KLASA: 561-01/10-02/1
URBROJ: 2181/01-01-10-12
Split, 11. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52.Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj 17/09),
Gradonačelnik Grada Splita dana 11. svibnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju projekata Udruga iz područja socijalne i zdravstvene zaštite te unaprjeñenja
zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
1. Grad Split prihvaća projekte Udruga iz područja socijalne i zdravstvene zaštite te unaprjeñenja
zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i sufinanciranje istih iz
Proračuna grada Splita za 2010. godinu, prema prijedlogu Povjerenstva za odabir i ocjenu
projekata braniteljskih udruga u sastavu: Zoran Buzdovačić, predsjednik povjerenstva i Jelena
Eranović, Nenad Tomić, Mirko Ramljak, Ante Grbavac, Dragan Grabovac, Frane Rogulj,
članova povjerenstva.
PROGRAM: PROJEKTI UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA
Red. Br

UDRUGA

1

Udruga Hrvatski vitezoviratni veterani 90/91

2
3

4

5

Veteranski
marinski
korpus
Udruga Bošnjaka
branitelja Dom.rata
Udruga Hrv.dragovoljaca
veterana Dom.rata grada
Splita

Udruga udovica hrvatskih
branitelja grada Splita

Udruga dragovoljaca
veterana DR RH-SDŽ-

PROGRAM

ODOBRENO kn

Vrijeme
izvršenja

-Obilazak gradova, područja
stradalih u DR-u,vjerskih i
kulturnih središta u RH
-„MS-1“-Marjanska straža 1

10.000,oo

V mjesec

-Vukovar da se ne zaboravi

5.000,oo

10.000,oo

V mjesec
X mjesec

-Gospodarski edukacijski
program i radionice
„AGRODALMACIJA“
-Skrb i pomoč djeci smrtno
stradalih hrv. branitelja bez
oba roditelja i članovima s
posebnim potrebama
-Prikupljanje fotografija i
ažuriranje podataka smrtno
stradalih hrv. branitelja

10.000,oo

V mjesec

20.000,oo

IV mjesec

20.000,oo

V mjesec

-Izložba slikarske kolonije
„Biston“
-Prvenstvo Splita u balotama

3.000,oo

V mjesec

6

7

Ogranak Split

Zajednica udruga
dragovoljaca veterana
Dom.rata Split

-Klub žena u Vukovaru
-Proslava obljetnice
masleničke akcije

Obilježavanje vjerskih,državnih
blagdana,sjećanje na
Domovinski rat,športske
aktivnosti
-Kulturno galerijske aktivnostiizložbe-likovne kolonije

5.000,oo
3.000,oo

IV mjesec
X mjesec

16.000,oo

XII mjesec

17.000,00

20.000,00

IV mjesec

V mjesec

8

Udruga HVIDR-a Split

-Memorijal Andrija BartulićToni

20.000,oo

X mjesec

9

Udruga antifašističkih
boraca i antifašista grada
Splita

-Projekt –Dostojanstveno
življenje

10.000,oo

VII mjesec

5.000,oo

V mjesec

5.000,oo

VII mjesec

10.000,oo

IV mjesec

10.000,oo

V mjesec

15.000,oo
15.000,oo
20.000,oo

IV mjesec
V mjesec
VI mjesec

-Hodočašće Bleiburg, Daksa,
Husina jama
-Hrvatska straža polugodišnjak

5.000,oo

VI mjesec

9.000.oo

IV mjesec

-Organizacija Vukovar
-Organizacija Bleiburg

20.000,oo
20.000,oo

IX mjesec
IV mjesec

18.000,oo

IV mjesec

10

Udruga oboljelih
branitelja Dom.rata

11

Udruga Hrvatskih
dragovoljaca Dom.rata

12

Udruga Spec.Policije
,,BATT“ Split iz Dom.rata

13

14

15

16

17

18

Hrvatski Časnički Zbor
grada Splita
Udruga hrvatske
domovinske vojske 19411945

-Obilježavanje 10-e obljetnice
osnutka UOBDR 01.06.2010.g.
-„Dan Sjećanja“(hodočašće)
Bosansko Grahovo 13.08.
-Da se ne zaboravi
-Susreti djece hrvatskih
branitelja
-Obilježavanje mjesta pogibije
pripadnika SP 1991 godine
-Nakladništvo
-Promocije, javne tribine
-10-a međunarodna konf.
časnika Jadranske regije

Udruga hrvatski
branitelja dragovoljaca
Dom.rata ogranak Split
Udruga dragovoljaca 9.
Srednjodalmatinske bojne
HOS-a “Rafael Vitez
Boban“

-Obilazak
bojišnica,obilježavanje
značajnih datuma IX bojne
HOS-a

Udruga veterana ZNG IV
brigade Split

-Prve športske igre GBR i SP-e
-„Putevima ponosa“
obilježavanje obljetnica ratnih
događanja

Udruga Dragovoljaca
HRM

-Resocijalizacija razvojačenih
hrv.branitelja

5.000,oo
20.000,oo

5.000,oo

IV mjesec
V mjesec

ukupno

351.000,00 kn

PODPROGRAM:POMOĆ UDRUGAMA ZA REHABILITACIJU I LIJEČENJE
RED
broj
1

2

3

4

5

6

2.

3.

4.

UDRUGA
Zajednica udruga
dragovoljaca i veterana
Dom.rata Split
Udruga hrvatski
branitelja dragovoljaca
Dom.rata ogranak
Split
Udruga Dragovoljaca
HRM iz
Domovinskog rata

Odbojkaški klub
invalida-Split

Ronilačko-ekološki
klub
HVIDRA-Split
Udruga hrvatskih
ratnih veterana
grada Splita

VRIJEME
IZVRŠENJA

PROJEKT

ODOBRENO kn

-Resocijalizacija kroz
umjetničke radionice

20.000,oo

V mjesec

-Program duhovne obnove

20.000,oo

Po zahtjevu

-Terapijski rad s braniteljima

5.000,oo

VI mjesec

10.000.oo

VI mjesec

10.000,00

VI mjesec

20.000,oo

V mjesec

10.000,oo

VII mjesec

-Rehabilitacija
HRVI-a(sjedeća odbojka
Prigodni turniri-obilj.
vjerskih,državnih i značajnih
datuma iz Domovinskog
rata
-Rehabilitacija HRVI-a kroz
ronilačko-ekološki
klub
-Unapređenje zdravlja i
kvalitete života hrvatskih
Branitelja
ukupno

95.000,00 kn

Sredstva za realizaciju točke 1. ovoga Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2010. godinu, Resora socijalne skrbi, zdravstva i suradnje sa braniteljima i braniteljskim
udrugama, program “ Hrvatski branitelji “, podprogram” Udruge hrvatskih branitelja” i
podprogram “ Pomoć udrugama za rehabilitaciju i liječenje”, a biti će uplaćena nakon
sklapanja Ugovora u mjesecu izvršenja programa na žiro račun Udruge.
Udruge branitelja će podnijeti Upravnom odijelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, financijsko izviješće o realiziranom
programu i odobrenim sredstvima u roku od 15 dana od dana njegova izvršenja.
Zadužuje se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama,pročelnici Romani Škrabić,ovdje
2. Odsjeku za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/10-01/0371
URBROJ: 2181/01-01-10-06
Split, 11. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj
17/09) i članka 33. Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita (“Službeni
glasnik Grada Splita”, broj 06/10 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 11.
svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli i odreñivanju povlaštene naknade na rezerviranom parkirališnom mjestu
na uličnom parkiralištu u Držićevoj Ulici u Splitu za potrebe Srebrena Vrata d.o.o.
1. Grad Split za potrebe Srebrena Vrata d.o.o., Poljana kraljice Jelene 5, 21000 Split,
OIB: 82382001608, dodjeljuje rezervaciju za 2 (dva) parkirališna mjesta na uličnom
parkiralištu u Držićevoj Ulici (ispred anagrafske oznake br.3) u Splitu.
Mjesta na kojima se odobrava rezervacija parkirališnih mjesta su odreñena prema
priloženoj Prometnoj suglasnosti Upravnog odjel za komunalno gospodarstvo i
redarstvo, Odsjeka za održavanje objekata i ureñaja kom. infrastrukture i javne
površine, Pododsjeka za promet, KLASA: 340-01/10-01/0371, URBROJ: 2181/01-1103/42-10-02 od 15. travnja 2010.godine.
2. Na odobrenom parkiralištu odreñuje se povlaštena naknada za rezervaciju, a na rok
od 1 godine. Naknada za rezervaciju iznosi 250,00 kuna mjesečno po jednom
parkirališnom mjestu.Naknada i uvjeti korištenja parkirališta regulirat će se
ugovorom izmeñu Korisnika rezervacije i Grada Splita o zakupu javne gradske
površine.
Povlaštena naknada i odobrenje za rezerviranje parkirališnih mjesta može se produžiti
na zahtjev korisnika za daljnji vremenski period, za slučaj zadržavanja istih prometnih
i korisničkih uvjeta, a do trenutka pristupa rekonstrukciji i ureñenju novog javnog
parkirališta na istom području.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2.Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
Nikoli Aleksiću ovdje
3.Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4.Pismohrani, ovdje

KLASA: 400-08/09-01/25
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 11. svibnja 2010. godine

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

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Splita za razdoblje siječanj-ožujak 2010. 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 tekst
Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje siječanj-ožujak 2010. godinu
te ga prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Ljiljana
Vučetić, pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Splita.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu: Izvještaj o izvršenju Proračuna ……

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

KLASA: 330-05/10-01/0060
URBROJ: 2181/01-01-10-08
Split, 11. 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 11. svibnja 2010.godine, donosi
RJEŠENJE
o poništenju postupka nabave GIS-a za upravljanje imovinom Grada Splita
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave GIS-a za upravljanje imovinom Grada Splita u sastavu: Petar
Šunjić, dipl.ing., Petra Višić, dipl.ing. i Katarina Nataša Merćep, dipl.oec. za
poništenjem postupka
2. Poništava se postupak nabave GIS-a za upravljanje imovinom Grada Splita
3. Odluka o poništenju postupka postaje konačna nakon isteka roka mirovanja od 15
dana od dana dostave Odluke o poništenju ponuditeljima
Obrazloženje
Grad Split, Obala Kneza Branimira 17, matični broj: 2605902 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave GIS-a za upravljanje imovinom Grada Splita, objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-02-V-113425-080410.
Evidencijski broj je VV-08 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.000.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 29.04.2010.g. do 10,00 sati pristiglo je ukupno
šest ponuda i to ponuditelja: Zeljko d.o.o., TEB-Inženjering d.o.o., Geodata d.o.o., Gisdata
d.o.o. i zajednička ponuda IN2 d.o.o. i IGEA d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da su
ponude ponuditelja TEB-Inženjering d.o.o., Geodata d.o.o., Gisdata d.o.o. i zajednička
ponuda ponuditelja IN2 d.o.o. i IGEA d.o.o. neprihvatljive iz slijedećih razloga:
TEB-Inženjering d.o.o.- Ponuda nije uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vañenje
dijelova ponude. Ponuditelj nije dostavio traženu izjavu o podisporučiteljima, a potvrda koja je
dostavljena kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti je manjkava na način da joj nedostaje obvezni
elemenat vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora. Ponuditelj nije ovjerio tablicu funkcionalnih zahtjeva.
Geodata d.o.o. – Ponuditelj nije dostavio dokaze o sposobnosti u originalu ili ovjerenoj preslici kako
je traženo Dokumentacijom za nadmetanje (neovjerena preslika izvatka iz sudskog registra, skenirane
su izjava o nekažnjavanju , potvrda Porezne uprave i BON 2). Kao dokaz tehničke i stručne
sposobnosti dostavljena je potvrda Vodovoda i kanalizacije d.o.o. iz koje nije vidljivo da se radi o

traženoj WEB tehnologiji te potvrda Grada Splita u kojoj nedostaje vrijednost ugovora te vrijeme i
mjesto ispunjenja ugovora, a razvidno je da se potvrda odnosi na uslugu obavljenu za razdoblje starije
od posljednje tri godine. Ponuditelj nije dostavio garanciju banke za ozbiljnost ponude te nedostaje
tražena izjava o podisporučiteljima
Gisdata d.o.o. - Ponuda nije dostavljena u jedinstvenoj cjelini kako je traženo Dokumentacijom za
nadmetanje već se ponuda sastoji od dvije odvojene knjige. U dostavljenoj izjavi o nekažnjavanju
nedostaje kazneno djelo „davanje mita u gospodarskom poslovanju“. Tablica funkcionalnih zahtjeva
nije ovjerena od Ponuditelja.
Zajednička ponuda IN2 d.o.o. i IGEA d.o.o.- Ponuditelj je dostavio dokaz tehničke i stručne
sposobnosti u obliku potvrde Fakulteta elektrotehnike i računarstva o urednom ispunjenju ugovora iz
koje je razvidno da potvrdu nije dao Naručitelj za koji se posao obavio (MUP) pa uopće nije jasno da
li je onaj koji je uslugu tražio i platio zadovoljan ili ne. Ponuditelj Ponudi nije priložio traženu tablicu
funkcionalnih zahtjeva

Preostala ponuda ponuditelja Zeljko d.o.o. ocijenjena su prihvatljivom, ali neprikladnom pa
je postupak javne nabave potrebno poništiti temeljem članka 94.točka 6. Zakona o javnoj
nabavi jer je cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu.
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 10 (deset) dana od dana primitka odluke o odabiru.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Zeljko d.o.o., Zagreb, Ivana Matetić Ronjgova 113
2. TEB-Inženjering d.o.o., Zagreb, Vončinina 2
3. Geodata d.o.o., Split, Kopilica 62
4. Gisdata d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 a
5. IN 2 d.o.o., Zagreb, Marohnićeva 1
6. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
7. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
8. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
9. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
10. Arhivi, ovdje

KLASA: 810-01/10-01/0003
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 11. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ( „Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 11. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o produženju privremenog korištenje skloništa u vlasništvu Grada
Splita

1. U Zaključku o produženju privremenog korištenja skloništa u vlasništvu Grada Splita
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 9/10) , točka 7 . mijenja se i glasi:
- sklonište anagrafske oznake Kukuljevićeva 1, površine 355 m2, dodjeljuje se
Veterinarskoj stranici „Filipović“ u površini 55 m2, a za obavljanje djelatnosti:
veterinarska ambulanta. Mjesečna naknada za korištenje skloništa utvrñuje se u
kunskoj protuvrijednosti od 1,50 EUR/m2, odnosno 82,50 EUR.
2. Zadužuje se Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima, Odsjek zaštite i
spašavanja za realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
pročelniku Tomislavu Bočini,ovdje
2. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
Zdenku Radovnikoviću, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 810-01/10-01/0006
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 11. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita” , broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 11. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita

Daje se suglasnost Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita na
izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita od 15. travnja 2010.
godine na članak 13. koji se mijenja i glasi:
„- Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće.
- Upravno vijeće ima tri člana, od kojih Osnivač imenuje dva člana, a trećeg člana biraju
radnici na način odreñen Zakonom o radu na način odreñen člankom 163. točka 3.
Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09,
- Predsjednik Upravnog vijeća i jednog člana imenuje i razrješava Osnivač.
- Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita,
n/r zapovjednika Felicija Parčina, Split
2. Službi za rad sa gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
n/r pročelnika Tomislava Bočine, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Arhiva, ovdje

KLASA: 372-01/10-01/35
URBROJ: 2181/01-01-10-02
Split, 11. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 11. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na privremeno korištenje poslovnog prostora
u Splitu, Trg Gaje Bulata 6, površine 33,84 m2
1. Grad Split dodjeljuje Euromediteranskom Forumu iz Splita, Mihanovićeva 36 C. na
privremeno korištenje poslovni prostor u Splitu, Trg Gaje Bulata 6, sveukupne
površine 33,84m2, što u naravi predstavlja jednu prostoriju uz dodatak sanitarnog
čvora.
2. Korisnik će prostor iz točke 1.ovog Zaključka koristiti za obavljanje aktivnosti u
okviru registrirane djelatnosti , a sve u skladu s pozitivnim propisima.
3. Poslovni prostor iz točke 1.ovog Zaključka daje se Korisniku na privremeno
korištenje s rokom od 2 (dvije) godine od dana donošenja ovog Zaključka.
4. Naknada za privremeno korištenje poslovnog prostora iz točke 1.ovog Zaključka
utvrñuje se u visini od 1,00 EUR/m2 , odnosno, 33,84 EUR mjesečno, plativo u
kunama po srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjuje prvog dana u mjesecu za tekući
mjesec.
5. Naknada za korištenje zajedničkih ureñaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi,
kao i troškove komunalne naknade, vode, grijanja, struje, čistoće i drugo plaća
Korisnik.
6. Korisnik ne smije bez suglasnosti Službe za imovinskopravne poslove i gospodarenje
gradskim resursima mijenjati ugovorenu namjenu, niti pristupiti ureñenju predmetnog
poslovnog prostora. Eventualna ulaganja, odnosno, tekuće i investicijsko održavanje
poslovnog prostora idu isključivo na teret korisnika, bez prava na povrat uloženih
sredstava.
7. Za provoñenje ovog Zaključka zadužuje se Služba za imovinskopravne poslove i
gospodarenje gradskim resursima.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim
resursima, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
2.Službi za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim
resursima,Edvardu Runjiću, ovdje
3.Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4.Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/10-01/0069
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 11. 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 11. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge izrade posebne geodetske podloge i
parcelacijskog elaborata za Ulicu Sv. Spasa u Splitu

1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge izrade posebne geodetske podloge i parcelacijskog elaborata
za Ulicu sv. Spasa u Splitu u sastavu: Anita Marunica, dipl.ing.grañ. i Marijana
Kirevski, oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Mario Jurković iz Zagreba, Fortisova 25, s
cijenom od 87.000,00 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 posebne geodetske podloge i parcelacijskog
elaborata za Ulicu sv. Spasa u Splitu, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod
brojem: N-16-M-115024-200410.
Evidencijski broj je MV-56 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 250.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 04.05.2010.g. do 10,00 sati pristigle su ukupno
četiri ponuda i to ponuditelja: Geokompas d.o.o., Ured ovlaštenog inženjera geodezije
Mario Jurković, Geodetski zavod d.d. i Infokarta d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja ocijenili su ponude
ponuditelja Geokompas d.o.o., Geodetski zavod d.d. i Infokarta d.o.o. neprihvatljivima iz
slijedećih razloga:

Geokompas d.o.o.- Ponuditelj nije označio stranice sukladno točci 12. Dokumentacije za
nadmetanje. Ponuditelj nije dostavio garanciju banke sukladno točci 9.5. Dokumentacije za
nadmetanje. Naime, Ponuditelj je dostavio bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude u kojoj je vidljivo
da se daje za slučaj „Ukoliko Ponuditelj odbije ili propusti potpisati Ugovor i propusti ili odbije dati
garanciju za izvršenje ugovornih obveza“, a u Dokumentaciji za nadmetanje se isključivo traži jamstvo
iz kojeg treba biti vidljivo da se daje za slučaj „odustajanja Ponuditelja od ponude u roku njezine
valjanosti, dostavljanja neistinitih dokaza o sposobnosti, te nedostavljanja jamstva za uredno
ispunjenje ugovora, a sve sukladno čl. 60. st. 1. Zakona o javnoj nabavi“. Ponuditelj nije dostavio
popis izvršenih usluga sukladno točci 9.6. Dokumentaciji za nadmetanje, naime Ponuditelj je dostavio
2 potvrde o uredno izvršenim uslugama, ali nije dostavio popis izvršenih usluga u posljednje 3 godine
Geodetski zavod d.d. - Ponuditelj je dostavio potvrde o uspješno izvršenim uslugama u kojima
nedostaje vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora te navod o uredno ispunjenim
ugovorima što nije sukladno točci 9.6. Dokumentacije za nadmetanje
Infokarta d.o.o. - Ponuditelj nema tvrtku registriranu za poslove sukladno čl.104 st. 1, točke
5,6,7,8,9,10,11 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Iz rješenja Državne geodetske uprave
je vidljivo da je rješenje izdano temeljem prijave o registraciji za navedene točke, a dva primjerka
rješenja su ponuditelju dostavljena radi dostave Trgovačkom sudu. Evidentno je da ponuditelj, iz
Naručitelju nepoznatog razloga, nije doregistrirao svoju tvrtku za traženu djelatnost, kako su to učinili
svi ostali ponuditelji u ovom dijelu dokaza, pa samim time nije dokazao svoju pravnu i poslovnu
sposobnost što je smisao tražene isprave o upisu u sudski registar koju je dostavio
Preostala ponuda ponuditelja Ured ovlaštenog inženjera geodezije Mario Jurković ocijenjena
je 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. Ured ovl.ing. geod. Mario Jurković, Fortisova 25, 10090 Zagreb
2. Geokompas d.o.o., Dražanac 12, Split
3. Geodetski zavod d.d., R.Boškovića 20, Split
4. Infokarta d.o.o., Krležina 33, Split
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: 330-05/10-01/0063
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 11. 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 11. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge izrade parcelacijskih elaborata
za ulice: Žnjanska B2, Slanska C10, Pješačka staza PS2, Starigradska C1,
Kotorska C5 i Tučepska C14 u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge izrade parcelacijskih elaborata za ulice: Žnjanska B2,
Slanska C10, Pješačka staza PS2, Starigradska C1, Kotorska C5 i Tučepska C14 u
Splitu u sastavu: Anto Krželj, dipl.ing.grañ. i Ana Pogorelić, dipl.ing.grañ., te se
odabire ponuda ponuditelja:
Geodetski zavod d.d. iz Splita, Ruñera Boškovića 20, s cijenom od 48.000,00 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 Rješenja o odabiru 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 parcelacijskih elaborata za ulice: Žnjanska B2,
Slanska C10, Pješačka staza PS2, Starigradska C1, Kotorska C5 i Tučepska C14 u Splitu,
objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-16-M-114187-140410 i N16-M-115707-230410.
Evidencijski broj je MV-52 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 180.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 03.05.2010.g. do 10,00 sati pristiglo je ukupno
šest ponuda i to ponuditelja: Ured ovlaštenog inženjera geodezije Mario Jurković, Ured
ovlaštenog inženjera geodezije Ante Lakoš, Geodetski zavod d.d., Reljef d.o.o., Geokompas
d.o.o. i Geoprojekt d.d.

U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je
ponuda ponuditelja Ured ovlaštenog inženjera geodezije Mario Jurković neprihvatljiva iz
razloga što je ponuditelj dostavio ponudu koja nije u skladu s Izmjenama Dokumentacije za
nadmetanje u kojima je navedeno da se parcelacijski elaborat za ulicu Slanska C11 ne nudi.
Ponude preostalih pet ponuditelja ocijenjene su prihvatljivima, a kako je ponuda ponuditelja
Geodetski zavod 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. Geodetski zavod d.d., Split, Ruñera Boškovića 20
2. Geokompas d.o.o., Split, Dražanac 12
3. Geoprojekt d.d., Split, Sukoišanska 43
4. Ured ovl.ing. geod. Mario Jurković, Zagreb, Fortisova 25
5. Ured ovl. Ing. geod. Ante Lakoš, Zagreb, Poljana V.Njegovana 7
6. Reljef d.o.o., Split, Mažuranićevo šetalište 1
7. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
8. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
9. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
10.Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
11. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/10-01/0054
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 11. 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 11. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge izrade geodetskih
elaborata za Varaždinsku ulicu u Splitu (III dionica)
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge izrade geodetskih elaborata za Varaždinsku ulicu u Splitu (III
dionica) u sastavu: Ana Pogorelić, dipl.ing.grañ. i Marijana Kirevski, oec. te se
odabire ponuda ponuditelja:
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Mario Jurković iz Zagreba, Fortisova 25, s
cijenom od 28.800,00 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 Rješenja o odabiru 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 geodetskih elaborata za Varaždinsku ulicu u Splitu
(III dionica) u Splitu, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-16M-114114-140410.
Evidencijski broj je MV-46 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 135.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 27.04.2010.g. do 11,00 sati pristiglo je ukupno
šest ponuda i to ponuditelja: Ured ovlaštenog inženjera geodezije Mario Jurković, Ured
ovlaštenog inženjera geodezije Ante Lakoš, Geodetski zavod d.d., Infokarat d.o.o.,
Geokompas d.o.o. i Geoprojekt d.d.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je
ponuda ponuditelja Infokarta d.o.o. neprihvatljiva iz razloga- Ponuditelj nema tvrtku
registriranu za poslove sukladno čl.104 st. 1, točke 5,6,7,8,9,10,11 Zakona o državnoj izmjeri

i katastru nekretnina. Iz rješenja Državne geodetske uprave je vidljivo da je rješenje izdano
temeljem prijave o registraciji za navedene točke, a dva primjerka rješenja su ponuditelju
dostavljena radi dostave Trgovačkom sudu. Evidentno je da ponuditelj, iz Naručitelju
nepoznatog razloga, nije doregistrirao svoju tvrtku za traženu djelatnost, kako su to učinili svi
ostali ponuditelji u ovom dijelu dokaza, pa samim time nije dokazao svoju pravnu i poslovnu
sposobnost što je smisao tražene isprave o upisu u sudski registar koju je dostavio.
Ponude preostalih pet ponuditelja ocijenjene su prihvatljivima, a kako je ponuda ponuditelja
Ured ovlaštenog inženjera geodezije Mario Jurković 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. Geodetski zavod d.d., Split, Ruñera Boškovića 20
2. Geokompas d.o.o., Split, Dražanac 12
3. Geoprojekt d.d., Split, Sukoišanska 43
4. Ured ovl.ing. geod. Mario Jurković, Zagreb, Fortisova 25
5. Ured ovl. Ing. geod. Ante Lakoš, Zagreb, Poljana V.Njegovana 7
6. Infokarta d.o.o., Split, Krležina 33
7. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
8. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarina Nataša Merćep, ovdje
9. Pročelnica Službe zajedničkih poslova, Vesna Alač, ovdje
10. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
11. Arhivi, ovdje

KLASA: 934-01/10-01/013
URBROJ: 2181/01-01-10-02
Split, 11. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ( “Službeni glasnik Grada Splita”, broj
17/09”),Gradonačelnik Grada Splita dana 11. svibnja 2010.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenoj organizaciji javnog parkirališta pod naplatom na
kupalištu “Kava” u Slatinama u 2009. godini I produženu organizacije javnog parkirališta
za 2010.godinu.
1. Usvaja se Izvješće DVD „Slatine“ iz Slatina o provedenoj organizaciji javnog
parkirališta pod naplatom na kupalištu „Kava“ u Slatinama za 2009.godinu sa ukupnim
prihodom od 44.590,00 kuna.
2. Organizacija javnog parkirališta pod naplatom produžava se za daljnje razdoblje
od 18. lipnja 2010.godine od 06. rujna 2010. godine.
Organizaciju parkirališta pod naplatom provoditi će DVD „Slatine“ iz Slatina.
Cijena koštanja javnog parkirališta je dnevna i iznosi 10,00 kuna za osobne
automobile i 5,00 za motocikle.
3. Uprihoñena sredstva javnog parkirališta koriste se u cijelosti za provoñenje
protupožarnih mjera na plaži i okolnom području te za čišćenje plaže.
DVD „Slatine“ obavezne se podnijeti Gradonačelniku grada Splita izvješće o
provedenoj organizaciji javnog parkirališta i ostvarenim prihodima te namjenskom utrošku
sredstava a do isteka tekuće godine.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. DVD Slatine, Duboke Garme 2, Slatine21 224
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninović, ovdje
3. Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Šefu Odsjeka za
nadzor i koordinaciju komunalnih poduzeća, Milivoj Marušić, ovdje
4. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
pročelniku Tomislavu Bočini, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrana, ovdje.

KLASA: 025-01/10-01/01
URBROJ: 2181/01-01-10-02
Split, 11. svibnja 2010. godine
Na temelju članka 86. stavka 4. i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita“,broj 17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 11. svibnja 2010. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Gradonačelnika Grada Splita stručnim djelatnicima Gradske uprave
radi konstituiranja Vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara

1. Ovim Zaključkom Gradonačelnik Grada Splita daje ovlaštenje stručnim djelatnicima
Gradske uprave Grada Splita radi konstituiranja Vijeća mjesnih odbora odnosno
gradskih kotara u vremenu od 17. do 21. svibnja 2010. godine kako slijedi:
1. Tomislavu Bočini, dipl. iur.,
2. Antunu Nakiću, dipl. iur.,
3. Vuku Kržaniću, dipl. iur.,
4. Ivanu Leki, dipl.iur.,
5. Ines Golijanin, dipl.iur.
2. Zadatak stručnih djelatnika Gradske uprave je da prisustvuju konstituirajućim
sjednicama Vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotareva , te stručnim savjetima
usmjeravaju rad istih prilikom konstituiranja.
3. Ovlašteni iz točke 1. ovog Zaključka za svoj rad primit će naknadu u iznosu od po 150
kn neto za svaku konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnih odbora gradskih kotareva.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Ovlaštenima, svima
2. Gradonačelniku Grada Splita, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu «Službenog glasnika Grada Splita», ovdje
5. Arhivi, ovdje

