KLASA: 940-06/13-01/00192
URBROJ: 2181/01-01-13-07
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 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 4/12, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Prokurativama
Udruzi „Kultura Split“
1. Grad Split daje udruzi „Kultura Split“ na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu na Prokurativama u svrhu održavanja sajma „Art Market Split“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
svaku subotu počevši od 20. travnja do zaključno 25. svibnja 2013. godine (20. i 27.
travnja, te 04., 11., 18. i 25. svibnja 2013. godine) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
3. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga „Kultura Split“, Šenoina 9, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00284
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 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 4/12, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Ministarstvu obrane Republike Hrvatske
1. Grad Split daje Ministarstvu obrane Republike Hrvatske na korištenje javnu
gradsku površinu na prostoru parkirališta između Spaladium Arene i
Brodosplita u svrhu održavanja Jadranske vojne i zrakoplovne izložba ASDA
2013.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se
za vremensko razdoblje od 20. do 27. travnja 2013. godine.
3. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima
o komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom
stanju. Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja
potrebno se javiti Komunalnom redarstvu.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. PU Splitsko-dalmatinska, Trg hrvatske bratske zajednice 9, 210000 Split, pročelniku
PU Zoranu Petričeviću
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00255
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 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 4/12, 38/12 i 39/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Društvu za sportsku rekreaciju Sportart
na Obali hrvatskog narodnog preporoda – Riva
1. Grad Split daje Društvu za sportsku rekreaciju Sportart iz Rijeke na privremeno
korištenje javnu gradsku površinu za postavljanje otvorene arene (površine 250 m²) na
Obali hrvatskog narodnog preporoda – Riva (zapadni dio, izlaz iz Marmontove).
Postavljena arena sastojat će se od:
- košarkaškog terena sa posebnom podlogom okruženog zaštitnim ogradicama
- organizacijskog šatora sa info pultom za medije, igrače i publiku
- mjesta za osvježenje igrača i publike
- pulta za DJ-a i voditelja
- videozida na kojem će se puštati spotovi i zanimljive scene sa utakmica
- tribina za gledatelje
- organizacijskih vozila
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za dane 19. i
20. srpnja 2013. godine.
3. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Društvo za sportsku rekreaciju Sportart, M. Balote 63, 51000 Rijeka
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-03/13-01/17
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
osiguranje sredstava Umjetničkoj organizaciji Caravan iz Splita
u svrhu gostovanja s predstavom Marlene Dietrich u Los Angelesu
1. Grad Split će osigurati sredstva Umjetničkoj organizaciji Caravan iz Splita u svrhu
gostovanja s predstavom Marlene Dietrich u Los Angelesu, u iznosu od 10.000 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 6 / Glava 0, Program – Javne potrebe u kulturi; Potprogram –
kulturna suradnja; Projekt – Međunarodna kulturna suradnja, a sredstva će se
doznačiti na žiro račun broj 2330003-1100347498, Splitska banka, Umjetničke
organizacije Caravan, Vukovarska 114, Split, OIB: 09432687855.
3. Umjetnička organizacija Caravan će, po odrađenom gostovanju, dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost.
4. Ukoliko se utvrdi da su sredstva nisu namjenski iskorištena, Umjetnička organizacija
Caravan 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. Umjetničkoj organizaciji Caravan, Vukovarska 115, 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: 940-06/13-01/00285
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 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 4/12, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Hrvatskom nogometnom savezu
1. Grad Split daje Hrvatskom nogometnom savezu na korištenje javnu gradsku
površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda – Riva (zapadni dio-proširenje
na izlazu iz Marmontove ulice) za postavljanje dva montažna nogometna igrališta
veličine 6x12 m (72 m²) u svrhu organiziranja Nogometnog festivala.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dan 20. travnja 2013. godine u vremenu od 10:00 do 15:00 sati i 21. travnja 2013.
godine u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
3. Korisnik je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije korištenja potrebno se
javiti Komunalnom redarstvu.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. HNS, Rusanova 13, 10000 Zagreb
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/13-01/00021
URBROJ: 2181/01-01-13-07
Split, 11. travnja 2013. 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 11. travnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u otvorenom postupku nabave lož ulja za potrebe Gradske uprave i
proračunskih korisnika Grada Splita za jednogodišnje razdoblje
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave lož ulja za potrebe Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada
Splita za jednogodišnje razdoblje, u sastavu: Marijana Kirevski, oec., Zorana
Šimundić Bendić, oec. i Jasminka Najev, dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Petrol d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 6/h, s cijenom od 4.590.040,00 kuna (s PDVom).
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključit će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 15 dana od dana dostave ovog Rješenja svim
ponuditeljima.
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 lož ulja za potrebe Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita za
jednogodišnje razdoblje, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem:
2013/S 002-0017242.
Do roka za dostavu ponuda, dana 08. travnja 2013. godine do 10:00 sati pristigle su ukupno
2 ponude ponuditelja i to: Ina Industrija nafte d.d., Av. V. Holjevca 10 iz Zagreba i Petrol
d.o.o., Oreškovićeva 6/h iz Zagreba
U postupku pregleda i ocjene ponuda ustanovljeno je da ne postoje obvezni i ostali razlozi
isključenja. Naručitelj je odbio ponudu Ponuditelja INA Industrija nafte d.d. jer nije dostavio
izjavu da će dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 5% vrijednosti
ugovora (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne bankarske garancije i to u roku od 10 dana od
dana obostrano potpisanog ugovora na način kako je to tražio Naručitelj točkom 27.
Dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj Petrol d.o.o. ispunio je zahtjeve iz dokumentacije
za nadmetanje sukladno članku 94. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
90/11) i dostavio je sve tražene dokaze o sposobnosti sukladno točki 18. Dokumentacije za
nadmetanje, Naručitelj je ponudu Petrol d.o.o. ocijenio valjanom, a sukladno kriteriju za
odabir, odlučeno je da se s istim sklopi ugovor o javnoj nabavi.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno čl. 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. Ina Industrija nafte d.d., Av. V. Holjevca 10 iz Zagreba
2. Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h iz Zagreba
3. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
4. Službi za javnu nabavu, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 561-01/13-01/00148
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 12. Pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“ 8/13),
Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata Arsenović Saši
za podmirenje troškova liječenja teške bolesti
1. Prihvaća se zamolba Arsenović Saše, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške bolesti u iznosu od
3.000,00 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: Pravna i psihosocijalna pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit
će se Arsenović Saši, OIB 894997391291, na žiro račun otvoren kod Hrvatske
poštanske banke broj 2390001-3101311957.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Arsenović Saša, Split, Šetalište Ivana Meštrovića136
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku Zdravku
Parčini, dipl.iur., ovdje
3. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-02/00001
URBROJ: 2181/01-01-13-0009
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52.Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj
17/09 i 10/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju projekata Udruga iz područja socijalne i zdravstvene zaštite
te unapređenja zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i
članova njihovih obitelji
1. Prihvaćaju se projekti Udruga iz područja socijalne i zdravstvene zaštite te
unapređenja zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i
sufinanciranje istih iz Proračuna grada Splita za 2013. prema prijedlogu
Povjerenstva za odabir projekata javnih potreba Udruga hrvatskih branitelja Grada
Splita za 2013. godinu, u sastavu: Zoran Buzdovačić, predsjednik, Jelena Eranović,
Nenad Tomić, Mirko Ramljak, Ante Grbavac, Dragan Grabovac, Frane Rogulj,
Nikola Tokić i Ivan Mršić, članovi.
PROGRAM : PROJEKTI UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA
R.br.

UDRUGA

Udruga dragovoljaca
1. veterana Domovinskog
rata, Ogranak Split
Udruga dragovoljaca IX
srednjodalm. bojne HOS2.
a „Rafael Vitez Boban“
Split
3.

Moto Klub 4. GardijskaSplit

Udruga dragovoljaca
4. veterana Dom. rata B.
Bobanović Split
Zajednica udruga
5. dragovoljaca veterana
DR Split

PROGRAM
- Proslava Maslenice
- Klub žena Vukovar
- Prvenstvo Splita u
balotama
- obilježavanje blagdana –
obilazak područja
djelovanja postrojbe HOS-a
- Maraton
Moto party-godišnjica
brigade
- Od Prevlake do Dunava
- obilazak područja
djelovanja 141. BR Obilježavanje blagdana
- kulturno galerijske
aktivnosti
- obilježavanje vjerskih i
državnih blagdana –
sjećanje na DR – športske

ODOBRENO
kn

Vrijeme

-20 000.00 kn
-5 000.00 kn
-5 000.00 kn

XI. mj.
X. mj.
IX. mj.

-15 000.00 kn

VI. mj.

-20 000.00 kn

IV. mj.

-20 000.00 kn
-15 000.00 kn

IV. mj
VI. mj

-10 000.00 kn

X. mj

-20 000.00 kn

V. mj.

-17 000.00 kn

V. mj.

aktivnosti

6.

Hrvatski časnički Zbor
grada Splta

Hrvatski Vitezovi - ratni
veterani 90./91.
Udruga Marinaca RH
8.
Knez Domagoj
Udruga Hrv.
9. dragovoljaca veterana
Dom. rata grada Splita
7.

Udruga Bošnjaka
branitelja Dom. rata
11. Hrvatske
Ogranak Split i S-D
županije
12.

13.

- obilježavanje vjerskih i
državnih blagdana
- 12. Međunarodna
konferencija časnika
jadranske regije
- Javne tribine, promocije i
tisak knjiga
-obilazak gradova i
područja stradalih u DR
- obilježavanje utemeljenja
HRM
- edukacijski program
„Marjan“
-Posjet Dubrovniku-gradu
her.
-idejno rješenje spom.
obilježja
-obilježavanje važnih
datuma

-10 000.00 kn

V. mj.

-20 000.00 kn

VI. mj.

-20 000.00 kn

IV. mj.

-10 000.00 kn

VII. mj

10 000.00 kn

IX. mj.

10 000.00 kn

VII.0mj.

- 5 000.00 kn
-10 000.00 kn

X. mj.
IV. mj.
IX .mj.

- 5 000.00 kn

Udruga Dragovoljaca
HRM

-edukativan rad informatika

-5 000.00 kn

V. mj

-20 000.00 kn

V. mj.

Udruga veterana ZNG
IV brigade Split

-Sportske igre
-organiziranje 22.
godišnjice osnivanja 4 GBR
-„Putevima ponosa“
obilježavanje obljetnica

-20 000.00 kn

IV. mj.

-20 000.00 kn

V. mj.

-Informatičke radionice
-Monografija

-10 000.00 kn
-20 000.00 kn

V. mj.
VI. mj.

-obilježavanje blagdana

-10 000.00 kn

V. mj.

hodočašće BleiburgDaksa....,

-10 000.00 kn

V. mj.

-Športske igre članova –
„Dan sjećanja“ - Bosansko
Grahovo

-10 000.00 kn

VIII. mj.

-da se ne zaboravi

-10 000.00kn

VIII. mj.

-organizacija puta Vukovar
-organizacija puta Bleiburg

-20 000.00 kn
-20 000.00 kn

X. mj.
V. mj

-memorijal „Andrija
Bartulić“

-20 000.00 kn

VIII. mj.

Udruga veterana
14. Dom.rata 158. brig.i 6.
dom. puk. HV-a
Udruga dragovoljaca i
15. veterana „Športska
satnija“
Udruga Hrvatske
Domovinske vojske
16.
1941.-1945. podružnica
Split
Udruga oboljelih
17.
branitelja DR
Udruga Hrvatskih
dragovoljaca DR Split
Udruga Hrvatskih
19. branitelja dragovoljaca
DR-Split
18.

20. Udruga HVIDR-a Split

21.

Udruga veterana 114.
brigade

Udruga branitelja
veterana Vojne Policije
Udruga Navijača
23. Hajduka sudionika
Dom.rata
24. Udruga HRVI Duilovo
22.

25.

Udruga S.j.p.“BATT“
Split

-obilježavanje vjerskih i
državnih blagdana

-20 000.00 kn

VI. mj.

-Očuvanje imena i djela
72.-73. bojne V.P.

-20 000.00 kn

VII. mj.

-županijska liga

-20 000.00 kn

IV. mj.

-obilježavanje dana udruge
-obilježavanje god.pogibije
-obilježavanje dana udruge
-proslava dana pobjede

-2 000.00 kn
- 5 000.00 kn
-10 000.00 kn
- 5 000.00 kn

IX. mj.
VI. mj.
V. mj.
VII. mj.

UKUPNO: 524.000,00 kn
PODPROGRAM: POMOĆ UDRUGAMA ZA REHABILITACIJU I LIJEČENJE
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UDRUGA
Udruga Dragovoljaca
HRM
Odbojkaški klub invalida
Split
Klub pripadnika i
prijatelja 141. BR. HV Split
Udruga antifašističkih
boraca i antifašista
grada Splita
Udruga udovica
hrvatskih branitelja
grada Splita
Udruga hrvatskih ratnih
veterana grada Splita
Zajednica udruga
dragovoljaca veterana
DR Split
Odbojkaški klub invalida
Split

Udruga Hrvatskih
9. branitelja dragovoljaca
DR-Split
Ronilački klub HVIDRA
10.
Split
11. Udruga HRVI Duilovo

PROGRAM

ODOBRENO
kn

Vrijeme

-Resocijalizacijapsihosocijalno
savjetovalište

-10 000.00 kn

V. mj.

-Prigodni turniri

-10 000.00 kn

VII. mj.

- Psihološka i materijalna
skrb o nemoćnim i oboljelim

-20 000.00 kn

VII. mj.

-Dostojanstveno življenje

-10 000.00 kn

V. mj.

-skrb i pomoć djeci smrtno
stradalih branitelja (djeci s
posebnim potrebama)
-unapređenje zdravlja i
kvalitete života

-20 000.00 kn VI. mj.
-10 000.00 kn

V. mj.

-resocijalizacija kroz
umjetničku radionicu

-20 000.00 kn

VI. mj.

-rehabilitacija HRVI i
branitelja „sjedeća
odbojka“

-10 000.00 kn

VI. mj.

-Duhovna obnova

-20 000.00 kn

VI. mj

-Rehabilitacija kroz
ronilačke aktivnosti

-20 000.00 kn

VI. mj.

-8 000.00 kn

V. mj

-Socijalna i pravna zaštita

UKUPNO: 158.000,00 kn

2. Sredstva za realizaciju točke 1. ovoga Zaključka osiguravaju se iz Službe za suradnju
sa braniteljima i braniteljskim udrugama, program „Hrvatski branitelji“, podprogram
„Udruge hrvatskih branitelja” i podprogram „Pomoć udrugama za rehabilitaciju i
liječenje”, a biti će uplaćena, nakon sklapanja Ugovora u mjesecu izvršenja
programa, na žiro račun Udruge.
3. Udruge branitelja će podnijeti Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim
udrugama, financijsko izviješće o realiziranom programu i odobrenim sredstvima u
roku od 15 dana od dana njegova izvršenja.
4. Sredstva iz podprograma Pomoć Udrugama za rehabilitaciju i liječenje pod rednim
brojem 9. Udruge Hrvatskih branitelja dragovoljaca DR-Split, projekt „Duhovna
obnova” u iznosu od 20.000,00 kn neće biti isplaćena, budući da u 2012. god., nije
realiziran, a Udruzi Hrvatskih branitelja dragovoljaca DR-Split je odobreno
prolongiranje realizacije odobrenih sredstava za 2013. godinu.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku Zdravku
Parčini, ovdje
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, I. Bežovanu, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/13-01/00035
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 26. stavka 2. točke 4., članka 96. i članka 98. stavka 2. točka 1.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), članka 52. Statuta Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 11.
travnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave dodatnih radova na izgradnji crpne stanice Kila s
tlačnim i gravitacijskim cjevovodom
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave dodatnih radova na izgradnji crpne stanice Kila s tlačnim i
gravitacijskim cjevovodom od CS „Kila“ do priključka na postojeću kanalizaciju u
sastavu: Ivana Matutinović, dipl.iur. i Anto Krželj, dipl.ing.građ., te se odabire
ponuda ponuditelja: Cestar d.o.o. iz Splita, Tršćanska 1 s cijenom od 196.433,71(s
PDV-om).
5. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
dostavi Rješenja Ponuditelju, budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
6. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja.
7. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
Obrazloženje
Kako je Grad Split sa tvrtkom Cestar d.o.o. Split sklopio ugovor o izvođenju radova na
izgradnji crpne stanice „Kila“ sa tlačnim i gravitacijskim cjevovodom od CS „Kila“ do
priključka na postojeću kanalizaciju (Ugovor broj 1001/2011), a u tijeku izgradnje se pojavio
višak radova, dodatni radovi i nepredviđeni radovi kojih nije bilo u ugovornom troškovniku,
za iste je bilo potrebno provesti postupak javne nabave.
U pregovaračkom postupku evidencijskog broja 2013/03-00-171 Grad Split je uputio poziv na
pregovaranje Cestaru d.o.o., a isti je dostavio Konačnu ponudu za dodatne radove na
izgradnji crpne stanice Kila s tlačnim i gravitacijskim cjevovodom od CS „Kila“ do
priključka na postojeću kanalizaciju i dokazao svoju sposobnost za obavljanje istih.
Obzirom da je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana
rok mirovanja nije bilo potrebno primijeniti.

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. Cestar d.o.o., Split, Tršćanska 1
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Služba za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/115
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj
33/12), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09 i 11/10),
članka 27. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 14/13) i
Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 11. travnja 2013.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi „Most“ Split
za sufinanciranje usluga prihvatilišta za beskućnike
1. Grad Split osigurava sredstva u visini od 110.000,00 kuna Udruzi „Most“ Split za
sufinanciranje usluga prihvatilišta za beskućnike u polugodišnjem razdoblju siječanj lipanj 2013. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 2
Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i zdrav.
zaštita, a doznačit će se u dvije rate na žiro račun 2330003-1100092490 otvoren kod
Splitske banke za Udrugu „Most“ Split OIB:72486881282.
3. Između Grada Splita i Udruge „Most“ Split sklopit će se Ugovor o sufinanciranju
usluga prihvatilišta za beskućnike.
4. Udruga „Most“ Split će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i
dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno i financijsko
izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama računa za šestomjesečno razdoblje.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Udruga „Most“ Split 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 „Most“ Split, 21000 Split, Zvonimirova 7
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: 330-05/13-01/00023
URBROJ: 2181/01-01-13-07
Split, 11. travnja 2013. godine
Na temelju članka 26. stavak 2. točka 4., članak 96. i članka 98. stavak 2. točka 1. 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 11. travnja
2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave naknadnih i nepredviđenih radova na izgradnji
kanalizacije Sirobuja
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave naknadnih i nepredviđenih radova u sastavu: Katarina Nataša
Merćep, dipl.oec. i Anto Krželj, dipl.ing.građ., te se odabire ponuda ponuditelja:
Lavčević d.d. iz Splita, Bihaćka 2, s cijenom od 7. 624.417,79(s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključit će se ugovor po
do dostavi rješenja ponuditelju budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja.
Obrazloženje
Tijekom radova ukazana je potreba za izmještanjem vodovodnih instalacija, EKI te EE
instalacija, a uslijed tih radova i potreba za dodatnim građevinskim radovima na izmještanju
istih i pojedinih kućnih priključaka. Obzirom da je Lavčević d.d. iz Splita izvođač radova na
izgradnji kanalizacije Sirobuja, zbog jedinstvenog tehničkog rješenja, tehnologije izvedbe te
dinamike izvođenja radova Grad Split je kao Naručitelj s istim proveo pregovarački postupak
javne nabave bez prethodne objave po članku 26. stavak 2. točka 4. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“, broj 90/11).
U pregovaračkom postupku evidencijskog broja 2013/03-00-284 Grad Split je uputio poziv na
pregovaranje Lavčević d.d., a isti je dostavio Konačnu ponudu za naknadne i nepredviđene
radove na izgradnji kanalizacije Sirobuje i dokazao svoju sposobnost za obavljanje istih.
Obzirom da je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana
rok mirovanja nije bilo potrebno primijeniti.
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. Lavčević d.d., Split, Bihaćka 2
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Služba za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

