KLASA: 300-01/13-01/00025
URBROJ:2181/01-01-13-04
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
PRAVILNIK
o uvjetima za dodjelu potpora inovacijama u poduzetništvu u 2013. godini
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom o uvjetima za dodjelu potpora inovacijama u poduzetništvu u
2013. godini (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se potpore, korisnici potpore, namjena i
sredstva potpore, uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, te postupak odobravanja potpora u
2013. godini.
Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Pravilnika smatraju se
državnim potporama male vrijednosti sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o
objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti koje u razdoblju od tri fiskalne godine ne
smiju prijeći iznos od 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Članak 2.
Sredstva za potpore su nepovratna sredstva i osiguravaju se u Proračunu Grada
Splita.
II.

KORISNICI POTPORE

Članak 3.
Korisnici sredstava potpore su subjekti malog gospodarstva; obrti i trgovačka
društva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“
broj 29/02, 63/07 i 53/12) koji:
‐ imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Splita,
‐ su u cijelosti u privatnom vlasništvu,
‐ su se registrirali i započeli obavljati djelatnost do 31. prosinca 2012. godine,
‐ pozitivno posluju,
‐ nemaju dugovanja prema državi i Gradu Splitu,
‐ imaju najmanje jednog zaposlenog.
Korisnici sredstava potpore ne mogu biti gospodarski subjekti iz sektora koji su po
odredbama Pravila o potporama male vrijednosti sadržanih u Uredbi Komisije Europskih
zajednica broj 1998/2006 od 15. prosinca 2006. („Službeni list Europske unije“ serija L,
broj 379, 28. prosinca 2006.), usvojenih Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male
vrijednosti („Narodne novine“ broj 45/07) navedeni kao iznimke, te se sredstva ne mogu
dodijeliti za:

djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama
članicama, odnosno za potpore koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama,
s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili drugim tekućim
troškovima vezanim za djelatnost izvoza,
‐ potpore uvjetovane korištenjem domaće, a ne uvezene robe,
‐ nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuju poduzetnicima koji
obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,
‐ za poduzetnike u teškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnoj potpori
za spašavanja i restrukturiranja poduzetnika u teškoćama, usvojenih Odlukom
Vlade o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i
rekonstruiranje („Narodne novine“ broj 20/07 i 119/11).
Korisnici sredstava potpore ne mogu biti subjekti koji obavljaju djelatnosti slobodnih
zanimanja, ustanove i udruge.
‐

III.

NAMJENA I SREDSTVA POTPORE

Članak 4.
Ovim Pravilnikom određuju se potpore za sljedeće namjene:
1. zaštitu industrijskog vlasništva,
2. razvoj novih proizvoda i/ili usluga,
3. napredak u tehnološkom razvoju, odnosno razvoj nove tehnologije,
4. predstavljanje inovacija.
Namjena iz točke 1. obuhvaća troškove pripreme, podnošenja i ispitivanja prijave
patenta, industrijskog dizajna i žiga Republike Hrvatske.
Namjena iz točke 2. i 3. uključuje troškove izrade/nabave alata, strojeva i poslovnog
softvera za razvoj novog proizvoda odnosno razvoj nove tehnologije, nabavu instrumenata i
opreme za istraživanje, troškove usluge korištenja dodatnih znanja u cilju dovršenja
inovacije, te troškove za izradu i ispitivanje prototipa ili postupka (ne uključuje sitni inventar
i redovne materijalne troškove).
Namjena iz točke 4. obuhvaća troškove marketinških aktivnosti (uključuje troškove
vezane uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje
proizvoda, izradu web stranice i izradu promidžbenog materijala).
Članak 5.
Sredstva potpore dodjeljuju se za pokriće troškova izvršenog ulaganja u 2013. godini
i to od dana objave do dana završetka natječaja iz članka 8. ovog Pravilnika.
Za namjenu iz točke 1. članka 4. ovog Pravilnika sredstva potpore dodjeljuju se u
visini do 75 % izvršenog ulaganja, a za namjene iz točke 2., 3. i 4. članka 4. ovog Pravilnika
sredstva potpore dodjeljuju se u visini do 50% izvršenog ulaganja, ali sve najviše do
10.000,00 kuna.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za dodjelu sredstava potpore
za jednu ili više namjena iz članka 4. ovog Pravilnika.
Subjektima iz članka 3. Pravilnika koji su u sustavu PDV-a ne sufinancira se iznos
poreza na dodanu vrijednost.
Ukupan iznos sredstava predviđenih za realizaciju potpora iz članka 4. ovog
Pravilnika iznosi 200.000,00 kuna.
IV. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE
Članak 6.
Kriterij za dodjelu sredstava potpore iz članka 4. Pravilnika su slijedeći:

R.
br.
1.

2.

KRITERIJ
ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG
VLASNIŠTVA

VRSTA ZAŠTITE
INDUSTRIJSKOG
VLASNIŠTVA

BODOVI
A) Patent, industrijski dizajn i žig
dodijeljen u DZIV-u i održava
se
B) Prijava patenta, industrijskog
dizajna i žiga objavljena u
„Hrvatskom
glasniku
intelektualnog vlasništva“, ali
nije dodijeljena
C) Prijava patenta, industrijskog
dizajna i žiga podnesena u
DZIV-u, ali nije objavljena
A) Patent

5

B) Industrijski dizajn

2

C) Žig

1

3
1

3

3.

STANJE RAZVOJA
INOVACIJE

A)
B)
C)
D)

Inovacija se koristi/proizvodi
Izrađen prototip
Prototip u izradi
Postoji tehničko – tehnološka
dokumentacija inovacije

5
3
2
1

4.

TRŽIŠNA PROCJENA
INOVACIJE

A) Potpisan ugovor s kupcima
proizvoda /usluge
B) Potpisano pismo namjere ili
predugovor

3

A)
B)
C)
D)

3
2
1
1

5.

PRIZNANJA I NAGRADE ZA
INOVACIJU KOJA SE
PRIJAVLUJE ZA DODJELU
SREDSTAVA POTPORE

Zlatno odličje
Srebrno odličje
Brončano odličje
Posebna nagrada

1

Lista prednosti za dodjelu sredstava potpore utvrđuje se s obzirom na najveći broj
osvojenih bodova do iskorištenja sredstava iz članka 5. stavka 5. ovog Pravilnika.
V. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE
Članak 7.
Postupak u svezi dodjeljivanja potpora obavlja Povjerenstvo za dodjelu potpora
inovacijama u poduzetništvu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno od predsjednika,
zamjenika predsjednika i tri člana.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik
Grada Splita posebnim rješenjem kao svoje radno tijelo.
Predsjednik Povjerenstva organizira rad Povjerenstva, saziva i vodi njegove sjednice
te predlaže dnevni red.
Predsjednika Povjerenstva u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje njegov zamjenik.
Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova nazočnih članova ako je na sjednici
nazočna većina članova.
Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Služba za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvoj Grada Splita (dalje u tekstu: Služba).

Članak 8.
Natječaj za dodjelu potpora za namjene iz članka 4. ovog Pravilnika raspisuje
Gradonačelnik, a objavljuje se u dnevnom tisku i na službenoj internetskoj stranici Grada
Splita.
Pravo na potporu putem natječaja ostvaruju subjekti iz članka 3. ovog Pravilnika.
U natječaju se objavljuju korisnici sredstava potpore, njihova namjena, uvjeti i
kriteriji za dodjelu potpore, popis dokumentacije koja se podnosi te rok za podnošenje
zahtjeva.
Članak 9.
Zahtjev za dodjelu sredstava potpore podnosi se Povjerenstvu, putem Službe, na
propisanom obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora inovacijama u poduzetništvu u 2013.
godini“, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, uz koji se prilaže i tražena dokumentacija.
Podnositelj zahtjeva je dužan u okviru tražene dokumentacije popuniti i priložiti
„Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti“ i to o svim potporama male
vrijednosti koje je primio, neovisno o razini davatelja potpore, tijekom tekuće i prethodne
dvije fiskalne godine.
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti sastavni je dio ovog
Pravilnika.
Obrasci iz stavaka 1. i 2. ovog članka mogu se preuzeti na web stranici Grada Splita.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje. Naknadne nadopune
tražene dokumentacije nisu dozvoljene.
Članak 10.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava potpore dužan je dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
1) Trgovačko društvo:
 ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora inovacijama u poduzetništvu u
2013. godini,
 ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti ovjerenu kod
javnog bilježnika (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne
potpore),
 Izvadak iz sudskog registara (izvorni primjerak) ne stariji od 30 dana od dana
objave natječaja,
 BON-1 za poslovnu godinu 2012. (ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana
objave natječaja,
 BON-2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (izvorni primjerak) ne
stariju od 30 dana od dana objave natječaja,
 potvrdu Grada Splita o nepostojanju duga prema Gradu Splitu ne stariju od 30
dana od dana objave natječaja (izdaje Upravni odjel za financije, III.kat, soba
337, telefon: 021/310-027),
 Presliku stranice A R-Sm obrasca za prosinac 2012. i ožujak 2013. godine
ovjerene od REGOS-a,
 opis inovacije (prikaz tehničkog rješenja, namjena, način i mjesto primjene
inovacije),
 dokaz o dodijeljenoj ili objavljenoj zaštiti industrijskog vlasništva ili dokaz o
podnesenoj prijavi Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo,
 preslike računa dobavljača/proizvođača za robe i/ili usluge potrebne za
ostvarenje namjene potpore (uz priložene račune za robe i usluge iz inozemstva
potrebno je priložiti kratak opis proizvoda ili usluge na hrvatskom jeziku),
 izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje (izjava o kompenzaciji
prihvaća se kao dokaz o izvršenom plaćanju samo ako je uz nju priložen račun/i




na temelju kojih se vrši kompenzacija i konto kartica iz koje se vidi postojanje
obveze između vjerovnika i dužnika te da je ista kompenzacijom podmirena),
preslike ugovora, predugovora ili pisma namjere s kupcima proizvoda ili usluga u
svrhu dokazivanja tržišne procjene inovacije (ako posjeduje),
preslike priznanja i nagrada dodijeljenih na sajmovima, izložbama i natječajima
za inovaciju koja se prijavljuje za dodjelu sredstava potpore (ako posjeduje).

2) Obrt:
 ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora inovacijama u poduzetništvu u
2013. godini,
 ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti ovjerenu kod
javnog bilježnika (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne
potpore),
 Izvadak iz obrtnog registara (izvorni primjerak) ne stariji od 30 dana od dana
objave natječaja,
 za obrtnike – obveznike poreza na dohodak - presliku ovjerene Prijave poreza na
dohodak i Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2011. i 2012. godinu (obrti
osnovani u 2012.g. podnose samo presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak i
Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2012.g.)
 za obrtnike – obveznike poreza na dobit - BON-1 za poslovnu godinu 2012.
(ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 BON-2 ili SOL 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (izvorni primjerak) ne
stariju od 30 dana od dana objave natječaja,
 potvrdu Grada Splita o nepostojanju duga prema Gradu Splitu ne stariju od 30
dana od dana objave natječaja (izdaje Upravni odjel za financije, III. kat, soba
337, telefon: 021/310-027),
 Presliku stranice A R-Sm obrasca za prosinac 2012. i ožujak 2013. godine
ovjerene od REGOS-a (obrti u kojima je vlasnik ujedno i jedini zaposlenik prilažu
presliku rješenja Porezne uprave o plaćanju doprinosa za 2012. g. i 2013.g.),
 opis inovacije (prikaz tehničkog rješenja, namjena, način i mjesto primjene
inovacije),
 dokaz o dodijeljenoj ili objavljenoj zaštiti industrijskog vlasništva ili dokaz o
podnesenoj prijavi Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo,
 preslike računa dobavljača/proizvođača za robe i/ili usluge potrebne za
ostvarenje namjene potpore (uz priložene račune za robe i usluge iz inozemstva
potrebno je priložiti kratak opis proizvoda ili usluge na hrvatskom jeziku),
 izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje (izjava o kompenzaciji
prihvaća se kao dokaz o izvršenom plaćanju samo ako je uz nju priložen račun/i
na temelju kojih se vrši kompenzacija i konto kartica iz koje se vidi postojanje
obveze između vjerovnika i dužnika te da je ista kompenzacijom podmirena),
 preslike ugovora, predugovora ili pisma namjere s kupcima proizvoda ili usluga u
svrhu dokazivanja tržišne procjene inovacije (ako posjeduje),
 preslike priznanja i nagrada dodijeljenih na sajmovima, izložbama i natječajima
za inovaciju koja se prijavljuje za dodjelu sredstava potpore (ako posjeduje).
Članak 11.
Povjerenstvo obrađuje pristigle zahtjeve, utvrđuje pravovaljanost istih, te izrađuje
prijedlog liste podnositelja zahtjeva kojima se dodjeljuju potpore sukladno odredbama ovog
Pravilnika.
U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva imaju isti broj bodova u postupku
vrednovanja, prednost se daje podnositelju zahtjeva za čiju inovaciju Povjerenstvo procjeni

da je veće razine inovativnosti i/ili većeg učinka u odnosu na lokalni, nacionalni i globalni
domet.
U svrhu provođenja kontrole izvršenog ulaganja članovi Povjerenstva ovlašteni su
izvršiti provjeru obilaskom podnositelja zahtjeva i njihovih poslovnih objekata.
U slučaju utvrđene nepravilnosti prilikom provođenja kontrole iz prethodnog stavka
podnositelju zahtjeva se neće dodijeliti potpora.
Gradonačelnik Grada Splita, na prijedlog Povjerenstva, svojim zaključkom utvrđuje
listu podnositelja zahtjeva kojima se dodjeljuju sredstva potpore – korisnika potpore.
Članak 12.
Zaključak iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika dostavlja se svim podnositeljima
zahtjeva.
Zaključak iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika objavljuje se na službenoj
internetskoj stranici Grada Splita.
Na temelju zaključka iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika odobrena sredstva
potpore isplaćuju se na žiro – račun korisnika potpore.
Članak 13.
O svim dodijeljenim potporama male vrijednosti, izvješćuje se Agencija za zaštitu
tržišnog natjecanja u roku od 15 dana od dodjele potpore.
Podatke o dodijeljenim potporama Služba je dužna čuvati deset godina od dana
dodjele potpore.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenome glasniku
Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnici Željki Kerum, ovdje
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

KLASA: 330-05/13-01/00047
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 28. stavka 2. točke 6., članka 96. i članka 98. stavka 2. točke 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 30.
travnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave za izradu modela spomenika Neovisnosti
i prvom hrvatskom predsjedniku
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave za izradu modela spomenika Neovisnosti i prvom hrvatskom
predsjedniku u sastavu: Katarina Nataša Merćep, dipl.oec. i Anto Krželj,
dipl.ing.građ., te se odabire ponuda ponuditelja: kipar ZORAN JURIĆ iz Zagreba,
Selska 92, s cijenom od 240.000,00(s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključit će se ugovor po
dostavi Rješenja Ponuditelju, 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
Nakon provedenog natječaja, u skladu s odgovarajućim pravilima o zaštiti autorskih
prava ugovor se mora sklopiti s pobjednikom, a kipar Zoran Jurić je autor
prvonagrađenog rada. Grad Split je kao Naručitelj s istim proveo pregovarački postupak
javne nabave bez prethodne objave po članku 28. stavku 2. točki 6. Zakona o javnoj
nabavi objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2013/S 0150036913.
U pregovaračkom postupku evidencijskog broja 2013/01-01-006 Grad Split je uputio
poziv na pregovaranje kiparu ZORANU JURIĆU, a isti je dostavio Konačnu ponudu za
izradu modela spomenika Neovisnosti i prvom hrvatskom predsjedniku i dokazao svoju
sposobnost za obavljanje istog. 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. ZORAN JURIĆ, Selska 92, Zagreb
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Služba za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-03/13-01/19
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10,) Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi za kulturu i sport Pozitivna sila
za odlazak Antonije Kuzmanić u Pariz na prezentaciju projekta „Circus Next“
1. Grad Split će osigurati sredstva Udruzi za kulturu i sport Pozitivna sila za odlazak
Antonije Kuzmanić u Pariz na prezentaciju projekta „Circus Next“, 27. i 28. travnja
2013. u iznosu od 3.500 kuna.
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: Kulturna suradnja; Aktivnost: Međunarodna i
regionalna kulturna suradnja, a sredstva će se doznačiti na žiro račun Udruge za
kulturu i sport Pozitivna sila, br. 2340009-1110317887.
3. Udruga za kulturu i sport Pozitivna sila 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 Udruga za kulturu i sport
Pozitivna sila 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. Udruzi za kulturu i sport Pozitivna sila, Biskupa Jurja Dobrile 8, 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: 402-01/13-01/30
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi pčelara „Ružmarin“ Split za rad pčelarske udruge
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 10.000,00 kn Udruzi pčelara „Ružmarin“
Split za rad pčelarske udruge.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Glava 1. Ured gradonačelnika, Razdjel 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, Program - sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a uplatit će se na žiro
račun broj 2330003-1100089025 Udruzi pčelara „Ružmarin“ Split.
3. Udruga pčelara „Ružmarin“ Split dužna 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. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi pčelara „Ružmarin“ Split, Slavićeva 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

KLASA: 612-01/13-04/19
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi za kulturnu suradnju zemalja
Srednje Europe – Srednjoeuropska akcija - Pokret za Srednju Europu,
za troškove organizacije i realizacije Međunarodnog festivala puhačke glazbe
1. Grad Split osigurat će sredstva Udruzi za kulturnu suradnju zemalja Srednje Europe –
Srednjoeuropska akcija - Pokret za Srednju Europu za troškove organizacije i
realizacije Međunarodnog festivala puhačke glazbe, koji će se održati u Splitu od 25.
do 28. travnja 2013. godine, u iznosu od 7.250 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 udruge za kulturnu suradnju zemalja Srednje Europe Srednjoeuropska akcija – Pokret za Europu, Slavonska 15, 31000 Osijek, OIB:
64391566068, Zagrebačka banka – 1102162714.
3. Udruga za kulturnu suradnju zemalja Srednje Europe - Srednjoeuropska akcija –
Pokret za Europu će, po odrađenom događaju, dostaviti izvješće o utrošenim
sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Udruga za kulturnu suradnju zemalja Srednje Europe - Srednjoeuropska akcija –
Pokret za Europu, dužna je dostaviti narativno i financijsko izvješće o realiziranom
programu označenom u točki 1. ovog Zaključka.
5. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za praćenje
realizacije ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi za kulturnu suradnju zemalja Srednje Europe - Srednjoeuropska akcija –
Pokret za Europu, Slavonska 15, 31000 Osijek
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-02/13-01/00007
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu
za izložbu nastavnika i studenata kiparskog odsjeka UMASA
povodom obilježavanja petnaeste obljetnice njenog postojanja
1. Grad Split će osigurati sredstva u iznosu od 2.000 kuna za izložbu nastavnika i
studenata kiparskog odsjeka UMASA povodom obilježavanja petnaeste obljetnice
njenog postojanja.
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 sredstva će se doznačiti na
žiro račun 2330003-1100090996 Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu,
Glagoljaška bb 21000 Split; OIB: 38960125358.
3. Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, po izvršenju programa, dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena Umjetnička akademija
Sveučilišta u Splitu 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“.
7.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, Glagoljaška bb 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: 612-01/12-01/00299
URBROJ: 2181/01-01-13-07
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeljivanju sredstava za pokriće troškova putovanja Mješovitog pjevačkog društva
„Mirta“ za sudjelovanje na Danima vokalne glazbe „Brajši u spomen“ u Puli
1. Grad Split će u svrhu realizacije projekta putovanja Mješovitog pjevačkog društva
„Mirta“ za sudjelovanje na Danima vokalne glazbe „Brajši u spomen“ dodijeliti
novčana sredstva u iznosu od 9.500 kuna, prema ponudi prijevoznika Čazmatrans iz
Bjelovara.
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: Kulturna suradnja; Aktivnost: Regionalna i
nacionalna kulturna suradnja.
3. Mješovito pjevačko društvo „Mirta“ će, po izvršenju programa, dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost.
4. Ako se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena Mješovito pjevačko društvo
„Mirta“ 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. Mješovito pjevačko društvo „Mirta“, Rendićeva 16, 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: 602-01/13-01/23
URBROJ: 2181/01-01-13-02
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za isplatu autorske naknade gospođi Ines Nosić za vođenje završnog
kviza učenika Osnovnih škola Grada Splita u projektu Dioklecijanova škrinjica
1. Grad Split osigurao je sredstva u iznosu 1.500,00 kn neto, za isplatu autorske naknade
gospođi Ines Nosić za vođenje završnog kviza učenika Osnovnih škola Grada Splita u
projektu Dioklecijanova škrinjica.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 8, Glava 2, Program: Šire javne potrebe- sredstva Grada, Projekt:
Dioklecijanova škrinjica, a uplatiti će se na žiro račun gospođe Ines Nosić 2340009Privredna banka Zagreb, poziv na broj 3100992139, u roku od 30 dana, od dana
potpisivanja ugovora.
3. Između Grada Splita i gospođe Ines Nosić sklopit će se Ugovor o autorskom honoraru.
4. Zadužuju se Služba za prosvjetu i tehničku kulturu za praćenje realizacije ovog
Zaključka, a Upravni odjel za financije za izvršenje ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Ines Nosić, Bihaćka 3, 21000 Split
2. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, pročelnici Ines Milini Ganzi, ovdje
3. Službi za prosvjetu i tehničku kulturu, Mati Omaziću, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi,ovdje

KLASA: 620-01/09-01/0308
URBROJ: 2181/01-01-13-37
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine“ broj 125/11), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i točke IV. Rješenja o osnivanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih
prostora u športskim objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na
upravljanje Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
10/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim
objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje Javnoj
ustanovi „Športski objekti“ – Split
1. Prihvaća se Izvješće sačinjeno povodom Natječaja za davanje u zakup poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Splita, prikupljanjem pisanih ponuda (fond poslovnih
prostora u športskim objektima) koji je 8. ožujka 2013. godine objavljen u Narodnim
novinama broj 29/13.
2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka i Zapisnici sa dviju sjednica Povjerenstva za
davanje u zakup poslovnih prostora u športskim objektima koji su u vlasništvu Grada
Splita, a koji su preneseni na upravljanje Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split (u
daljnjem tekstu: Povjerenstva) održanih 27. ožujka 2013. godine i 3. travnja 2013.
godine nalaze se u prilogu ovog Zaključka.
3. Najpovoljnijim ponudama po Natječaju iz točke 1. ovog određuju se kako slijedi:
3.1.

Š.C. „Bazeni Poljud“, Mediteranskih igara 21, Split
Za poslovni prostor pod C.Š.C. „Bazeni Poljud“, Mediteranskih igara 21,
Split, r.br.1.br.p.6, prizemlje-sjever, površine 80,00 m², izabrani zakupnik je
tvrtka „Zast d.o.o.“ s ponudom od 8,00 EUR/m², bez PDV-a,
namjena: ured-izložbeni prostor.

3.2.

Š.C. „Bazeni Poljud“, Mediteranskih igara 21, Split
Za poslovni prostor pod C.Š.C. „Bazeni poljud“, Mediteranskih igara 21,
Split r.br.2., br.p.4., prizemlje istok, površine 284,00 m² izabrani zakupnik
je
udruga „Mareli“ s ponudom od 3.61 EUR m/² bez PDV-a
namjena: sportska.

3.3.

Š.C. „Bazeni poljud“, Mediteranskih igara 21, Split
Za poslovni prostor pod C.Š.C., „Bazeni poljud“, Mediteranskih igara 21,
Split r.br.3. br.p.2. prizemlje- istok, površine 195,00 m² izabrani zakupnik je
tvrtka „Zast“ d.o.o. s ponudom od 6,00 EUR/m², bez PDV-a namjena:
ured – izložbeni prostor.

3.4.

Š.C. „Gripe“ – Stare Gripe, Ulica Slobode 16, Split
Za poslovni prostor pod B.Š.C. „Gripe“ – Stare Gripe, red.br. 1., smješten
na 1. katu – zapad, površine 242,21 m², izabrani zakupnik je tvrtka Centar
za sportsku medicinu i programiranu rehabilitaciju „DIOMED“ d.o.o. iz
Splita, Tršćanska 50, s ponudom od 5,01 EUR/m², bez PDV-a, s namjenom
športska ambulanta.
Obvezuje se tvrtka „Diomed“ da u roku od šest (6) mjeseci pribavi
pravovaljanu Dokumentaciju za pružanje usluga športske ambulante.

4. Ugovori o zakupu s izabranim zakupnicima sklopit će se na određeno vrijeme, na rok
od pet (5) godina.
5. Zadužuje se Javna ustanova „Športski objekti“-Split za realizaciju ovog Zaključka,
Zaključenje Ugovora, a Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih za
praćenje realizacije istog.
6. Ovlašćuje se Ravnatelj javne ustanove „Športski objekti“ – Split za potpisivanje
Ugovora o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljima iz točke 3. ovog
Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Javna ustanova „Športski objekti“ - Split, Osjećka 11, Povjerenstvo
2. Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Zast d.o.o., Split
5. Udruga „Marelli“, Split
6. Diomed d.o.o., Split
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Pismohrana, ovdje

KLASA: 620-08/13-01/015
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 22. Statuta Javne ustanove „Športski objekti“ – Split, Gradonačelnik
Grada Splita, dana 30. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni namjene poslovnih prostora u sastavu športskog objekta ŠC Gripe,
iz namjene ured u namjenu športski ured
1. Prihvaća se inicijativa Javne ustanove „Športski objekti“- Split, da se izvrši prenamjena
poslovnih prostora iz namjene ured u namjenu športski ured i to za sljedeće poslovne
prostore:
A. ŠC „Gripe“, Osječka 11., Split
1. Broj pozicije: 26, Nivo 48 - Jug, 33,00 m²
2. Broj pozicije: 28, Nivo 48 - Jug, 18,00 m²
3. Broj pozicije: 10, Nivo 44 - Zapad, 30,00 m²
4. Broj pozicije: 24, Nivo 48 - Istok, 24,00 m²
5. Broj pozicije: 9, Nivo 44 - Jug, 50,00 m²
B. ŠC „Gripe“ Stare Gripe – Ulica slobode 16., Split
1. Broj pozicije: 3, 35,00 m²
2. Prenamijenjeni športski prostori iz točke 1. ovog Zaključka, prema prijedlogu Javne
ustanove „Športski objekti“ - Split, dodijelit će se po cijeni od 3 eura/m² na rok od
godinu dana sljedećim športskim udrugama od posebnog značaja za Grad Split:
„Udruga Split grad sporta“; „KK Adriatic“; „Udruge sportskih novinara grada
Splita“; i „Udruga Vir-art“.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Javnoj ustanovi „Športski objekti“ - Split, Osječka 11, Split
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
4. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/13-01/00046
URBROJ: 2181/01-01-13-05
Split, 30. travnja 2013. godine
Na temelju članka 28. stavak 2. točka 6., članak 96. i članak 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 30.
travnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave projektne dokumentacije za uređenje okoliša i
postavljanje spomenika Neovisnosti i prvom hrvatskom predsjedniku
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave za izradu modela spomenika Neovisnosti i prvom hrvatskom
predsjedniku u sastavu: Katarina Šakić, dipl.iur. i Anto Krželj, dipl.ing.građ., te se
odabire ponuda ponuditelja: ODAK I SILAĐIN d.o.o., Mesnička 9 iz Zagreba.
5. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključit 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
Nakon provedenog natječaja, u skladu s odgovarajućim pravilima o zaštiti autorskih prava
ugovor se mora sklopiti s pobjednikom, a arhitekt Branko Silađin je suautor prvonagrađenog
rada. Grad Split je kao Naručitelj s istim proveo pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave po članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona o javnoj nabavi objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2013/S 015-0037249. U pregovaračkom
postupku evidencijskog broja 2013/01-01-007 Grad Split je uputio poziv na pregovaranje
ODAK I SILAĐIN d.o.o., a isti su dostavili Konačnu ponudu za projektnu dokumentaciju za
uređenje okoliša i postavljanje spomenika Neovisnosti i prvom hrvatskom predsjedniku i
dokazao svoju sposobnost za obavljanje istog. 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:
3. ODAK I SILAĐIN d.o.o., Mesnička 9, Zagreb
4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Služba za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

