KLASA: 350-01/07-01/0216
URBROJ: 2181/01-01-10-81
Split, 14. svibnja 2010. godine

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne
novine“, broj 76/07 i 38/09) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 17/09 ), Gradonačelnik Grada Splita, dana 14. svibnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju Prijedloga Urbanističkog plana ureñenja Uvale Duboka
Garma (Slatine 2) za ponovnu javnu raspravu

1. Utvrñuje se Prijedlog Urbanističkog plana ureñenja Uvale Duboka Garma (
Slatine 2) i prosljeñuje na ponovnu javnu raspravu.
2. Zadužuje se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša da objavi i provede postupak ponovne javne
rasprave o Prijedlogu Plana iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Nacrt konačnog prijedloga Plana iz točke
1. ovog Zaključka dostavi tijelima i osobama odreñenim posebnim propisima, a
radi davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz
članka 90. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07 i 38/09).

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
pročelnici Ružici Batinić-Santro, ovdje
2. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Ines Pavelić Radman, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-02/10-01/15
URBROJ: 2181/01-01-10-04
Split, 14. svibnja 2010.godine

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

PREDMET: Prijedlog rješenja o davanju četiri koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na I ,II,III i IV dimnjačarskom
području Grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 14. svibnja 2010. godine, utvrdio je
Prijedlog rješenja o davanju četiri koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
I, II,III i IV dimnjačarskom području Grada Splita
te ga prosljeñuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita odreñuje se Pave
Zaninović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog rješenja …

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/10-01/0022
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 14. svibnja 2010.godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09) i
Pravilnika psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 32/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 14. svibnja 2010. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o osiguranju sredstava za obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada 21. ožujka
1. Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 1.400,00 kuna za nabavku 200 komada holandskih
ruža povodom akcije Udruge invalida rada Grada Splita za obilježavanje Nacionalnog dana
invalida rada koji se je održao 21. ožujka.2010 godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2010. godinu
na teret Razdjela 7. Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s
braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava 2 Odsjek za psihosocijalnu i zdravstvenu
zaštitu,glavni program Psihosocijalna i zdrav.zaštite, a doznačit će se na žiro-račun broj
23460000-1101845694 kod Zagrebačke banke za Obrt Gerbera iz Splita, OIB: 07508228187,
a sve temeljem ispostavljenog računa.
3. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena Udruga
invalida rada Grada Splita će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita i to
uvećane za zakonske zatezne kamate.
4. Udruga invalida rada Grada Splita će Upravnom odjelu socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama dostaviti izvješće o provedbi obilježavanja
nacionalnog dana invalida rada.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i
suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama za realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Obrt Gerbera, Split, Ćirila i Metoda 41
2. Udruga invalida rada Grada Splita, Gundulićeva 52
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama, pročelnici dr.Romani Škrabić, ovdje
4. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i
braniteljskim udrugama,Vedranu Mardešiću, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-02/10-01/10
URBROJ: 2181/01-01-10-05
Split, 14. svibnja 2010.godine
Na temelju Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, broj
136/06,31/09 i 156/09) i članka 52. Statuta Grada Splita ( „Službeni glasnik Grada Splita“,
broj 17/09),Gradonačelnik Grada Splita dana 14. svibnja 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru koncesionara za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila sa javnih površina
Grada Splita

1. Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za
odabir koncesionara za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila sa javnih površina
Grada Splita u sastavu: Pave Zaninović, dipl.oec., Esma Kalemba, dipl.ing.grañ.i Tomislav
Gruica, oec. te se odabire koncesionar: SEKUNDARNI METALI d.o.o., Knin, IV
Gardijske brigade 44.
2. Grad Split i koncesionar iz točke 1. ovog Zaključka, zaključit će ugovor kojim će se regulirati
meñusobna prava i obveze.
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Odsjek za komunalno
redarstvo za realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. SEKUNDARNI METALI d.o.o., Knin, IV Gardijske brigade 44.
2. SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o., Zadar, Ive Dulčića 6
3. MICHIELI-TOMIĆ d.o.o., Gornji Humac
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
Pave Zaninović, ovdje
5. Odsjek za komunalno redarstvo, Esma Kalemba, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/10-01/7
URBROJ: 2181/01-01-10-03
Split, 14. svibnja 2010 godine
Na temelju članaka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09), Gradonačelnik Grada Splita dana 14. svibnja 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi veterana ZNG IV Brigade
1. Prihvaća se zamolba Udruge veterana ZNG IV Brigade i osigurava se financijska potpora
u iznosu od 10.000,00 kn za organizaciju proslave 19-te obljetnice osnivanja 4.GB i
proslava treće obljetnice djelovanja udruge.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Upravnog odjela socijalne skrbi,
zdravstvene zaštite i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama osigurana u
proračunu Grada Splita za 2010. god. Razdjel 7 Glava 3, PROGRAM: Udruge
hrvatskih branitelja, a uplatit će se na žiro račun Udruge veterana ZNG IV Brigade otvoren
kod Privredne banke Zagreb broj: 2340009-111285255, MB 2247615 i OIB 37772502798.
3. Udruga veterana ZNG IV Brigade će podnijeti Upravnom odjelu za socijalnu skrb,
zdravstvenu zaštitu i suradnju sa braniteljima i braniteljskim udrugama izvješće o
utrošenim sredstvima s preslikama računa u roku od 15 dana od dana dodjele sredstava.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski, Udruga
veterana ZNG IV Brigade će dodijeljena sredstva vratiti u proračun Grada Splita, uvećana
za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu
i suradnju sa braniteljima i braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga veterana ZNG IV Brigade, R. Boškovića 25, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju
s braniteljima i braniteljskim udrugama-pročelnica Romana Škrabić, ovdje
3. Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije- pročelnica po ovlaštenju Ljiljana Vučetić,ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/10-01/0056
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 14. svibnja 2010 godine

Na temelju članka 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 14. svibnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave izvoñenja radova na ureñenju dječjeg
igrališta u GK Bol u Velebitskoj ulici u Splitu

1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave izvoñenja radova na ureñenju dječjeg igrališta u GK Bol u
Velebitskoj ulici u Splitu u sastavu: Anto Krželj, dipl.ing.grañ. i Josip Bauk, ing.grañ.
te se odabire ponuda ponuditelja:
Melcon d.o.o. iz Solina, Don Frane Bulića 205, s cijenom od 378.066,65 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 izvoñenja radova na ureñenju dječjeg igrališta u GK Bol u
Velebitskoj ulici u Splitu , objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N16-M-113613-090410.
Evidencijski broj je MV-48 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 460.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 22.04.2010.g. do 10,00 sati pristiglo je ukupno
sedam ponuda i to ponuditelja: Melcon d.o.o., Livel d.o.o., Žaluzina d.o.o., Braniteljska
grañevinsko obrtnička zadruga Tvrda Stina, Cestar d.o.o., Grañenje Split d.o.o. i Point Split
d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja ocijenili su sve
pristigle ponude prihvatljivima, a kako je ponuda ponuditelja Melcon 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. Melcon d.o.o., Solin,Don Frane Bulića 205
2. Livel d.o.o., 21 312 Podstrana, Pišćine 7
3. Žaluzina d.o.o., Split, Smiljanićeva 2
4. Branit.grañ.obrt.zadruga Tvrda Stina, Split, Pujnake 24 a
5. Cestar d.o.o., Split, Tršćanska 1
6. Grañenje Split d.o.o., Split, Šibenska 33
7. Point-Split d.o.o., Split, Ivana Merza 8
8. Ovlašteni predstavnici Naručitelja- svi
9. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarini Nataši Merćep, ovdje
10. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
11. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
12. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/10-01/0062
URBROJ: 2181/01-01-10-07
Split, 14. 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 14. svibnja 2010.godine donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave usluge izrade geodetskih elaborata za
Širokobriješku ulicu u Splitu

1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge izrade geodetskih elaborata za Širokobriješku ulicu u Splitu u
sastavu: Anto Krželj, dipl.ing. i Ana Pogorelić, dipl.ing. te se odabire ponuda
ponuditelja:
Geodetski zavod d.d. iz Splita, Ruñera Boškovića 20, s cijenom od 17.400,00 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 geodetskih elaborata za Široboriješku ulicu u Splitu,
objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-16-M-113956-130410.
Evidencijski broj je MV-51 /10-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 100.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 26.04.2010.g. do 11,00 sati pristiglo je ukupno
šest ponuda i to ponuditelja: Ured.ovl.inženjera geodezije Ante Lakoš, Ured ovl.inženjera
geodezije Mario Jurković, Geokompas d.o.o., Geoprojekt d.d., Geodetski zavod d.d. i
Infokarta d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja ocijenili su ponudu
ponuditelja Infokarta neprihvatljivom iz razloga jer 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, Naručitelj je ocijenio 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. Ured ovl.ing. geod. Ante Lakoš, Zagreb, Poljana Vladimira Njegovana 7
2. Ured ovl.ing. geod. Mario Jurković, Fortisova 25, 10090 Zagreb
3. Geokompas d.o.o., Dražanac 12, Split
4. Geoprojekt d.d., Sukoišanska 43, Split
5. Geodetski zavod d.d., R.Boškovića 20, Split
6. Infokarta d.o.o., Krležina 33, Split
7. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
8. Pročelnici Službe zajedničkih poslova, Vesni Alač, ovdje
9. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu,
Katarini Nataši Merćep, ovdje
10. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
11. Arhivi, ovdje

