KLASA: 500-01/10-01/151
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava MI centra za pomoć i njegu za pružene usluge izvaninstitucionalne
pomoći i njege starim i nemoćnim osobama za mjesece siječanj, veljaču i ožujak
2010.godine
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 43.750,00 kuna MI centru za pomoć i
njegu, Split, Šibenska 27 za sufinanciranje pružene“ izvaninstitucionalne zaštite
pomoći i njege starim i nemoćnim osobama“, za mjesece siječanj, veljaču i ožujak
2010. god.
2. Iznos iz točke 1. ovog Zaključka osigurava se iz Proračuna Grada Splita za
2010.godinu Razdjel 7, Glava 1. točka 2. Socijalna zaštita pojedinaca i obitelji“,
Program „Prehrana za grañane starije dobi“, uplatom na žiro račun: MI centar za
pomoć i njegu Split, 2330003-1100345620.
3. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. MI centar za pomoć i njegu Split, Šibenska 27, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu
i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama,pročelnici Romani Škrabić,ovdje
3. Odsjeku za socijalnu skrb, Vinki Bratulić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/10-01/0064
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članaka 85., 86. i 88. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj
110/07 i 125/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave razne računalne opreme

1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave razne računalne opreme u sastavu: Petar Šunjić, dipl.ing. i Marija
Burić, dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
SGM Informatika d.o.o. iz Splita, Ljubićeva 16, s cijenom od 247.122,00 kuna
(bez PDV-a)
2. Izmeñu Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
donošenju ovog Rješenja budući se rok mirovanja ne primjenjuje
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, matični broj: 2605902 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave razne računalne opreme, objavljen u Elektroničkom oglasniku
javne nabave pod brojem: N-16-M-114535-160410.
Evidencijski broj je MV-53 /10-Gzs (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 250.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 29.04.2010.g. do 13,00 sati pristigla je ukupno
jedna ponuda i to ponuditelja: SGM Informatika d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja ocijenili su pristiglu
ponudu prihvatljivom i prikladnom pa je odlučeno da se s istim sklopi ugovor.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Nezadovoljna stranka može izjavljivanjem žalbe i prijedloga za odreñivanje privremene mjere
osiguranja (koji se može podnijeti uz žalbu) tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom
komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili
preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj
komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.Žalitelj je dužan istodobno jedan
primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u roku 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. SGM Informatika d.o.o., Split, Ljubićeva 16
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
3. Pročelnica Službe zajedničkih poslova, Vesna Alač, ovdje
4. Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/10 -01/0051
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članaka 16., 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj
110/07 i 125/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge prijevoza dijela redovitih
studenata Sveučilišta u Splitu

1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge prijevoza dijela redovitih studenata Sveučilišta u Splitu u
sastavu: Ines Milina-Ganza, dipl.iur. i Slavko Žaja, dipl.politolog te se odabire
ponuda ponuditelja:
Promet d.o.o. iz Splita, Hercegovačka 20, s cijenom od 110.000,00 kuna
(bez PDV-a).
2. Izmeñu Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključiti će se ugovor
po donošenju istoga budući je rok mirovanja protekao
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Promet d.o.o., Split, Hercegovačka 20
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
4. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesna Alač, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/10 -01/0067
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članaka 85., 86. i 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj
110/07 i 125/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru ponuditelja u postupku nabave zaštitarskih usluga
za objekat Dračevac za 2010. godinu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave zaštitarske usluge za objekat Dračevac za 2010. godinu u sastavu:
Vesna Alač, dipl.iur. i Zorana Šimundić Bendić, oec. te se odabire ponuda
ponuditelja:
Tigar d.o.o. iz Splita, Put Supavla 1, s cijenom od 297.840,00 kuna (bez PDV-a).
2. Izmeñu Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključiti će se ugovor
po donošenju istoga budući je rok mirovanja protekao
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Tigar d.o.o., Split, Put Supavla 1
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
4. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesna Alač, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/10-01/0055
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članaka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07
i 125/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge izrade idejnog projekta za
Varaždinsku ulicu u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge izrade idejnog projekta za Varaždinsku ulicu u Splitu u
sastavu: Ana Pogorelić, dipl.ing. i Marijana Kirevski, oec. te se odabire ponuda
ponuditelja:
Prompt d.o.o. iz Zagreba, Šercerova 74, s cijenom od 24.800,00 kuna (bez PDV-a).
2. Izmeñu Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 5 dana od dana dostave ovog Rješenja svim ponuditeljima
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, matični broj: 2605902 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave usluge izrade idejnog projekta za Varaždinsku ulicu u Splitu,
objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-16-M-114121-140410.
Evidencijski broj je MV-47 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 100.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 27.04.2010.g. do 10,00 sati pristiglo je ukupno
šest ponuda i to ponuditelja: Pis Nekretnine d.o.o., ZG Projekt d.o.o., Prompt d.o.o., Grad
Invest d.o.o., PB Damjanić d.o.o. i Geoprojekt d.d.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja ocijenili su ponudu
ponuditelja PB Damjanić d.o.o. neprihvatljivom jer je ponuditelj dostavio skeniranu Ispravu
o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera, a u Dokumentaciji za nadmetanje se traži da ponuda
i svi dokazi trebaju biti u originalu ili u ovjerenoj preslici.
Preostalih pet ponuda ocijenjeno je prihvatljivima, a kako je ponuda ponuditelja Prompt
d.o.o. prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom odlučeno je da se s istim sklopi ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Nezadovoljna stranka može izjavljivanjem žalbe i prijedloga za odreñivanje privremene mjere
osiguranja (koji se može podnijeti uz žalbu) tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom
komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili
preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj
komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.Žalitelj je dužan istodobno jedan
primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u roku 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Pis Nekretnine d.o.o., Split, Ulica sedam kaštela bb
2. ZG Projekt d.o.o., Zagreb, Ivana ðorñića 24
3. Prompt d.o.o., Zagreb, Šercerova 74
4. Grad Invest d.o.o., Split, Mosećka 52
5. PB Damjanić d.o.o., Split, Savska 2
6. Geoprojekt d.d., Split, Sukoišanska 43
7. Ovlašteni predstavnici Naručitelja- svi
8. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
9. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesna Alač, ovdje
10. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
11. Arhiva, ovdje

KLASA: 330-05/10-01/0053
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članaka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07
i 125/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge izrade glavnog i izvedbenog
projekta prometnice s pripadajućom infrastrukturom na području
Visoke-Ulica Viktora Vida
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta prometnice s
pripadajućom infrastrukturom na području Visoke-Ulica Viktora Vida u sastavu: Ana
Pogorelić, dipl.ing. i Marijana Kirevski, oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Geoprojekt d.d. iz Splita, Sukoišanska 43, s cijenom od 76.000,00 kuna (bez PDV-a).
2. Izmeñu Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 5 dana od dana dostave ovog Rješenja svim ponuditeljima
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, matični broj: 2605902 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta prometnice s
pripadajućom infrastrukturom na području Visoke-Ulica Viktora Vida,
objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-16-M-113743-120410.
Evidencijski broj je MV-45 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 300.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 23.04.2010.g. do 10,00 sati pristigle su ukupno
četiri ponuda i to ponuditelja: Prompt d.o.o., Grad Invest d.o.o., Projektni biro Damjanić
d.o.o. i Geoprojekt d.d.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja ocijenili su da je
ponuda ponuditelja Projektni biro Damjanić d.o.o. neprihvatljiva jer je ponuditelj dostavio
skeniranu Ispravu o članstvu U Hrvatskoj komori inženjera, a u Dokumentaciji za nadmetanje

(točka 12.) se izričito traži da ponuda i svi traženi dokazi trebaju biti u originalu ili u
ovjerenoj preslici.
Ponuditelj takoñer nije dostavio izjavu o podisporučiteljima ili izjavu da će posao izvesti
samostalno.
Preostale tri ponude ocijenjene su prihvatljivima, a kako je ponuda ponuditelja Geoprojekt
d.d. prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom odlučeno je da se s istim sklopi ugovor.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Nezadovoljna stranka može izjavljivanjem žalbe i prijedloga za odreñivanje privremene mjere
osiguranja (koji se može podnijeti uz žalbu) tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom
komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje Naručitelju u pisanom obliku izravno ili
preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj
komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.Žalitelj je dužan istodobno jedan
primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u roku 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Geoprojekt d.d., Split, Sukoišanska 43
2. PB Damjanić d.o.o., Split, Savska 2
3. Grad Invest d.o.o., Split, Mosećka 52
4. Prompt d.o.o., Zagreb, Šercerova 74
5. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
6. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
7. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesna Alač, ovdje
8. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
9. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/09-01/338
URBROJ: 2181/01-01-10-10
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Multimedijalnom kulturnom centru Split da pristupi
postupku hitne sanacije na Etaži T1 i Etaži T4 objekta Doma mladeži, Savska bb

1. Grad Split daje suglasnost Multimedijalnom kulturnom centru Split da pristupi
postupku hitne sanacije na Etaži T1 i Etaži T4 objekta Doma mladeži, Savska bb.
2. Ukupna vrijednost sanacije iz točke 1. ovog Zaključka iznosi 24.342,93 kn (s PDVom).
3. Sredstva potrebna za realizaciju točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Razdjelu 6
Proračuna Grada Splita za 2010. godinu, Resor kulture i umjetnosti, Glavni program:
Kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi Grada; Program: Izgradnja i adaptacija
objekata u kulturi, Projekt: Ureñenje Doma mladeži.
4. Zadužuje se ravnateljica ustanove Multimedijalni kulturni centar Split za provedbu
postupka javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne Novine“,broj
110/07 i 125/08 )
5. Zadužuju se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za praćenje
realizacije ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Multimedijalnom kulturnom centru Split, Savska bb, Split
2. Upravni odjela za financije, n/r pročelnice Ljljane Vučetić,ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrana, ovdje
4. Službi za kulturu i umjetnost, n/r Sanje Hakličke, ovdje
5. Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/0005
URBROJ: 2181/01-01-10-12
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o osiguranju sredstava povodom manifestacije Noć muzeja 2010.godine

1. Grad Split će kao koordinator manifestacije Noć muzeja 2010 osigurati sredstva u
iznosu od 60.000,00 kuna kako bi se pomoglo sudjelovanje svih gradskih muzeja i
galerija.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u razdjelu 6 Proračuna Grada Splita
za 2010. godinu, Resor kulture i umjetnosti, Glava 0, Program: Program javnih
potreba u kulturi grada; Podprogram: Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost;
Aktivnost: Udruge, neprofitne organizacije i grañani.
3. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje
realizacije ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrana, ovdje
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r Marine Kuzmanić-Petreš, ovdje
3. Upravni odjela za financije, n/r pročelnice Ljljane Vučetić,ovdje
4. Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 400-08/08-01/84
URBROJ: 2181/01-01-10-15
Split, 10. svibnja 2010. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Splita za 2009.godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2009.godinu
te ga prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Ljiljana
Vučetić, pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Splita.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu:Prijedlog godišnjeg izvještaja ……

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za financije, n/r Ljiljane Vučetić, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 947-01/09-01/0136
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 35. 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 i 153/09)
i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o zaključenju nagodbe izmeñu Grada Splita i Branke Trumbić na ime
neisplaćene naknade za ekspropriranu nekretninu
1. U predmetu utvrñivanja naknade za ekspropriranu nekretninu ,stana u potkrovlju –
istočno krilo sagrañenoj na čest.zgr. 2765/2 i 2765/3 K.O. Split , anagrafske oznake
Kralja Zvonimira 49. (ex Prvoboraca 49), ranijeg vlasništva Zlatka Trumbića , ko
2. ji se vodi kod Službe za imovinsko pravne poslove, Ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji, pod poslovnim brojem : Klasa: UP-I-943-04/10-02/01, Grad
Split na ime neisplaćene naknade vratit će u vlasništvo Branki Trumbić ud. Zlatka
stana u potkrovlju –istočno krilo sagrañenoj na čest.zgr. 2765/2 i 2765/3 K.O. Split ,
anagrafske oznake Kralja Zvonimira 49.
3. Zaključit će se nagodba pred Službom za imovinsko pravne poslove, Ureda državne
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,u predmetu za utvrñivanje naknade za oduzetu
nekretninu koja se vodi pod poslovnim brojem iz točke 1. ovog Zaključka , pod
uvjetom da se stranka u cijelosti odrekne bilo kakvih potraživanja u upravnom ili
sudskom postupku u vezi oduzete nekretnine , te povuče žalbu na Zaključak Službe za
imovinsko pravne poslove, Ureda državne uprave u Splitsko- dalmatinskoj županiji,
Klasa: UP-I-943-04/09-02/01, Urbroj: 2181-05-03-09-02 ,kojim je odbačen zahtjev
Branke Trumbić za poništenje rješenja o eksproprijaciji Općine Split klasa: 08/UP-I2644/87-SM od 19.11.1987.g.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Branka Trumbić , Split
2. Službi za imovinsko-pravne poslove i upravljanje gradskim
resursima- pročelniku Ivici Paviću ,ovdje
3. Službi za imovinsko-pravne poslove i upravljanje gradskim
resursima- Ivani Banovac,ovdje
4. Uredništvu „ Službeni glasnik Grada Split“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/37
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Zagreb za izdavanje
monografije operne pjevačice Cynthie Hansell Bakić povodom obilježavanja 40. godišnjeg
umjetničkog stvaralaštva
1. Grad Split osigurat će financijska sredstva Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika iz
Zagreba u iznosu od 30.000,00 kn, za izdavanje monografije operne pjevačice Cynthie
Hansell Bakić povodom obilježavanja 40. godišnjeg umjetničkog stvaralaštva
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu i to s pozicije: Razdjel 06 - Glava 01, program - knjižnična i izdavačka
djelatnost, podprogram – udruge, pojedinci i izdavači, a doznačit će se na žiro račun
Hrvatskog društva glazbenih umjetnika u Zagrebu, broj: 2360000-1101448748.
3. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika će po primitku financijskih sredstava dostaviti
izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i
umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika će dodijeljena sredstva vratiti u proračun
Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika Zagreb, Ilica 42/II
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r Sanje Hakličke ,ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/10-01/125
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o osiguranju financijskih sredstava Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi Zagreb za tiskanje
knjige 'Splitske teme' autora profesora dr. Ivana J. Boškovića

1. Grad Split će osigurati financijska sredstva Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi Zagreb u
iznosu od 5.000,00 kn za tiskanje knjige 'Splitske teme' autora profesora dr. Ivana J.
Boškovića.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu Grada Splita za 2010.
godinu i to s pozicije: Razdjel 06 - Glava 01, program - knjižnična i izdavačka
djelatnost, podprogram – udruge, pojedinci i izdavači, a doznačiti će se na žiro račun
Hrvatske sveučilišne naklade Zagreb, broj : 2360000-1101346739
3. Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb će po primitku financijskih sredstava dostaviti
izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Službi za kulturu i
umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena
Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb, će dodijeljena sredstva vratiti u proračun
Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi Zagreb, Ulica grada Vukovara 68
2. Službi za kulturu i umjetnost, n/r pročelnice Maje Munivrane, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, n/r Sanje Hakličke, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 620-01/09-01/0308
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ( „Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
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

I.
Osniva se Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim objektima
u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje Javnoj ustanovi „Športski
objekti” Split.
II.
Povjerenstvo iz točke 1. ovog Rješenja broji 5 članova od kojih su četiri člana Javne
ustanove „Športski objekti” Split i jedan član Službe za šport i rad s mladima i udrugama
mladih.
III.
Nakon što Javna ustanova „Športski objekti” Split dostavi prijedlog članova
Povjerenstva, donijeti će se Rješenje o imenovanju istog.

IV.
Zadatak Povjerensta je da izvrši sve stručne i tehničke poslove u provedbi postupka
javnog natječaja, koji se odnosi na:
- objavljivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, nakon donošenja
odluke od strane Upravnog vijeća Ustanove
- prikupljanje natječajne dokumentacije i obrada iste
- otvaranje ponude u nazočnosti ponuditelja i obrada iste
- priprema i provedba postupka javnog natječaja
- utvrñivanje prijedloga za izbor najpovoljnijeg zakupnika.

Nakon provedbe natječaja i utvrñivanja prijedloga za izbor najjpovoljnijeg zakupnika,
Gradonačelnik donosi konačnu odluku o izboru zakupnika i istu upućuje Javnoj ustanovi radi
izrade teksta Ugovora i zaključivanja Ugovora o zakupu, a temeljem punomoći
Gradonačelnika.
Primjerak ugovora o zakupu Javna ustanova dužna je dostaviti Službi za šport i rad s
mladima i udrugama mladih.
V.
Članovi Povjerenstva iz točke II. ovog Rješenja odgovorni su za svoj rad
Gradonačelniku Grada Splita.

VI.
Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje o osnivanju Komisije 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 5/03).

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1.JU Športski objekti , n/r ravnatelja, Osječka 11, Split
2.Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, n/r pročelnika Maria Negotića, ovdje
3. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih,Jeleni Gugić, ovdje
4. Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 620-01/09-01/0308
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 10. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova 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
I.
U Povjerenstvo 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 imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Jelena Gugić, dipl.iur.
Anton Buble,dipl.iur.
Milan Veić,
Julia Zekan,
Barica Šiljevinac

II.
Tajničke poslove za Povjerenstvo obavljati će Mirjana Belak, djelatnica Javne
ustanove „Športski objekti“ Split .

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih,
n/r pročelnika Maria Negotića, ovdje
3. Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
4. Arhivi, ovdje

