*P/1762677*

KLASA: 361-01/18-02/11
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-6
Split, 18. lipnja 2018. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika
- ovdje PREDMET:

Prijedlog zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti
„hospicija Matošić“

Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst) i Zaključka o davanju ovlaštenja
zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti
Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita je, dana 18. lipnja 2018. godine, utvrdila
Prijedlog zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti
„hospicija Matošić“
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Jurica Vojnović,
pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
U prilogu: Prijedlog zaključka ….

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima, pročelniku Jurici Vojnoviću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1762638*

KLASA: 363-02/13-01/00023
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-18
Split, 18. lipnja 2018. godine
Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine" broj 69/17) i članaka
52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09, 11/10, 18/13,
39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici
Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u
vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18),
Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 18. lipnja 2018. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za koncesije
iz područja komunalnih djelatnosti
I.
Ljiljana Vučetić, dipl.oec., razrješuje se dužnosti člana Stručnog povjerenstva za koncesije iz
područja komunalnih djelatnosti.
II.
Olenka Dadić, dipl.oec., imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za koncesije iz područja
komunalnih djelatnosti.
III.
Ovim Rješenjem mijenja se Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije iz
područja komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 44/13, 45/13, 2/17 i
38/17).
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
DOSTAVITI:
1. Članovima Stručnog povjerenstva, svima
2. Ljiljani Vučetić
3. Imenovanoj, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
ovlaštenom pročelniku, ovdje
5. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravnu, za
pismohranu, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

*P/1762664*

KLASA: 363-02/18-01/17
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-4
Split, 18. lipnja 2018. godine
Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članaka
52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 11/10, 18/13,
39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici
Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u
vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18),
Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 18. lipnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize davanja koncesije i Dokumentacije za nadmetanje za obavljanje
dimnjačarskih poslova na III. i IV. dimnjačarskom području Grada Splita

1. Prihvaća se Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Splita (III. i IV. dimnjačarsko radno područje) koja se nalazi u prilogu
ovog Zaključka.
2. Prihvaća se Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na III. i IV. dimnjačarskom području Grada Splita
koja se nalazi u prilogu ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Članovima Stručnog povjerenstva za koncesije iz područja komunalnih djelatnosti,
svima
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
Damiru Babiću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
za pismohranu, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani ovdje

*P/1762654*

KLASA: 363-02/18-01/17
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-3
Split, 18. lipnja 2018. godine
Na temelju članka 30. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članaka
52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 11/10, 18/13,
39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/18), članka 3. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti
koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 11/10,
34/15 i 38/16) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni
Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 18.
lipnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka davanja dvije (2) koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na III. i IV. dimnjačarskom području Grada Splita
1. Pokreće se postupak davanja dvije (2) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova:
jedna (1) koncesija za III. i jedna (1) koncesija za IV. dimnjačarsko područje Grada
Splita.
2. Korisnik koncesije može biti fizička ili pravna osoba sa registriranom djelatnošću,
koja ispunjava tehničke i organizacijske uvjete za obavljanje koncesije u skladu sa
dokumentacijom za nadmetanje.
3. Koncesija se dodjeljuju na vrijeme od četiri (4) godine.
4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri
davanja koncesije u „Narodnim novinama“. Obavijest će se objaviti nakon toga i na
web stranicama Grada Splita.
5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude jest ekonomski najpovoljnija ponuda sa
slijedećim kriterijima:
a. najviša ponuđena godišnja visina naknade za koncesiju - maksimalni broj bodova
je 20,
b. radno iskustvo dimnjačara sa položenim majstorskim ispitom (stečenim ili
priznatim) – 1 godina radnog iskustva je 1 bod,
c. poslovni prostor (posjeduje poslovni prostor – 10 bodova, ne posjeduje poslovni
prostor – 0 bodova).
Ukupni broj bodova dobije se zbrojem bodova od kriterija visine ponuđene naknade
za koncesiju, kriterija radnog iskustva ponuditelja i kriterija poslovnog prostora.
6. Najniža visina naknade za koncesiju mora iznositi minimalno 13.000,00 kuna
godišnje.
7. Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesije iz područja
komunalnih djelatnosti koje sudjeluje u izradi analize davanja koncesije, izradi
dokumentacije za nadmetanje, vrši pregled i ocjenu pristiglih ponuda te utvrđuje
prijedlog odluke o davanju koncesije.

Gradonačelnik Grada Splita, po osnovi prijedloga Stručnog povjerenstva, donosi
prijedlog odluke o povjeravanju dimnjačarskih poslova na III. i IV. dimnjačarskom
području Grada Splita, kojeg podnosi Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i
usvajanje.
8. Gradsko vijeće Grada Splita donosi Odluku o davanju koncesija.
9. Temeljem Odluke o davanju koncesija, Gradonačelnik sklapa pojedinačne ugovore o
koncesiji sa izabranim koncesionarima.
10. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu
samoupravu za tehničku provedbu ovog Zaključka.
11. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“, ovdje

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Članovima Stručnog povjerenstva za koncesije iz područja komunalnih djelatnosti,
svima
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
Damiru Babiću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu,
za pismohranu, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana ovdje

