KLASA: 016-02/12-01/10
URBROJ: 2181/01-01-13-12
Split, 16. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću crnogorske nacionalne manjine za nazočnost na
obilježavanju Lučindana (dana sv. Petra Cetinjskog) u Zagrebu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 8.675,00 kn Vijeću crnogorske nacionalne
manjine kao financijsku potporu Vijeću za nazočnost na obilježavanju vjerskog
blagdana Lučindana - Dan sv. Petra Cetinjskog koji se održao u Zagrebu 20.
listopada 2012. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel 1 Ured gradonačelnika, Glava 3 Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, program Nacionalne manjine, a doznačit će se na žiro račun Vijeća
crnogorske nacionalne manjine.
3. Vijeće crnogorske nacionalne manjine dužno je računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom potvrditi da su sredstva iz točke 1. ovog Zaključka utrošena isključivo
za realizaciju navedene manifestacije, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat
sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Vijeću crnogorske nacionalne manjine, Spinutska 27, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-02/00002
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi Hrvatski Domobran Ogranak Split
za organizaciju pomoći bolesnim i nemoćnim članovima
1. Prihvaća se zamolba Udruge Hrvatski Domobran Ogranak Split i osiguravaju se
sredstva za organizaciju pomoći bolesnim i nemoćnim članovima u iznosu od
10.000,00 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, Aktivnost: Udruge hrvatskih branitelja, a uplatit će se Udruzi Hrvatski Domobran
Ogranak Split, MB 03687660, OIB 20792124114, na žiro račun broj 23600001400135046 otvoren kod Zagrebačke banke.
3. Udruga Hrvatski Domobran Ogranak Split, će podnijeti Službi za suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama izvještaj o utrošenim sredstvima u roku od 15
dana od dana uplate odobrenih sredstava.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Udruga Hrvatski Domobran Ogranak Split, 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
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi Hrvatski Domobran Ogranak Split, Poljička cesta 31
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku po ovl. Zdravku
Parčini, ovdje
3. Službi 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. Pismohrana, ovdje

KLASA: 612-01/12-01/516
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 16. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 16. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Dijani Ivi Sesartić
za održavanje izložbe „I u mom gradu Vukovar svijetli“
1. Grad Split će u svrhu održavanja izložbe „I u mom gradu Vukovar svijetli“ u Staroj
gradskoj vijećnici koja se održala od 27. studenog 2012. do 5. prosinca 2012. godine,
osigurati sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna autorici izložbe Dijani Ivi Sesartić.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 6 Služba za kulturu i umjetnost, Glava 0, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost;
Aktivnost: Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci, a doznačit će se na žiro račun
broj 2340009-3101439240 otvoren kod Privredne banke Zagreb Dijani Ivi Sesartić.
3. Dijana Iva Sesartić, autorica izložbe, će 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 Dijana Iva Sesartić 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.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Dijani Ivi Sesartić, Kneza Trpimira 13, 21210 Solin
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 363-02/13-01/03
URBROJ: 2181/01-01-13-02
Split,16.siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita”, broj
17/09 i 11/10) i članka 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 21/01 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita
dana 16.siječnja 2013. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova upravljanja i održavanja
javnom rasvjetom na području Grada Splita
1. Raspisuje se javni natječaj za obavljanje poslova upravljanja i održavanja javnom
rasvjetom na području Grada Splita i to za 2 (dva) pojedinačno određena zonska
područja (1 gradska i 1 prigradska zona).
Ponuđeni poslovi mogu se povjeriti jednom ili dva ponuditelja prema zonama.
2. Natjecatelji mogu biti fizičke ili pravne osobe, sa registriranom djelatnosti za obavljanje
poslova koji su predmet natječaja.
3. Vrijeme obavljanja poslova je četiri (4) godine.
4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ i
dnevnom listu „Slobodna Dalmacija”.
5. Kriteriji za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude jesu:
a) Poslovni ugled podnositelja ponude
- reference
- financijska stabilnost
b) Sposobnost za ostvarivanje poslova
- raspoloživa oprema (alati, pribor,
vozni park, skladište i sl.)
- stručni kadar za obavljanje djelatnosti
c) Povoljnost ponude
- cijena
- jamstvo za izvedene radove

0 do 10 bodova
0 do 15 bodova
0 do 20 bodova
0 do 20 bodova
0 do 30 bodova
0 do 5 bodova

6. Javni natječaj provesti će Povjerenstvo kroz objavu pojedinačno utvrđenih natječajnih
uvjeta, prijam i obradu podataka, u sastavu:
a) Tomislav Gruica, predsjednik,
b) Stanko Gujinović, član,
c) Pave Zaninović, član,
d) Milivoj Marušić, član,
e) Ante Mladineo, član.
Gradonačelnik Grada Splita, po osnovi prijedloga Povjerenstva, donosi prijedlog odluke
o dodjeli poslova, koju podnosi Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Gradsko vijeće donosi odluku o povjeravanju poslova.
Temeljem odluke o povjeravanju poslova, Gradonačelnik Grada Splita sklapa ugovore sa
izabranim ponuditeljima.
7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI
1. Članovima povjerenstva, svima
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pave Zaninović, ovdje
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Damir Babić, ovdje
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoj Marušić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

