KLASA: 330-05/15-01/00010
URBROJ: 2181/01-01-15-0007
Split, 10. veljače 2015. godine
Na temelju članaka 26. stavak 2. točka 1., 96. i 98. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 10.
veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru ponuditelja u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave
za nabavu motornog benzina i dizel goriva za potrebe Gradske uprave
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave za nabavu motornog benzina i dizel goriva za potrebe Gradske
uprave u sastavu: Marijana Kirevski i Antun Nakić, te se odabire ponuda ponuditelja:
INA Industrija nafte d. d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10 s cijenom od
149.650,00 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. Ovog Zaključka sklopiti će se ugovor
odmah po donošenju istog.
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. INA Industrija nafte d. d., Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja - svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 080-01/15-02/00003
URBROJ: 2181/01-01-15-06
Split, 10. veljače 2015. godine
GRADSKOME VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl.iur.
-ovdje-

PREDMET: Imenovanje v.d. ravnateljice Muzeja grada Split
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 10.
veljače 2015. godine na Prijedlog Upravnog vijeća Muzeja grada Split sa sjednice održane 4.
veljače 2015. godine daje p o z i t i v n o mišljenje da se za v.d. ravnateljicu Muzeja grada
Split imenuje Elvira Šarić Kostić.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Odboru za izbor i imenovanja, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost i staru gradsku jezgru, pročelniku Siniši Kuki, ovdje
4. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/15-01/00098
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 10. veljače 2015. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. 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 53/13 i 21/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
SOS Dječjem selu Hrvatska
1. Grad Split daje SOS Dječjem selu Hrvatska, na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu u Marmontovoj ulici, nasuprot Robne kuće Zara, radi postavljanja info pulta
s informativnim materijalima o radu i aktivnostima udruge.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
razdoblje od 11. do 15. veljače i od 25. veljače do 1. ožujka 2015. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova
zatraži Grad Split.
4. 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.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. SOS Dječje selo Hrvatska, Zavrtnica 5/III, Zagreb
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/15-01/00096
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 10. veljače 2015. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. 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 53/13 i 21/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Udruzi Leukemije i limfomi - Split
1. Grad Split daje Udruzi Leukemije i limfomi Split, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu na Narodnom trgu, ispred Stare gradske vijećnice; radi postavljanja
info pulta u svrhu organiziranja humanitarne akcije „Krafne na pjaci“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
dan 17. veljače 2015. godine.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova
zatraži Grad Split.
4. 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.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Udruga Leukemije i limfomi, Vukovarska 109A, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 373-01/15-01/00013
URBROJ: 2181/01-01-15-03
Split, 10. veljače 2015. godine
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09. 153/09, 143/12 i 152/14), te članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(„Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i
152/14) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 11/10,
18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. veljače 2015.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 557/2 Z.U. 18325 K.O. Split,
u naravi zgrada u Splitu na adresi Milićeva 33
1. Grad Split se, kao ovlaštenik prava prvokupa, odriče prava prvokupa čest.zgr. 557/2
Z.U. 18325 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Milićeva 33.
2. Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka iznosi 130.000,00 EUR
(slovima: stotridesettisuća eura).
3. Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji za predmetnu nekretninu ponuditelj se
obvezuje jedan primjerak Ugovora dostaviti Gradu Splitu, Službi pravne zaštite i za
stanove i poslovne prostore.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb
2. Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split
3. Odvjetnički ured Ivo Smrke i Maja Smrke, Riječka 18, 21000 Split
4. Službi pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
5. Službi pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, Viboru Pavloviću, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 601-02/15-01/00003
URBROJ:2181/01-01-15-03
Split, 10. veljače 2015. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst) i točke 2. Zaključka o zabrani
zasnivanja radnih odnosa („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 56/13), Gradonačelnik Grada
Splita dana 10. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti Ustanovi predškolskog odgoja
DV „CVIT MEDITERANA“ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
STRUČNI SURADNIK – MEDICINSKA SESTRA na određeno vrijeme
1. Ustanovi predškolskog odgoja
DV „CVIT MEDITERANA“ daje se prethodna
suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto STRUČNI SURADNIK –
MEDICINSKA SESTRA – VŠS – 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.
prosinca 2015. godine.
2. Prethodna suglasnost daje se za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – MEDICINSKA
SESTRA – VŠS – jedan izvršitelj/ica s punim radnim vremenom.
3. Ustanova predškolskog odgoja DV CVIT MEDITERANA dužna je, nakon provedenog
natječajnog postupka, dostaviti pisano izvješće o realizaciji ovog Zaključka
Gradonačelniku Grada Splita i Službi za obrazovanje i znanost Grada Splita.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Ustanovi predškolskog odgoja DV „ CVIT MEDITERANA“, Tršćanska 29, Split
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milina-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost, voditeljici odsjeka Ana Mari Kljaković, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 401-01/15-01/00006
URBROJ: 2181/01-01-15-02
Split, 10. veljače 2015. godine
Temeljem članaka 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom
planu („Narodne novine“ broj124/14) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik
Grada Splita dana 10. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izviješća o popisu imovine i obveza Grada Splita
na dan 31. 12. 2014. godine
1. Prihvaća se Izviješće koordinatora o izvršenom popisu imovine i obveza Grada Splita
na dan 31. 12. 2014. godine koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na dan 31. 12. 2014. godine iskazana je u
sljedećim knjigovodstvenim vrijednostima:
Nabavna vrijednost
6.187.424.484

Ispravak vrijednosti
1.011.288.130

Sadašnja vrijednost
5.176.136.354

3. Temeljem provedenog popisa utvrđene su inventurne razlike, te se prema listama iz
izvješća povećava odnosno smanjuje vrijednost nefinancijske imovine i to:
3.1. povećanje nefinancijske imovine
- poslovni prostori ...................................................................... 60.599.001 kn
- stanovi ..................................................................................... 28.947.317 kn
- skloništa..................................................................................... 2.739.600 kn
- ceste(ŽUC) ............................................................................ 596.392.660 kn
3.2. smanjenje nefinancijske
- koncesija Bačvice ......................................................................... 484.153 kn
- poslovni prostori ........................................................................ 1.292.868 kn
- stanovi ....................................................................................... 6.312.223 kn
- skloništa................................................................................... 22.883.992 kn
- litografije Chagalla (7 kom)............................................................. 14.335 kn
4. Imovina i sitan inventar koja nije u funkciji zbog neispravnosti i tehnološke
zastarjelosti uništava se i isknjižava iz knjigovodstvene evidencije prema listama u
izviješću za:
- rashodovana i uništena oprema i sitan inventar ........................... 569.595 kn
5. Ukupna vrijednost financijske imovine na dan 31. 12. 2014. godine iskazana je u
slijedećim knjigovodstvenim vrijednostima, a odnosi se na:
Financijska imovina na dan 31.12.2014.

1.073.951.284

- novac u banci i blagajni....................................................................... 19.794.821 kn
- depoziti, potraživanja .......................................................................... 10.402.035 kn
- potraživanja za dane zajmove............................................................. 29.099.491 kn
- dionice i udjeli.................................................................................... 435.526.237 kn
- potraživanja za prihode poslovanja................................................... 574.118.807 kn
- rashodi budućih razdoblja ..................................................................... 5.009.893 kn
6. Obveze Grada Splita na dan 31. 12. 2014. iznosile su:
Obveze Grada Splita na dan 31.12.2014.

260.146.918

Od čega su:
- dospjele obveze....................................................................... 26.489.234 kn
- nedospjele obveze................................................................. 233.657.684 kn
7. Zadužuju se upravni odjeli i službe da po okončanju investicija iskazanih kao
nefinancijska imovina u pripremi Upravnom odjelu za financije dostave zapisnike o
primopredaji, uporabnu dozvolu i svu drugu dokumentaciju potrebnu za stavljanje
imovine u funkciju.
8. Zadužuje se Služba za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju da obavi
inventarizaciju zemljišta, uskladi zemljišno-knjižno stanje i katastarsko stanje
zemljišta te da za eventualno neevidentirana zemljišta, dostavi svu potrebnu
dokumentaciju kako bi u poslovnim knjigama Grada bila iskazana sva imovina
brojčano i vrijednosno.
9. Zadužuje se Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore da za svu imovinu
Grada iz njihove nadležnosti Upravnom odjelu za financije dostave svu potrebnu
dokumentaciju kako bi u poslovnim knjigama Grada bila iskazana sva imovina
brojčano i vrijednosno.
10. Zadužuje se Upravni odjel za financije da u suradnji sa ostalim Odjelima i Službama
pripreme prijedloge za otpis potraživanja za tvrtke koje su u stečaju ili likvidirane.
11. Zadužuju se svi odjeli gradske uprave za prihode da iz svoje nadležnosti poduzimaju
sve raspoložive mjere naplate potraživanja.
12. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Svim upravnim odjelima i službama Grada Splita
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, Tei Baldasar, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
KOORDINATOR ZA POPIS IMOVINE I OBVEZA
Split, 10.02.2015.

Izviješće o obavljenom popisu imovine i obveza Grada Splita na dan
31.12.2014.

Rješenjem Gradonačelnika od 14.11.2014. godine imenovana su Povjerenstva za popis i to:
-Povjerenstvo za popis zemljišta
-Povjerenstvo za popis neproizvedene nematerijalne imovine (licence,koncesije i dr.)
-Povjerenstvo za popis građevinskih objekata
-Povjerenstvo za popis postrojenja,opreme i sitnog inventara
-Povjerenstvo za popis prijevoznih sredstava
-Povjerenstvo za popis umjetničkih djela
-Povjerenstvo za popis nematerijalne proizvedene imovine (računalni programi,planovi i dr.)
-Povjerenstvo za popis nefinancijske u pripremi
-Povjerenstvo za popis proizvedene kratkotrajne imovine
-Povjerenstvo za popis novca i vrijednosnica
-Povjerenstvo za popis potraživanja i obveza
-Povjerenstvo za za rashod nefinancijske imovine
Sva Povjerenstva su do 06.02.2015. godine dostavila zapisnike o obavljenim popisima i sa
popisnim listama dostavile koordinatoru koji je temeljem Rješenja dužan izraditi konačni
izvještaj o popisu i sa svojim prijedlozima ga dostaviti Gradonačelniku na usvajanje.
Izviješćem koordinatora utvrđuje se slijedeće:
1. Imenovana Povjerenstva obavila su popis imovine i obveza Grada Splita u razdoblju od
20.12.2014. do 10.02.2014.
2. Obavljenim popisima utvrđeno je stanje imovine i obveza Grada Splita na dan 31.12.2014.
kako slijedi:
a) nefinancijska imovina………………………………………………… 5.176.136.354 kn
b) financijska imovina………………………………………………….… 1.073.651.283 kn
c) obveze………………………………………………….………………
260.146.918 kn
3. Povjerenstvo za popis zemljišta izvršilo je popis gradskog zemljišta i utvrdilo da popis
prema katastru i zemljišnim knjigama ne odgovara stvarnom stanju gradskog vlasništva.
Povjerenstvo je utvrdilo da se u imovinu grada treba unijeti čestice zemljišta za sanaciju
Karepovca i to:
-

8.660 m2…………………………………………………………..………. 6.581.600 kn
19.722 m2………………………………………………………………..……. 8.780.234 kn

Vrijednost unesenog zemljišta procijenjena je od sudskog vještaka i to za česticu zemlje
8.660 m2 po cijeni od 760 kn/m2, a za česticu zemlje 19.722 m2 po cijeno od 445,50 kn/m2,
a temeljem prosječne tržišne cijene po kojoj Grad plaća zemljište za sanaciju Karepovca.
Također je utvrđeno da je potrebno iz evidencije Grada isknjižiti vrijednost zemljišta koje je
temeljem potpisanog Aneksa ugovora s Parkovima i nasadima dano kao zamjensko zemljište
a u svrhu izgradnje OŠ Pazdigrad i to:
-

8.660 m2………………………………………………………………….
19.622 m2…………………………………………………………………..

6.581.600 kn
5.701.980 kn

Nakon provedenih popisnih razlika vrijednost zemljišta na dan 31.12.2014. godine prema
knjigovodstvenoj evidenciji iznosi kako slijedi:
Nabavna vrijednost………………………………………………………………… 1.460.411.434
kn
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………………
0
Sadašnja vrijednost………………………………………………………………... 1.460.411.434
kn
Povjerenstvo je utvrdilo da kod Općinskog suda u Splitu još nije provedena uknjižba čestice
zemlje koju je Grad Split temeljem Sporazuma, zaključenog između Grada i Sveučilišta u
Splitu Sveučilište prepustilo Gradu bez naknade. Ukupna površina čestica iz točke III:
Sporazuma iznosi 2382 m2. Grad je podnio zahtjev za uknjižbu ali do kraja tekuće godine
uknjižba nije provedena.
Također je utvrđeno Što se tiče Dračevca, Povjerenstvo ističe da je petogodišnji rok, u kojem
je Grad Split trebao privesti namjeni nekretnine na području bivše vojarne Dračevac, istekao
17.01.2014. godine.
4. Povjerenstvo za popis neproizvedene nematerijalne imovine (koncesije, licence i
ostala prava) obavilo je popis temeljem knjigovodstvenih podataka i u svom izviješću
utvrdilo da su licence za softwere i dalje u funkciji a da se ostala prava odnose se na
ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja.
Povjerenstvo je također utvrdilo da je Ugovor o koncesiji zaključen između Grada i Županije,
a koji se odnosi na pomorsko dobro „Uvala Bačvice“ istekao, te predlaže da se koncesija
isknjiži iz evidencije Grada kako slijedi:
-koncesija Bačvice

…………………………………………………………………….484.153 kn

5. Povjerenstvo za popis građevinskih objekata obavilo je popis nekretnina sa stanjem
na dan 31.12.2014. godine te je na temelju podataka dostavljenih od Odsjeka za poslovne
prostore utvrdilo da se u imovini Grada nalazi:
5.1. 824 poslovnih prostora
čija ukupna vrijednost iznosi kako slijedi:
Nabavna vrijednost…………………………………………………..................
Ispravka vrijednosti………………………………………………………………
Sadašnja vrijednost………………………………………………………………

236.486.235 kn
66.004.742 kn
170.481.492 kn

Povjerenstvo je tijekom popisa utvrdilo da stvarno stanje ne odgovara knjigovodstvenom, te
je izvršeno usklađivanje evidencija i to kako slijedi:
-umanjenje-isknjižavanje knjigovodstvene vrijednosti za 38
podacima:

prostora prema iskazanim

Nabavna vrijednost……………………………………………………………..
kn
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………….
Sadašnja vrijednost………………………………………………….…………..

2.477.091
1.258.462 kn
1.218.629 kn

-povećanje vrijednosti imovine Grada za 5 poslovnih prostora koji do sada nisu bili u
evidenciji, a prema iskazanim podacima:
Nabavna vrijednost………………………………………………………………

6.123.312 kn

-povećanje imovine za prostor površine 2.675,23m2 za smještaj Gradske knjižnice po
procijenjenoj vrijednosti od 8.200,00 kn/m2 ( Ugovorom o darovanju između Republike
Hrvatske i Grada Splita iz 2004. Godine) Kako su se na predmetnoj nekretnini tijekom 2006.
godine vršila ulaganja, ukupna vrijednost koja se unosi u evidenciju Grada iznosi:
Nabavna vrijednost ……………………………………………..………..……
kn

39.803.689

-povećanje imovine za poslovnu zgradu Šetalište Bačvice 10 (bivša zgrada SDP-a)
ukupne površine 1.137,30 m2. Procijenjena vrijednost objekta po m2 iznosi 12.900 kuna.
Vrijednost koja se treba evidentirati u imovinu Grada na dan 31.12.2014. godine iznosi:
Nabavna vrijednost ………………………………………………..……………..

14.672.000 kn

- isknjižavanje
iz evidencije poslovnih prostora, prostore Prirodoslovnog muzeja i
Zdravstvene stanice, te njihovo evidentiranje na kontima 02124-Zgrade, u vrijednosti kako
slijedi:
Nabavna vrijednost……………………………………………….…………….
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………….
Sadašnja vrijednost…………………………………………………….……..

16.059.552 kn
2.990.497 kn
13.069.054 kn

Povjerenstvo je dobilo listu prodanih i vraćenih poslovnih prostora u 2014. te za iznos
prodanih i vraćenih poslovnih prostora izvršilo smanjenje–isknjižavanje iz imovine grada i
to:
-1 vraćeni poslovni prostor u vrijednosti:
Nabavna vrijednost…………………………………………………………………… 70.734 kn
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………………… 47.656 kn
Sadašnja vrijednost…………………………………………………………………... 23.078 kn
-4 prodana poslovna prostora u vrijednosti
Nabavna vrijednost…………………………………………………………………… 70.422 kn
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………………… 19.262 kn
Sadašnja vrijednost…………………………………………………………………... 51.160 kn
5.2. 653 stanova

čija ukupna vrijednost iznosi kako slijedi
Nabavna vrijednost………………………………………………………………… 172.417.325 kn
Ispravka vrijednosti………………………………………………………………… 34.019.985 kn
Sadašnja vrijednost………………………………………………………………... 138.397.340 kn
Povjerenstvo je tijekom popisa utvrdilo da stvarno stanje ne odgovara knjigovodstvenom, te
je izvršeno usklađivanje evidencija i to kako slijedi:
-umanjenje-isknjižavanje knjigovodstvene vrijednosti za 111
podacima:

stanova prema iskazanim

Nabavna vrijednost………………………………………………………,………… 12.529.297 kn
Ispravka vrijednosti……………………………………………………,…………… 6.670.375 kn
Nabavna vrijednost……………………………………….……………..………….. 5 858.922 kn
-povećanje imovine Grada za 51 stan koji do sada nisu bili u evidenciji, a prema iskazanim
podacima:
Nabavna vrijednost ……………………………………………………………
kn

28.947.317

Povjerenstvo je dobilo listu prodanih i vraćenih stanova u 2014. te za iznos prodanih i
vraćenih stanova izvršilo smanjenje–isknjižavanje iz imovine grada i to:
-5 vraćenih stanova u vrijednosti:
Nabavna vrijednost…………………………………………………………………… 384.170 kn
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………………… 248.183 kn
Sadašnja vrijednost…………………………………………………………………... 135.987 kn
-14 prodanih stanova u vrijednosti
Nabavna vrijednost…………………………………………………………………… 748.879 kn
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………………… 430.664 kn
Sadašnja vrijednost…………………………………………………………………... 318.215 kn
5.3. 123 skloništa
čija ukupna vrijednost iznosi kako slijedi
Nabavna vrijednost…………………………………………………………………… 75.137.741 kn
Ispravka vrijednosti…………………………………………………………………… 5.021.728 kn
Sadašnja vrijednost…………………………………………………………………... 70.116.013
kn
Povjerenstvo je tijekom popisa utvrdilo da stvarno stanje ne odgovara knjigovodstvenom, te
je izvršeno usklađivanje evidencija i to kako slijedi:
- umanjenje-isknjižavanje knjigovodstvene vrijednost za 32 skloništa (zaklona - tzv kućna
skloništa) a prema iskazanim podacima:
Nabavna vrijednost…………………………………………………….…………… 23.955.398 kn
Ispravka vrijednosti………………………………………………….……………… 1.071.406 kn
Sadašnja vrijednost………………………………………………….……………...
22.883.992
kn

Naime dopisom Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje za ovu vrstu skloništa
(zakloni-tzv. kućna skloništa) nema točnih podataka o površini i broju jer ta skloništa nisu
vlasništvo Grada. Tu nije riječ o klasičnim skloništima već se radi o ograđenim prostorima,
bilo da su izgrađeni „umjetno“ ili prirodno, a također je u pripremi je Zaključak
Gradonačelnika vezan uz primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima, prema kojem će ta vrsta skloništa postupkom etažiranja prijeći u
vlasništvo i na upravljanje suvlasnicima zgrada u kojima se ta skloništa nalaze.
-povećanje imovine Grada za 3 osnovna skloništa koja do sada nisu bili u evidenciji, a
prema iskazanim podacima:
Nabavna vrijednost ……………………………………………………..…………

2.739.600 kn

Ukupna površina skloništa koja nisu bila u evidenciji Grada iznosi 761 m2 čija se vrijednost
procjenjuje na 3.600 kn/m2.
Kako je skraćen rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja, pa tako i rokovi
Povjerenstava za predaju popisa objekata potrebno je s usklađivanjem podataka
nastaviti tijekom 2015. godine.
5.4 Povjerenstva za građevinske objekte za 2014. godinu, utvrdilo je da se temeljem
Zapisnika Županijske uprave za ceste o prijenosu javnih cesta u nerazvrstane ceste na
području Grada Splita u imovinu Grada Splita na dan 31.12.2014. godine unese vrijednost i
to:
Nabavna
kn
Ispravka
kn
Sadašnja
kn

vrijednost………………………………………………..…………………..838.474.731
vrijednosti………………………………………………….………………..242.082.071
vrijednost………………………………………………….………………..596.392.660

Što se tiče ostalih građevinskih objekata Povjerenstvo je utvrdilo da nema promjena.
6. Povjerenstvo za popis postrojenja, opreme i sitnog inventara obavilo je popis u
gradskim kotarima i mjesnim odborima, u zgradi Banovine, na Rivi, u gradskoj jezgri, garaži i
Vili Dalmaciji i utvrdili da postoje razlike u evidencijama. Povjerenstvo je utvrdilo da nije
popisana i procijenjena oprema u Vili Dalmaciji, te da nije izvršena procjena namještaja u
Šižgorićevoj 3, za koju je 10.listopada 2014. godine osnovano Povjerenstvo za utvrđivanje
vlasništva i procjenu vrijednosti namještaja, visinu tražbine i umanjene duga vlasnika
namještaja prema Gradu Splitu i mogućnost unosa namještaja u inventurnu listu Grada.
Imenovano Povjerenstvo, početkom 2015. godine, započelo je s postupkom procijene.
Članovi Povjerenstva za popis stolova, stolica i štandova na Rivi, utvrdili su da postoji razlika
između knjigovodstvene evidencije i popisa i to manjak od 16 stolova i 87 stolica. Popisnu
razliku potrebno je evidentirati kao manjak isknjižavanjem iz evidencije.
10 stolova i 50 stolica nalazi na posudbi kod Društva za športsku rekreaciju „Brda“ za što
smo dobili potpisani revers.
Ostale evidencije su usklađene.

7. Povjerenstvo za popis prijevoznih sredstava obavilo je popis i utvrdilo da Grad u svom
vlasništvu ima ukupno 14 vozila, te da stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom.
Za vozila RENAULT CLIO 1,2/3; ST 792 NA; ŠKODA FELICIA GLX 486/1 ST 232 FJ; te
VOLKSWAGEN PASSAT V6-2,8 ST 853 ZV povjerenstvo je utvrdilo da su u vrlo lošem
stanju, te predlažu da se sukladno planu nabave za 2015 godinu rashoduju po sistemu staro
za novo.
Ostala prijevozna sredstva su u voznom stanju i u funkciji.
8. Povjerenstvo za popis umjetničkih djela obavilo je popis u periodu od 15.12. do
19.12.2014. i utvrdilo da stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom osim kod zbirke
CHAGALA gdje je utvrđeno da Grad posjeduje 8 djela. Povjerenstvo je utvrdilo da su
litografije prodane tijekom 2010. godine te predlaže da se prodana djela isknjiže iz
knjigovodstvene evidencije u vrijednosti kako slijedi:
-litografije Chagalla (7 kom)……………………………………….…………………….14.335,02
kn
9. Povjerenstvo za popis nematerijalne neproizvedene imovine (računalni programi,
planovi i sl) obavilo je popis na temelju knjigovodstvenih podataka i utvrdilo da su računalni
programi planovi i nadalje u funkciji i odgovaraju knjigovodstvenoj evidenciji.
10. Povjerenstvo za popis nefinancijske imovine u pripremi uputilo je dopise svim
Upravnim odjelima i Službama koji su realizirali izgradnju da dostave izvještaj o stanju
izgrađenosti objekta u svojoj nadležnosti.
Temeljem dostavljenih izvješća Povjerenstvo je utvrdilo da je izgradnja stambenog objekta
za branitelje oznake S2-44 završena, da će se stanovi dati na korištenje braniteljima nakon
priključka vode i struje na zgradu, a ista ne može biti prenesena u funkciju zbog toga što
nedostaje uporabna dozvola.
Povjerenstvo je na osnovu očitovanja Pododsjeka za nadzor i koordinaciju komunalnih
poduzeća utvrdilo da se prijenos vlasništva komunalnih vodnih građevina na VIK nije učinjen
iz razloga što nije napravljen detaljan popis svih građevina s knjigovodstvenim vrijednostima.
Povjerenstvo predlaže da se ostali objekti koji se nalaze na kontu - objekti u pripremi tijekom
2015. godine u suradnju s nadležnim službama i potrebnom vjerodostojnom dokumentacijom
prenose na konto - objekte u finkciji.
11. Povjerenstvo za popis proizvedene kratkotrajne imovine (zalihe), izvršilo je popis
zaliha materijala i sitnog inventara u skladištu Grada na dan 31.12.2013. i utvrdilo da stvarno
stanje odgovara knjigovodstvenoj evidenciji uz prilog popisnih lista.
12. Povjerenstvo za popis novca i vrijednosnica obavilo je popis i utvrdilo da stanje novca
u blagajni na dan 31.12.2014. odgovara knjigovodstvenoj evidenciji i stanju blagajne prema
blagajničkom izvještaju. Povjerenstvo je osim novca popisalo jamstva, zadužnice, garancije
(vezane za prihode i rashode) i mjenice, te broj udjela i dionica u imovini Grada.
13. Povjerenstvo za popis potraživanja i obveza izvršilo je popis i utvrdilo da Grad na dan
31.12.2014. iskazuje:
-potraživanja za prihode poslovanja i nefinancijske imovine od……………
-obveze u iznosu od……………………………………………………….…..

574.126.057 kn
260.146.918 kn

Ukupna potraživanja u iznosu od 574.126.057 kn sastoje se od:
-dospjelih potraživanja ………………………….………………………...……...
-nedospjelih potraživanja …………………………......……………………...….

416.295.331 kn
192.302.227 kn

Povjerenstvo je utvrdilo da su za sve prihode usklađene pomoćne evidencije sa glavnom
knjigom te da se potraživanja temelje na vjerodostojnoj dokumentaciji.
Ukupne obveze u iznosu od 260.146.918 kn sastoje se od:
-dospjelih obveza ………………………….………………………...………….... 26.489.234 kn
-nedospjelih obveza…………………………......………………………...…...…. 233.657.684 kn
14. Povjerenstvo za rashod nefinancijske imovine obavilo je popis imovine koja nije u
funkciji, zbog neispravnosti i tehnološke zastarjelosti, te sukladno propisima o zbrinjavanju
otpada , zbrinuta je na propisani način od strane ovlaštene tvrtke „Tehnomobil“.
Vrijednost isknjižene opreme i sitnog inventara iznosi:
Oprema:
- nabavna vrijednost………………………………………………………………
- ispravak vrijednosti……...………………………………………………………
- sadašnja vrijednost……………………………………… ………………………

549.566 kn
549.566 kn
0

Sitan inventar:
- nabavna vrijednost………………………………………………………………
- ispravak vrijednosti…………………………………………………………….
- sadašnja vrijednost…………………………………………………………….

20.029 kn
20.029 kn
0

U ovo izviješće koordinator dostavlja slijedeće popisne materijale:
-Izviješće Povjerenstva za popis zemljišta
-Izviješće Povjerenstva za popis neproizvedene nematerijalne imovine
-Izviješće Povjerenstva za popis građevinskih objekata
-Izviješće Povjerenstva za popis postrojenja,opreme i sitnog inventara
-Izviješće Povjerenstva za popis prijevoznih sredstava
-Izviješće Povjerenstva za popis umjetničkih djela
-Izviješće Povjerenstva za popis nematerijalne proizvedene imovine
-Izviješće Povjerenstva za popis nefinancijske imovine u pripremi
-Izviješće Povjerenstva za popis proizvedene kratkotrajne imovine
-Izviješće Povjerenstva za popis novca,vrijednosnica,depozita,danih zajmova,udjela i dionica
-Izviješće Povjerenstva za popis potraživanja i obveza
-Izviješće Povjerenstva za rashod nefinancijske imovine

Koordinator:
Tea Baldasar, dipl.oec.

