegu Florence iz Solina, Cetinska 12 s cijenom od 619.303,12 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 10 dana od dana dostave ovog Rješenja svim
ponuditeljima.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je otvoreni
postupak nabave usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području
Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima Slava Raškaj i Juraj Bonači te
sanitetskog prijevoza djece s teškoćama u razvoju, objavljen u Elektroničkom oglasniku
javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0011302, 2012/S 014-0014842, 2012/S 014-0033524.
Na objavu izmjene dijela Dokumentacije za nadmetanje žalbu je Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave dana 07.05.2012. godine izjavio Uslužni obrt za prijevoz
nepokretnih i polupokretnih osoba vl. Denis Smodlaka , a DKOM je 06.06.2012. godine donio

Zaključak kojim istu odbacuje nakon čega je Naručitelj nastavio s postupkom.
Do novog roka za dostavu ponuda , dana 29.lipnja 2012. g. do 11:00 sati pristigle su
ukupno tri ponude i to ponuditelja: Zajednica ponuditelja Florence prijevoz d.o.o. i Ustanova
za zdravstvenu njegu Florence; Trink d.o.o. i Obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih
osoba Denis Smodlaka.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ponuda ponuditelja Obrt za prijevoz nepokretnih
i polupokretnih osoba Denis Smodlaka je isključena temeljem obveznih i ostalih razloga
isključenja jer Ponuditelj nije dostavio niti jedan dokaz (dokumenat) kojima bi dokazao da ne
postoje obvezni razlozi isključenja.
U postupku nakon isključenja, a nakon provjere ponuda sukladno članku 94. stavak 3.
Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je odbio slijedeću ponudu i iz slijedećih razloga:
Trink d.o.o.- Ponuditelj nije dokazao sposobnost sukladno točci 18.1. Dokumentacije za
nadmetanje jer je dokazao da je registriran za samo dio predmeta nabave (prijevoz), a za
drugi dio tj.sanitetski prijevoz registriran je njegov podizvoditelj Ustanova za zdravstvenu
njegu Eleonora. Naručitelj je tražio cjelokupni predmet nabave (prijevoz i sanitetski prijevoz),
a kako sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora
o javnoj nabavi, temeljem Zakona o javnoj nabavi Naručitelj ne može „zbrojiti“ ove dokaze i
ocijeniti da je ponuditelj dokazao pravnu i poslovnu sposobnost. Također traženo Rješenje
Ministarstva zdravlja za početak rada djelatnosti sanitetskog prijevoza ima samo
podizvoditelj. Dakle, Ponuditelj je propustio mogućnost davanje ponude u formi zajednice
ponuditelja. Nadalje, priložene potvrde o uspješno izvršenim uslugama ne odnose se na
obavljene usluge iste ili slične vrste kako je to traženo točkom 18.3. Dokumentacije za
nadmetanje jer se klasični prijevoz putnika ne može uspoređivati s prijevozom djece koje
imaju poteškoće u razvoju i sanitetskog prijevoza koji iziskuju posebne vještine i pažnju u
prijevozu.
Preostalu ponudu , Naručitelj je ocijenio valjanom te je odlučeno da se sa Zajednicom
ponuditelja Florence prijevoz d.o.o.(nositelj) i Ustanova za zdravstvenu njegu Florence sklopi
ugovor jer je dostavila valjanu ponudu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članka 145. Zakona o javnoj nabavi Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji na
adresu: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,
Zagreb, Republika Hrvatska.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom
potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak
žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena naručitelju
istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, smatrat će se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku pet dana od dana primitka Rješenja o odabiru.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Florence prijevoz d.o.o., 21 210 Solin, Cetinska 12
2. Trink d.o.o., Solin, Držićeva 13
3. Obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis Smodlaka, Solin,
Matoševa 18
4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
5. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
6. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Arhivi, ovdje

KLASA: 300-01/12-01/00036
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 26. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi NATYA za organizaciju „Split tribal fest 2012“
1. Prihvaća se zamolba Udruge NATYA d.o.o., Split, Kamenita 23, organizatora
manifestacije „Split tribal fest 2012“ koja se održava u Splitu u razdoblju od 23. do
26. kolovoza 2012. godine, te se osiguravaju sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna
(dvadesettisuća kuna) za sponzorstvo navedene manifestacije.
2. Iznos iz točke 1. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 5, Program: Poticanje malog gospodarstva i turizma, Aktivnost:
Ostale aktivnosti-troškovi, i bit će uplaćen na žiro – račun broj 2340009 1110415841.
3. Između Grada Splita i Udruge NATYA, Split, Kamenita 23, zaključit će se ugovor
kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana u svezi predmetnog
sponzorstva.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi NATYA, Split, Kamenita 23
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – ovlaštenom pročelniku Zlatanu
Moriću, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00153
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 26. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Književnom krugu Split
za organizaciju znanstvenog skupa 700 godina Splitskoga statuta
1. Grad Split će u svrhu realizacije projekta organizacije znanstvenog skupa 700 godina
Splitskoga statuta Književnom krugu Split osigurati novčana sredstva u iznosu od
30.000,00 (slovima: tridesettisućakuna) kuna.
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: Knjižnična i izdavačka djelatnost; Aktivnost:
Udruge, pojedinci i izdavači, a sredstva će se doznačiti na žiro račun broj 23600001101462559 Književnom krugu Split.
3. Književni krug Split 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 Književni 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. Književnom krugu, Ispod ure 3, Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/00019
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 26. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava udruzi Zeleni Dalmacije
za realizaciju performansa na Trgu Gaje Bulata „Zamrznuti“
1. Grad Split će osigurati sredstva udruzi Zeleni Dalmacije za realizaciju performansa
na Trgu Gaje Bulata „Zamrznuti“ u iznosu od 3.000 kuna.
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 sredstva će se doznačiti na
žiro račun broj 2340009-1110195886 udruzi Zeleni Dalmacije.
3. Udruga Zeleni Dalmacije će, po izvršenju programa, dostaviti izvješće o utrošenim
sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena, udruga Zeleni Dalmacije 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 Zeleni Dalmacije, Rendićeva 5, 21000 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: 602-01/12-01/00163
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 26. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 26. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava studentu Stipi Kodžomanu za odlazak na Sveučilište
Nikole Kopernika u Torunu, Republika Poljska u okviru Erasmus programa
1. Grad Split će osigurati sredstva u iznosu od 2.500,00 kuna studentu Odsjeka za
stručne studije, Sveučilišta u Splitu, Stipi Kodžomanu za odlazak na Sveučilište Nikole
Kopernika u Torunu, Republika Poljska u okviru Erasmus programa.
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, a uplatit će se na žiro-račun 2340009-3104180994, PBZ Split, Stipi
Kodžomanu.
3. Stipe Kodžoman dužan 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. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Stipe Kodžoman, Kamen, Zvonimirova 39, 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

