KLASA: 022-05/10-01/0023
URBROJ: 2181/01-01-13-17
Split, 02. travnja 2013. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdje–
PREDMET:

Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Gradske uprave Grada Splita

Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine sukladno članku 52. Statuta
Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), utvrdio je tekst
Amandmana na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita
koji je sastavni dio Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita koji je dostavljen
uz Poziv za 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, a koji glase:
Članak 1. mijenja se i glasi:
U odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske
uprave Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 22/10 i 4/12) u članku 2. tabelarnog
pregleda: U koloni RED.BR. pod 4. Radna mjesta I. kategorije iza radnog mjesta pod 3.
VODITELJ ODSJEKA“ od alineje 9. do alineje 14. mijenja se i glasi:
„- za opće - pravne i tehničke poslove
- za radno – pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima
- za javnu nabavu
- za informatiku
- za mjesnu samoupravu
- za komunalne poslove
- za komunalno redarstvo
- za javne površine i pomorsko dobro“
Sukladno članku 81. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita („Službeni glasnik grada
Splita“, broj 17/09), amandman postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se
odvojeno ne glasuje ako ga je podnio predlagatelj akta.

Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita vezano uz ovaj amandman
određuje se Vesna Alač, pročelnica Službe za zajedničke poslove.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00114
URBROJ: 2181/01-01-13-08
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članaka 96., 97. i 98. stavka 2. 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 02. travnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave dugoročnog kredita za refinanciranje
municipalnih obveznica Grada Splita u iznosu od 30 milijuna kuna
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave dugoročnog kredita za refinanciranje municipalnih obveznica Grada
Splita u iznosu od 30 milijuna kuna u sastavu: Katarina Nataša Merćep, dipl.oec. i
Ljiljana Vučetić, dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Hypo Alpe-Adria- Bank d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 6, s cijenom od
5.000.418,96 kuna
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključit će se ugovor po
donošenju istoga 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 dugoročnog kredita za refinanciranje municipalnih obveznica
Grada Splita u iznosu od 30 milijuna kuna, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave
pod brojem: 2013/S 002-0004709.
Do roka za dostavu ponuda, dana 28. veljače 2013. godine do 10:00 sati pristigla je ukupno
jedna ponuda i to ponuditelja Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, pristigla ponuda ocijenjena je valjanom, pa je
odlučeno da se s istim ponuditeljem sklopi ugovor.
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. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 947-01/12-01/00051
URBROJ: 2181/01-01-12-06
Split, 02. travnja 2013. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju razvrgnuća suvlasničke zajednice
između Grada Splita i Elanija d.o.o.
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, utvrdio je
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju razvrgnuća suvlasničke zajednice između Grada Splita i
Elanija d.o.o.
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Jure Šundov,
zamjenik gradonačelnika.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog Zaključka…
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Zamjeniku gradonačelnika Grada Splita, ovdje
3. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
4. Službi za imovinsko pravne poslove i izgradnju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/13-01/00076
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za zapošljavanje novog djelatnika na
radno mjesto „Rukovoditelj Sektora ekonomskih, pravnih i općih poslova“ u
Javnoj ustanovi „Športski objekti“ – Split
1. Grad Split daje prethodnu suglasnost Javnoj ustanovi „Športski objekti“ - Split za
zapošljavanje jednog (1) novog djelatnika u 2013. godini i to:
1 Rukovoditelj Sektora ekonomskih, pravnih i općih poslova, na
neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom.
2. Javna ustanova „Športski objekti“ - Split obvezna je Gradonačelniku Grada Splita
dostaviti pisano izvješće o realizaciji ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Javna ustanova „Športski objekti“ - Split
2. Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Savjetnik gradonačelnika za šport, Ivanu Veštiću, ovdje
4. Arhiva, ovdje

KLASA: 620-08/13-01/00013
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju odobrenja Hrvatskom nogometnom klubu „Val“ iz Kaštel Starog, Vukovarska
34, za privremeno korištenje športskog objekta Nogometno igralište NK „Primorac“,
Stobreč, za odigravanje službenih utakmica u natjecateljskoj sezoni 2013./2014.
1. Grad Split odobrava Hrvatskom nogometnom klubu „Val“ iz Kaštel Starog,
privremeno korištenje športskog objekta Nogometno igralište NK „Primorac“,
Stobreč, za odigravanje službenih (prvenstvenih) utakmica 2. Hrvatske nogometne
lige, u natjecateljskoj sezoni 2013./2014.
2. Hrvatski nogometni klub „Val“ obvezan je koristiti objekt iz točke l. ovog Zaključka
sukladno Sporazumu zaključenim s Nogometnim klubom „Primorac“ 1929, kojem je
Grad Split Ugovorom, broj 521/2007 od 14. 5. 2007. godine povjerio na
upravljanje, korištenje i održavanje športski objekt Nogometni stadion „Primorac“
Stobreč.
3. Zadužuje se Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih za praćenje
realizacije ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Nogometni klub „Val“, Vukovarska 34, 21216 Kaštel Stari
2. Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Jeleni Gugić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 612-04/13-01/00008
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Književnom krugu Split
za tisak 43. sveska „Priloga povijesti umjetnosti u Dalmaciji“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za tisak 43. sveska
„Priloga povijesti umjetnosti u Dalmaciji“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2013. godinu Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s
javnošću i protokol, Program - sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a doznačit
će se na žiro-račun broj 2360000-1101462559, Književnom krugu Split.
3. Književni krug Split 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 Grada Splita za
realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Književnom krugu Split, Ispod ure 3, 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

KLASA: 402-01/13-01/00037
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Kulturno-umjetničkom Društvu željezničara „Filip Dević“
za gostovanje u Istri i Švicarskoj
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za gostovanje u Istri i
Švicarskoj.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2013. godinu Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s
javnošću i protokol, Program - sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a doznačit
će se na žiro-račun broj 2330003-1100107746, Kulturno-umjetničkom Društvu
željezničara „Filip Dević“, OIB 27821572683.
3. Kulturno-umjetničko Društvo željezničara „Filip Dević“ dužno 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 Grada Splita za
realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Kulturno-umjetničkom Društvu željezničara „Filip Dević“, Petrova 46, 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

KLASA: 500-01/13-01/00044
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), članka 37. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
4/12 i 38/12) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje rada
Mi centra za pomoć i njegu Split u 2013. godini
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 100.000,00 kuna za sufinanciranje rada
ustanove socijalne skrbi Mi centar za pomoć i njegu Split u 2013. godini.
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 1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i
zdravstvena zaštita, a doznačit će se u dvije rate na žiro-račun broj 23300031100345620 otvoren kod Splitske banke za Mi centar za pomoć i njegu Split, OIB:
47738256872 i to temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i Mi
centra za pomoć i njegu Split.
3. Mi centar za pomoć i njegu Split će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski
koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu dva
šestomjesečna opisna i financijska izvješća o utrošenim sredstvima s preslikama
računa u roku od 15 dana nakon izvršenih uplata.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski Mi
centar za pomoć i njegu Split će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita,
i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
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. Mi centar za pomoć i njegu Split, Šibenska 27
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: 500-01/13-01/00098
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), članka 37. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
4/12 i 38/12) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstva Udruzi roditelja „Korak po korak“
za edukaciju o provedbi CAP programa prevencije nasilja nad djecom
1. Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna
Udruzi roditelja „Korak po korak“ za edukaciju o provedbi CAP programa prevencije
nasilja nad djecom koja će se 12. i 13. travnja 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 1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i
zdrav. zaštita, program Zaštita pojedinaca i obitelji, a doznačit će se na žiro-račun
broj 2360000-1101650818 otvoren kod Zagrebačke banke za Udrugu roditelja
„Korak po korak“, OIB: 85852827713, temeljem ispostavljenog računa.
3. Između Grada Splita i Udruge roditelja „Korak po korak“ sklopit će se Ugovor o
sponzorstvu.
4. Udruga roditelja „Korak po korak“ će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski
koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama opisno izvješće 15 dana nakon završetka
edukacije.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Udruga roditelja „Korak po korak“ 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
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi roditelja „Korak po korak“ Zagreb, Ilica 73
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: 612-01/12-01/00332
URBROJ: 2181/01-01-13-08
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranje sredstava udruzi Festive u svrhu organizacije
međunarodnog festivala ekstremnih sportova i hip-hop kulture „xSTatic“
1. Grad Split će osigurati sredstva udruzi Festive u svrhu organizacije međunarodnog
festivala ekstremnih sportova i hip-hop kulture „xSTatic“u iznosu od 40.000 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su 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 sredstva će se doznačiti
na žiro račun broj 2340009-1110346623, udruzi Festive, OIB: 27038779624 kod
Privredne banke Zagreb.
3. Udruga Festive će, po odrađenom projektu, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima
zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da su sredstva nisu namjenski iskorištena, udruga Festive
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. Udruzi Festive, Pujanke 53, 21000 Split
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: 402-01/13-01/00042
URBROJ: 2181/01-01-13-04
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sponzorstvo manifestacije
„Split-fashion destination / Montura 2013“
1. Prihvaća se zamolba trgovačkog društva MONTURA d.o.o., Split, Kralja Zvonimira
14 (dalje u tekstu: Montura d.o.o.) i osiguravaju sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna
(sedamdesetisućakuna) s uračunatim PDV-om u korist MONTURE d.o.o. za
sponzorstvo manifestacije „Split-fashion destination / Montura 2013“ koja se održava
u Splitu u podrumima Dioklecijanove palače 04. i 05. svibnja 2013. godine.
2. Iznos iz prethodne točke ovog Zaključka osiguran je u Proračunu Grada Splita za
2013. godinu, Razdjel 5, Program: Poticanje razvoja turizma, Aktivnost: Poticanje
gospodarsko-turističkih manifestacija, i bit će uplaćen na žiro – račun broj 23300031100358125 koji se vodi kod Societe generale - Splitske banke d.d.
3. Između Grada Splita i Monture d.o.o. zaključit će se ugovor o sponzorstvu
manifestacije „Split-fashion destination / Montura 2013“ kojim će se regulirati
međusobna prava i obveze ugovornih strana.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. MONTURI d.o.o., Split, Kralja Zvonimira 14
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnici Željki Kerum, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/13-04/00016
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 02. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o doniranju sredstava Turističkoj zajednici Grada Splita za organizaciju manifestacije
svečanog otvaranja Zapadne obale grada Splita
1. Grad Split udovoljava zamolbi Turističke zajednice Grada Splita, Split, za doniranje
sredstava za organizaciju manifestacije svečanog otvaranja Obale kneza Branimira
kao Manifestacije svečanog otvaranja Zapadne obale gradske luke grada Splita (u
daljnjem tekstu: Manifestacija), a koja će se održati dana 12. travnja 2013. godine, te
osigurava sredstva u iznosu od 450.000,00 kn (slovima: četiristopedeset tisuća kuna).
2. Sredstva iz prethodne točke ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za
2013. godinu i teretit će se na račun Proračunske pričuve, a uplatit će se na žiro
račun Turističke zajednice Grada Splita broj: 2330003-1100101581 koji se vodi kod
Splitske banke u roku od 15 dana po prihvaćanju izvješća i/ili druge dokumentacije o
održanoj Manifestaciji, sve kako je navedeno u točki 3. ovog Zaključka.
3. Turistička zajednica Grada Splita dužna je Gradu Splitu dostaviti pisano izvješće kao
i drugu dokumentaciju o realizaciji, odnosno utrošenim sredstvima iz točke 1. ovog
Zaključka u roku od 15 dana od njenog završetka.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu iskorištena namjenski,
Grad Split će zadržati od isplate sredstva u dijelu nenamjenski utrošenih sredstava.
5. Između Grada Splita i Turističke zajednice Grada Splita sklopit će se Ugovor o
međusobnim pravima i obvezama vezanim za organizaciju i održavanje Manifestacije.
6. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za
financije.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Turističkoj zajednici Grada Splita, Obala hrvatskog narodnog preporoda 6, 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

