
 Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10 i 10/10), a u svezi s Programom poticanja 

izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2008. – 2012. 

godine te u smislu projekta „Priključi se i predloži“, Župan Splitsko-dalmatinske županije 

dana 13. srpnja 2011. godine donio je  

 

                                                                 ODLUKU 

     o objavljivanju javnog poziva studenticama i studentima za davanje prijedloga imena 

                       Znanstveno-tehnologijskom parku Splitsko-dalmatinske županije  

 

 

                                                                       I. 

 

 Objavljuje se javni poziv studenticama i studentima za davanje prijedloga imena Znanstveno-

tehnologijskom parku Splitsko-dalmatinske županije, lociran na području poduzetničke zone 

Vučevica, Općina Klis.  

                                                                       II. 

 

 Javni poziv iz točke I. sastavni je dio ove Odluke. 

 

                                                                      III.  

 

 Postupak javnog poziva iz točke I. ove Odluke provest će Povjerenstvo za provedbu 

postupaka javnog poziva. 

                                                                      IV. 

   

 Javni poziv iz točke I. objavit će se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije, web 

stranici Sveučilišta u Splitu i web stanicama sveučilišnih sastavnica. 

 

                                                                      V. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA: 020-01/11-02/95 

URBROJ:2181/1-02-11-1 

Split, 13. srpnja 2011. 

 

 

            ŽUPAN 

 

 

Ante Sanader dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 

 

Klasa: 020-01/11-02/95 

Ur.broj: 2181/1-02-11-2 

Split, 13. srpnja 2011. 

 

                                                               objavljuje 

 

 

                                                           JAVNI POZIV 

 

     studenticama i studentima za davanje prijedloga imena Znanstveno-tehnologijskom  

                                        parku Splitsko-dalmatinske županije  

 

 

1. Župan Splitsko-dalmatinske županije ( u daljnjem tekstu Naručitelj) u smislu provedbe 

projekta „Priključi se i predloži“, raspisuje javni poziv studenticama i studentima za 

davanje prijedloga imena Znanstveno-tehnologijskom parku Splitsko-dalmatinske 

županije, lociran na području poduzetničke zone Vučevica, Općina Klis.  

 

 

2. Predloženo ime treba udovoljavati zadanim kriterijima i to: 

 

a) originalnost naziva   

b) zvučnost 

c) lako pamtljivo i izgovorljivo 

d) usklađeno s pravnim, društvenim, etičkim i moralnim normama 

e) napisano na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu 

f) ne smije izazivati neukusne, neozbiljne ili nemoralne asocijacije na hrvatskom 

jeziku i stranim jezicima 

 

PREPORUKA: Usklađenost s idejom i namjenom Znanstveno-tehnologijskog  

                          parka Splitsko-dalmatinske županije. 

 

3. Jedan autor može imati više prijedloga, ali svaki mora biti posebno prijavljen. 

 

4. Prijedlozi imena Znanstveno-tehnologijskog parka (ZTP) Splitsko-dalmatinske 

županije (SDŽ), upućuju se na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za 

provedbu postupka javnog poziva za ZTP, Split, Domovinskog rata 2,  preporučenom 

pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, u jednoj omotnici (koja 

sadržava dvije zasebne omotnice), najkasnije do 28. listopada 2011. godine. 

 

a) U jednoj zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJEDLOG IMENA ZTP- NE  

OTVARATI ! „ dostavlja se prijedlog imena ispisan velikim štampanim  

      slovima i kratko obrazloženje predloženog imena do najviše 400 znakova. 

      Prijava treba biti anonimna (bez imena i oznaka autora/ice). 

 

b) U drugoj zatvorenoj omotnici, priloženoj uz prvu omotnicu, dostavljaju se  



      podaci o autoru, uz naznaku „PODACI O AUTORU-NE OTVARATI !“  

                        Ista omotnica sadržava osobne podatke autora/ice s preslikom osobne iskaznice  

                        i uvjerenjem  o statusu studenta/ice. 

Prilikom zaprimanja prijedloga u Pisarnici Naručitelja obje zaprimljene omotnice dobivaju 

isti barkod.   

 

 

5. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za ZTP procjenjivat će zaprimljene 

prijedloge te ukoliko kvaliteta prispjelih radova bude zadovoljavajuća, Povjerenstvo 

će predložiti donošenje odluke o izboru 3 najbolja prijedloga te dodjelu nagrada i to: 

 

a) novčana u iznosu od 10.000,00 (neto iznos) i diploma o sudjelovanju za 

osvojeno I. mjesto 

b) prijenosno računalo marke HP 620, Procesor core 2 duo, Ram 2 GB, Display 

15,6, HDD 329 GB i diploma o sudjelovanju za osvojeno II. mjesto 

c) diploma o sudjelovanju za osvojeno III. mjesto. 

 

 

6. Dodjelom nagrada sva autorska prava u cijelosti postaju vlasništvo Naručitelja. Time  

      Naručitelj stječe neograničeno pravo korištenja imena bez bilo kakvih odobrenja i  

      suglasnosti autora i plaćanja dodatnih naknada. 

 

7. Zaprimljene prijedloge Naručitelj ne vraća njihovim autorima i na istim zadržava sva  

      autorska prava za sebe. 

 

8. Nepotpuni i zakašnjeli prijedlozi neće biti razmatrani. 

 

9. Na ovom javnom pozivu ne mogu sudjelovati dužnosnici u smislu Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („NN“ broj:26/11), članovi Povjerenstva za provedbu 

javnog poziva kao i njihovi članovi uže obitelji te zaposlenici Naručitelja.  

 

 

 

                                                                                                               Ž U P A N 

 

 

                                                                                                    Ante Sanader, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 



 


