KLASA: 363-02/13-01/02
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. 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 17. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Splita sa
pratećom prometnom signalizacijom
1. Raspisuje se javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih
cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Splita sa pratećom
prometnom signalizacijom i to za dvije natječajne grupe poslova:
a) održavanje kolničkih površina nerazvrstanih cesta sa pratećom prometnom
signalizacijom,
b) održavanje nogostupa nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina sa
pratećom urbanom opremom.
2. Ponude se mogu dostaviti za jednu ili obje natječajne grupe poslova.
Ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe, sa registriranom djelatnosti.
3. Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina
povjeravaju se na vrijeme od četiri (4) godine.
4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ i u
dnevnom listu „Slobodna Dalmacija”.
5. Kriteriji za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude su:
a) Poslovni ugled podnositelja ponude
- reference
0 do 10 bodova
- financijska stabilnost
0 do 15 bodova
b) Sposobnost za ostvarivanje poslova
- raspoloživa oprema
0 do 20 bodova
- stručni kadar za obavljanje djelatnosti 0 do 20 bodova
c) Povoljnost ponude
- cijena
do 30 bodova
- jamstvo za pružene usluge
do 5 bodova

6. Javni natječaj provesti će Povjerenstvo kroz objavu natječajnih uvjeta, prijam i obradu
podataka, u sastavu:
a) Tomislav Gruica, predsjednik,
b) Ante Mladineo, član,
c) Pave Zaninović, član,
d) Damir Babić, član,
e) Milivoj Marušić, član.
Gradonačelnik Grada Splita, po osnovi prijedloga Povjerenstva, donosi prijedlog odluke
o dodjeli obavljanja komunalnih poslova, koju podnosi Gradskom vijeću na raspravu i
usvajanje.
Gradsko vijeće donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj se povjeravaju
komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na
području Grada Splita.
Temeljem odluke o izboru pravne ili fizičke osobe, Gradonačelnik Grada Splita sklapa
ugovore o povjeravanju komunalnih poslova.
7. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Članovima povjerenstva, svima
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 363-02/13-01/04
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Split
za zapošljavanje djelatnika
1. Grad Split daje 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, sa slijedećom
kvalifikacijskom strukturom, kako slijedi:
- jedan radnik/ca VSS ekonomsko-financijskog smjera za potrebe Financijskog sektoraOdjel računovodstva,
- jedan radnik/ca VSS ekonomskog smjera za potreba Financijskog sektora-Odjel prodaje,
- jedan radnik/ca VSS informatičkog smjera za potreba Tehničkog sektora- SDNU Divulje
(Sustav daljinskog navođenja i upravljanja),
- jedan radnik/ca VŠS upravno-pravnog smjera za potrebe Sektora općih, pravnih i
kadrovskih poslova-Odjel redovite naplate,
- tri radnika/ce SSS društvenog smjera za potrebe – Odjel prisilne naplate spornih
potraživanja,
- jedan radnik/ca SSS tehničkog smjera za potrebe Tehničkog sektora-SDNU Divulje
(Sustav daljinskog navođenja i upravljanja) i
- jedan radnik/ca SSS građevinskog smjera za potrebe Tehničkog sektora- Kanalizacijska
mreža- Anglomeracija Split-Solin.
Popuna navedenih radnih mjesta izvršila bi se preraspodjelom iz kvote postojećih djelatnika
iz protekle godine, koji su bili zaposleni na određeno vrijeme i to kao zamjena za troje
djelatnika koji su otišli u mirovinu i jednog umrlog djelatnika te popuna 5 nepopunjenih
radnih mjesta po potrebi službe.
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. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/00010
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj
17/09 i 11/10), članka 23. stavka 3. i članka 24. stavka 1. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave
Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 18/09, 24/11, 22/12), Gradonačelnik
Grada Splita, dana 17. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju radne skupine Grada Splita
za provođenje projekta NET-Age
I.
Ovim Rješenjem osniva se radna skupina Grada Splita za provođenje projekta NETAge, te se u istu imenuju članovi kako slijedi u točkama II. do VII. ovog Rješenja.
II.
Romana Škrabić, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Grada Splita, imenuje se glavnom voditeljicom projekta NET-Age te se ovlašćuje predstavljati
Grad Split prema Upravnom odboru projekta i nadležnim kontrolnim tijelima projekta u
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
III.
Andrej Mardešić, savjetnik u Odsjeku za socijalnu skrb osoba s invaliditetom u
Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita, imenuje se izvršnim
voditeljem projekta NET-Age i zadužuje za izvršno upravljanje projektom.
IV.
Gordana Vrdoljak, savjetnica u Odsjeku za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u
Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, imenuje se pomoćnicom voditelja
projekta NET-Age i zadužuje za obavljanje poslova izvršnog voditelja u slučaju njegove
spriječenosti, te za pomoć u administrativnim, organizacijskim, financijskim i drugim
poslovima.
V.
Nikolina Prce, viša stručna suradnica u Odsjeku za poticanje razvoja malog
gospodarstva u Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, imenuje se voditeljicom
komunikacija projekta NET-Age.

VI.
Vedrana Vrdoljak, voditeljica Odsjeka za pripremu i izradu proračuna i izvješća u
Upravnom odjelu za financije, imenuje se voditeljicom financijskog poslovanja projekta NETAge i zadužuje za financijsko upravljanje projektom.
VII.
Antonio Milardović, savjetnik u Odsjeku za pripremu i provođenje postupaka javne
nabave u Službi za javnu nabavu, imenuje se voditeljem postupaka nabave projekta NET-Age.
VIII.
Projekt će se provoditi prema Planu rada projekta NET-Age odobrenom od strane
Središnjeg upravljačkog tijela za pretpristupne IPA programe prekojadranske suradnje
Europske unije:” Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia - Servizio Attivita
Internazionali”.
IX.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Splita”
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
2.Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Andreju Mardešiću, ovdje
3.Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Gordani Vrdoljak, ovdje
4.Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnici Željki Kerum, ovdje
5.Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Nikolini Prce, ovdje
6.Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
7.Upravnom odjelu za financije, Vedrani Vrdoljak, ovdje
8.Službi za javnu nabavu, pročelnici Katarini Nataši Merćep, ovdje
9.Službi za javnu nabavu, Antoniu Milardoviću, ovdje
10. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
11. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/12-02/00049
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju javnih potreba Udruge HVIDR-a Split, Udruge roditelja poginulih
branitelja Domovinskog rata Split i Udruge udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata
Split
1. Prihvaćaju se programi i projekti HVIDR-a Split, Udruge roditelja poginulih
branitelja Domovinskog rata Split i Udruge udovica hrvatskih branitelja
Domovinskog rata Split za period od 01. 01. 2013. godine - 31. 12. 2013. godine i
sufinanciranje iz Proračuna Grada Splita za 2013. godinu u iznosu od 440.000,00 kn
kako slijedi:
R.
Br.

1.

2.

3.

Udruge
HVIDR-a Split
Plančićeva 10
ž.r. Splitska
banka
23300031100025398
OIB:
98515702388
Udruga
roditelja
poginulih
branitelja
Dom. rata Split
R.Boškovića 11
ž.r. Splitska
banka
23300031100044415
OIB:
15566834610
Udruga
udovica hrv.
branitelja
Dom. rata Split

Programi i Projekti

Odobreno od
01.01.31.12.2013.god.

3-mjesečno

Organizacija skrbi o članovima i
njihovim obiteljima, pomoć u slučajevima
teških oboljenja i bolesti te liječenja,
pomoć obitelji kod smrtnih slučajeva
članova, medicinska rehabilitacija i
novčane pomoći za nabavku invalidskih i
drugih pomagala

180.000,00 kn

45.000,00 kn

Očuvanje digniteta Domovinskog rata, i
poginulih branitelja,obilježavanje dana
pogibije hrvatskih branitelja,posjete
bojišnicama i mjestima pogibije hrvatskih
branitelja,organizacija skrbi o oboljelim
članovima i pomoć obiteljima umrlih
članova

130.000,00 kn

32.500,00 kn

Obilježavanje značajnih datuma iz
Domovinskog rata, posjete mjestima
stradanja hrvatskih branitelja, pomoć
djeci bez oba roditelja i djeci s posebnim

130.000,00 kn

32.500,00 kn

R.Boškovića 11
ž.r. Splitska
banka
23300031100131377
OIB:
38039617190

potrebama, socijalizacija i poboljšanje
kvalitete života udovica i djece,
organizacija pomoći teško bolesnim
članovima udruge i skrb o njihovoj djeci

Ukupno:

440.000,00 kn

2. Programi i projekti iz točke 1. ovog zaključka sufinancirat će se 3-mjesečno u
razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, nakon sklapanja Godišnjeg ugovora
na iznos utvrđen u točki 1. ovog Zaključka.
3. Sredstva za sufinanciranje projekta iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz
Proračuna Grada Splita za 2013. godinu na teret Razdjela 15 Glava 0 - Služba za
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama Glava 3. Hrvatski branitelji,
Program Udruge hrvatskih branitelja:
a. Program HVIDR-a - Split
b. Projekt Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata - Split
c. Projekt Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Split
4. Udruga HVIDR-a Split, Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Split
i Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata Split će sredstva iz točke 1.
ovog Zaključka namjenski koristiti i podnijeti Službi za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama izvješće o utrošenim sredstvima u roku od 15 dana od dana
isteka tromjesečnog razdoblja za koje su dodijeljena sredstva.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Udruge će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to uvećana za
zakonske zatezne kamate.
6. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi HVIDR-a, Split, Plančićeva 10
2. Udruzi roditelja poginulih branitelja, Split, R. Boškovića 11
3. Udruzi udovica hrvatskih branitelja, Split, R. Boškovića 11
4. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku po ovl.
Zdravku Parčini dipl.iur., ovdje
5. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 550-01/12-01/00141
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj
71/10), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09 i 11/10)
i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2012. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 46/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. siječnja 2013.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za financiranje devet programa
Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa - Split
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 984.365,00 kuna za financiranje devet
programa Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa – Split kako
slijedi:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv programa
Program rada s mladeži
Program pripreme za
djelovanje u katastrofama
Program prevencije
trgovanja ljudima
Sigurnost u prometu
Program zdravstvenog
odgoja
Promocija dobrovoljnog
darivanja krvi DDK
Dnevni boravak za
beskućnike
Služba traženja
Savjetovalište za mlade i
obitelj – program kratkih
intervencija
UKUPNO

Odobreni
iznos
150.000,00
160.000,00
50.000,00
51.000,00
125.492,00
68.000,00
50.000,00
149.873,00
180.000,00
984.365,00

2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2013. godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrbi zdravstvenu zaštitu, Glava 1
Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Suradnja s Crvenim
križem, a doznačit će se na žiro-račun Hrvatskog crvenog križa, Gradsko društvo
Crvenog križa - Split broj 2330003-1100003749 kod Splitske banke, OIB:
99064774069 temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i Hrvatskog
Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa – Split.
3. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa - Split će sredstva iz točke 1.
ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu polugodišnje i godišnje opisno i financijsko izvješće o utrošenim
sredstvima s preslikama računa.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa - Split će dodijeljena sredstva
vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Hrvatskom Crvenom križu, Gradsko društvo Crvenog križa – Split, Ruđera Boškovića
28
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Vedranu Mardešiću, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 602-01/13-01/2
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju potpore produženom radu Sveučilišne knjižnice u Splitu za 2013. godinu
1. Grad Split će sredstvima iz svog proračuna davati potporu produženom radu
Sveučilišne knjižnice u Splitu u 2013. godini.
2. Sveučilišna knjižnica u Splitu obvezuje se tijekom 2013. godine pored redovnog
radnog vremena od 08 do 21 sat organizirati i noćni rad u vremenu od 21 do 01 sat
svakog radnog dana od ponedjeljka do petka.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka u iznosu do najviše 170.000,00 kuna osiguravaju
se iz Proračuna Grada Splita za 2013. godinu, Razdjel: 8. Služba za prosvjetu i
tehničku kulturu, Glava: 3. Srednje i visoko obrazovanje, Program: Visoko školstvopotpore, Aktivnost: Sufinanciranje produženog rada Sveučilišne knjižnice, a
doznačavat će se Sveučilišnoj knjižnici u Splitu na žiro-račun broj: 23300031100039127, OIB: 40099344720.
4. Međusobna prava i obveze Grada Splita i Sveučilišne knjižnice u Splitu regulirati će
se ugovorom.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 3. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena,
Sveučilišna knjižnica u Splitu dodijeljena će sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i
to uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
6. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za prosvjetu i tehničku kulturu za
realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 31, ravnatelju Petru Kroli
2. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, pročelnici Ines Milina Ganza, ovdje
3. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, Snježani Fabjanac, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/0569
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
kojim se odobrava popuna radnog mjesta voditelja marketinga
(VSS) u Muzeju grada Splita
1. Odobrava se Muzeju grada Splita zahtjev za popunu radnog mjesta voditelja marketinga
(VSS) u skladu s Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova Muzeja grada
Splita.
2. Zadužuje se ravnateljica Muzeja grada Splita za provođenje natječajnog postupka za
zasnivanje jednog radnog mjesta voditelja – 1 izvršitelj (VSS) temeljem Zakona, Statuta
ustanove i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova Muzeja grada Splita.
3. Sredstva za realizaciju točke 1. ovog Zaključka, osigurana su u Proračunu Grada Splita za
2013. godinu, Razdjel 06, Glava 00, Program – Muzej grada Splita.
4. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije na kontrolu i
praćenje realizacije ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Muzej grada Splita, Papalićeva 1, Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00115
URBROJ: 2181/01-01-13-08
Split, 17. siječnja 2013. godine

Na temelju članaka 96; 97. i 98. 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 17. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku nabave
produženja raznog sistemskog software-a
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave produženja podrške raznog sistemskog software-a u sastavu: Katarina
Nataša Merćep, dipl.oec. i Petar Šunjić dipl.ing.elektroteh., te se odabire ponuda
ponuditelja: SGM informatika d.o.o. iz Splita, Grge Novaka 22A, s cijenom od
221.703,75 kuna (s PDV-om).
Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku žalbenog roka, budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
2. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja.
3. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenog glasniku Grada Splita“.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je otvoreni
postupak nabave produženja podrške raznog sistemskog software-a, objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0088094.
Do roka za dostavu ponuda, dana 27. prosinca 2012. godine do 10:00 sati pristigla je jedna
ponuda ponuditelja SGM informatika d.o.o. iz Splita, Grge Novaka 22A, s cijenom od
221.703,75 kuna (s PDV-om).
Kako je u postupku pregleda i ocjene ponuda, ustanovljeno da ne postoje obvezni i ostali
razloga isključenja, da su ispunjeni zahtjevi iz dokumentacije za nadmetanje sukladno članku
94. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i da su dostavljeni svi
traženi dokazi o sposobnosti sukladno članku 18. Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj je
pristiglu ponudu ocijenio valjanom, te odlučio da se s Ponuditeljem SGM informatika d.o.o. iz
Splita, G. Novaka 22A sklopi ugovor o javnoj nabavi.
Sukladno članku 98. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11)
rok mirovanja se ne primjenjuje jer se radi o otvorenom postupku javne nabave u kojem je
sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) 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. SGM informatika d.o.o., Split, G. Novaka 22
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00110
URBROJ: 2181/01-01-13-07
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članaka 96.; 97. i 98. 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 17. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave najma
MS (Microsoft) sistemskog software-a za trogodišnje razdoblje
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave najma MS (Microsoft) sistemskog software-a za trogodišnje razdoblje
u sastavu: Marijana Kirevski, oec., Petar Šunjić dipl.ing. i Ana Dorić, dipl.ing, te se
odabire ponuda ponuditelja: ZAJEDNICA PONUDITELJA: IT SISTEMI-NOVE
TEHNOLOGIJE D.O.O., TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 8, 21000
SPLIT I COMBIS D.O.O., BAŠTIJANOVA 52/A, 10000 ZAGREB , s cijenom od
1.570.929,92 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključit će se ugovor po
donošenju ovog rješenja, budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja
4. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave najma MS (Microsoft) sistemskog software-a za trogodišnje
razdoblje, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 0020085941.
Do roka za dostavu ponuda, dana 10. siječnja 2013. godine do 10:00 sati pristigla je jedna
ponuda Zajednice ponuditelja: IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE D.O.O. iz Splita i
COMBIS D.O.O. iz Zagreba.
Kako je u postupku pregleda i ocjene ponuda, ustanovljeno da ne postoje obvezni i ostali
razlozi isključenja, da su ispunjeni zahtjevi iz dokumentacije za nadmetanje sukladno članku
94. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i da su dostavljeni svi
traženi dokazi o sposobnosti sukladno članku 18. Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj je
pristiglu ponudu ocijenio valjanom, te odlučio da se s Zajednicom ponuditelja: IT SISTEMINOVE TEHNOLOGIJE D.O.O. iz Splita i COMBIS D.O.O. iz Zagreba sklopi ugovor o javnoj
nabavi.
Sukladno članku 98. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11)
rok mirovanja se ne primjenjuje jer se radi o otvorenom postupku javne nabave u kojem je
sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) 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. IT SISTEMI-NOVE TEHNOLOGIJE D.O.O., TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE
8, 21000 SPLIT
2. COMBIS D.O.O., BAŠTIJANOVA 52/A, 10000 ZAGREB
3. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
4. Službi za javnu nabavu, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00109
URBROJ: 2181/01-01-13-08
Split, 17. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 100. stavka 4. točke 4. i članka 101. 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 17. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o poništenju otvorenog postupka javne nabave lož ulja za potrebe Gradske uprave i proračunskih
korisnika Grada Splita za jednogodišnje razdoblje
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za poništenje otvorenog postupka
javne nabave lož ulja za potrebe Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita za
jednogodišnje razdoblje u sastavu: Marijana Kirevski, oec. i Mario Negotić, prof.
2. Poništava se postupak nabave lož ulja za potrebe Gradske uprave i proračunskih korisnika
Grada Splita za jednogodišnje razdoblje
3. Odluka o poništenju postupka postaje konačna nakon isteka roka mirovanja od 15 dana od dana
dostave Rješenja o poništenju.
4. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“

Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je otvoreni
postupak javne nabave lož ulja za potrebe Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita za
jednogodišnje razdoblje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 0020082484.
Do roka za dostavu ponuda, dana 31. prosinca 2012. godine do 10:00 sati pristigle su ukupno tri
ponude i to ponuditelja: INA INDUSTRIJA NAFTE DD, AV. V. HOLJEVCA 10, 10020 ZAGREB;
LUKOIL CROATIA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 284, 10000 ZAGREB i PETROL D.O.O.,
OREŠKOVIĆEVA 6/H, OTOK, 10010 ZAGREB.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, slijedeće ponude su isključene temeljem slijedećih obveznih
i ostalih razloga isključenja:
- INA INDUSTRIJA NAFTE DD - Ponuditelj nije dostavio Izjavu sukladno točci 17.3.
Dokumentacije za nadmetanje.
- LUKOIL CROATIA D.O.O. - Ponuditelj nije dostavio Izjavu sukladno točci 17.3. Dokumentacije
za nadmetanje.
- PETROL D.O.O. - Ponuditelj nije dostavio Izjavu sukladno točci 17.3. Dokumentacije za
nadmetanje.

Kako nije preostala niti jedna valjana ponuda nakon isključenja ponuda, postupak javne
nabave potrebno je poništiti temeljem članka 100. stavka 4. točka 4. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine broj 90/11).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) 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 poništenju.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. INA INDUSTRIJA NAFTE DD, AV.V.HOLJEVCA 10, 10020 ZAGREB
2. LUKOIL CROATIA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 284, 10000 ZAGREB
3. PETROL D.O.O., OREŠKOVIĆEVA 6/H, OTOK, 10010 ZAGREB
4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
5. Službi za javnu nabavu, ovdje
6. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
7. Arhivi, ovdje

