KLASA: 363-01/09-01/328
URBROJ: 2181/01-01-11-08
Split, 08. travnja 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog Zaključka o mjerama i radnjama za provođenje
i unapređenje procesa gospodarenja komunalnim otpadom
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10),Gradonačelnik Grada Splita dana 08. travnja 2011. godine, utvrdio je
Prijedlog Zaključka o mjerama i radnjama za provođenje i unapređenje procesa
gospodarenja komunalnim otpadom
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se prof. Jakša
Miličić, dipl.ing.građ. Savjetnik gradonačelnika za Karepovac.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog Zaključka …

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Savjetniku gradonačelnika prof. Jakši Miličiću, dipl.ing.građ, ovdje
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
n/r pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/11-01/0038
URBROJ: 2181/01-01-11-07
Split, 08. travnja 2011.godine
Na temelju članaka 13., 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 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 08. travnja 2011.godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave stručnog nadzora nad radovima
na proširenju Zapadne obale Gradske luke Split-faza I i II
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave stručnog nadzora nad radovima na proširenju Zapadne obale
Gradske luke Split-faza I i II u sastavu: Jure Šundov, Anto Krželj i Katarina Nataša
Merćep te se odabire ponuda ponuditelja:
Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1 s cijenom od 299.000,00 kuna
(bezPDV-a) slovima: (dvjestodevedestdevettisuća kuna)
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 15 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 stručnog nadzora nad radovima na proširenju Zapadne
obale Gradske luke Split-faza I i II , objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod
brojem: N-02-V-110522-150311.
Evidencijski broj je VV-14 /11-K (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 850.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 04.04.2011.g. do 10,00 sati pristigle su ukupno
četiri ponude i to ponuditelja :1. Zajednica ponuditelja: Meritum inženjering d.o.o. , Poljička
cesta 32, Split (nositelj ponude); Tub d.o.o., Valpovačka 6, Split; Nivelir d.o.o., Vukovarska
148, Split; Elteam -71 d.o.o., Draganjina 11, Split i Jurcon projekt d.o.o., Gotalovečka 4a,
Zagreb
2. Zajednica ponuditelja : Školjera d.o.o., Doverska 5, Split (nositelj ponude); Nemico d.o.o.,
Hektorovićeva 43, Split; Antonio-trade d.o.o., Brnik 5, Split, Kapar d.o.o., Vukovarska 108,
Split; Termofriz d.o.o., Skradinska 13, Split i Geomar d.o.o., Augusta Cesarca 1, Split
3. Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb

4. Zajednica ponuditelja: Roterm d.o.o., Marina Držića 8 (nositelj ponude), Split; GTT Poljud
d.o.o., Stadlerova 17, Split;Gilan d.o.o., Kralja Zvonimira 14, Split i Geodetika Split d.o.o.,
Dubrovačka 3, Split.
U postupku pregleda i ocjene ponude slijedeće pristigle ponude ocijenjene su
neprihvatljivima i iz slijedećih razloga:
Zajednica ponuditelja: Meritum inženjering d.o.o. , Poljička cesta 32, Split (nositelj
ponude); Tub d.o.o., Valpovačka 6, Split; Nivelir d.o.o., Vukovarska 148, Split; Elteam 71 d.o.o., Draganjina 11, Split i Jurcon projekt d.o.o., Gotalovečka 4a, Zagreb- Dokaz –
isprava o upisu u sudski registar za člana zajednice ponuditelja Elteam-71 d.o.o. dostavljena
je u neovjerenoj preslici što je suprotno odredbi točke 12. Dokumentacije za nadmetanje gdje
je određeno da se dokazi o sposobnosti dostavljaju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U
dokazima tehničke i stručne sposobnosti dostavljena je potvrda o urednom ispunjenju ugovora
koja nije u skladu s traženjem Naručitelja jer iz nje nije vidljiva vrijednost nadziranih radova.
Ponuditelj je ipak dostavio ugovor o izvođenju nadziranih radova, što bi se moglo zajedno s
prethodnom potvrdom smatrati zadovoljavajućim dokazom, ali je Ugovor dostavljen u
neovjerenoj preslici što nije dozvoljeno Dokumentacijom za nadmetanje.
Zajednica ponuditelja : Školjera d.o.o., Doverska 5, Split (nositelj ponude); Nemico
d.o.o., Hektorovićeva 43, Split; Antonio-trade d.o.o., Brnik 5, Split, Kapar d.o.o.,
Vukovarska 108, Split; Termofriz d.o.o., Skradinska 13, Split i Geomar d.o.o., Augusta
Cesarca 1, Split - Zajednica ponuditelja nije dostavila valjan dokaz tehničke i stručne
sposobnosti i to uz popis značajnijih usluga pruženih u posljednje tri godine barem jednu
potvrdu s traženim karakteristikama već je dostavio potvrdu iz koje je razvidno da je član
zajednice ponuditelja Školjera d.o.o. (nositelj) u nabavi „Stručni nadzor nad izgradnjom
podmorskog prijelaza Divulje-čiovo i podmorskog ispusta s difuzorskom sekcijom
kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir , I faza“ bio podizvršitelj , a ne druga ugovorna strana
kako to traži Zakon o javnoj nabavi, a Naručitelj je propisao u Dokumentaciji za nadmetanje.
Baš je iz priložene potvrde jasno decidirano navedeno da su ugovorne strane EKOKaštelanski zaljev, Ustanova Split i Akvaprojekt d.o.o. Preostale dvije potvrde ne
predstavljaju dokaz kojim bi se Zajednica ponuditelja mogla ocijeniti sposobnom
Zajednica ponuditelja: Roterm d.o.o., Marina Držića 8 (nositelj ponude), Split; GTT
Poljud d.o.o., Stadlerova 17, Split;Gilan d.o.o., Kralja Zvonimira 14, Split i Geodetika
Split d.o.o., Dubrovačka 3, Split - Ponuditelj nije dostavio dokaz tehničke i stručne
sposobnosti na način kako je traženo Dokumentacijom za nadmetanje. Naime, od tri potvrde
samo se jedna odnosi na nadzor radova koji uključuju i konstrukcije u moru (kako je
Naručitelj tražio) ali dostavljena potvrda se ne odnosi na izvršeni ugovor kako Zakon o javnoj
nabavi predviđa jer je jedan od sastavnih dijelova potvrde i „vrijeme i mjesto ispunjenja
ugovora“ , a dostavljena potvrda se odnosi na nadzor radova koji su tijeku i trebali bi trajati
do 30.06.2011. godine.
Ponuditelj je također dostavio upis u Komoru arhitekata i inženjera u graditeljstvu za Sršen
Tatjanu čiji status nije definiran, niti kao dijela zajednice niti kao eventualno ponuđenog
podizvođača. Također za istu nema ni dokaza o registraciji niti izjavu o nekažnjavanju.
Naručitelj je jasno u Dokumenataciji za nadmetanje, a s obzirom da se radi o dokazu koji je
uvjet sposobnosti bez kojih nabava ne može teći naveo na koji način se nudi ovaj dokaz
pravne i poslovne sposobnosti (u zajednici ponuditelja ukoliko jedan ponuditelj ne može sam
ispuniti traženja) pa na ovaj način Zajednica ponuditelja u konačnici nije dokazala svoju
pravnu i poslovnu sposobnost mada je dostavila sve upise u Komore. Ovime o izjava da će
posao obaviti samostalno gubi stvarni smisao jer očito, nije točna.
Također izjave o nekažnjavanju članova Zajednice ponuditelja Gilan d.o.o. i Geodetika Split
d.o.o. nisu sukladne Dokumentaciji za nadmetanje niti Zakonu o javnoj nabavi; Član Gilan

d.o.o. je dostavio izjavu o nekažnjavanju po ZJN (NN 110/07) koji je izmjenama Zakona (NN
125/08) izmijenjen; član Geodetika Split d.o.o. je dostavio izjavu o nekažnjavanju u kojoj
nedostaje da (njemu ili gospodarskom subjektu) nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
za kazneno djelo „davanja mita u gospodarskom poslovanju“.
Preostala ponuda ponuditelja Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb 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 određivanje 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. Meritum inženjering d.o.o., Split, Poljička cesta 32
2. Školjera d.o.o., Split, Doverska 5
3. Institut IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1
4. Roterm d.o.o., Split, Marina Držića 8
5. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
6. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
7. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu, Katarina Nataša Merćep, ovdje
8. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
9. Arhivi, ovdje

KLASA: 334-01/11-01/0006
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 08. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 8. stavaka 2. Pravilnika o uvjetima za dobivanje potpora u malom
gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 8 /11), Gradonačelnik
Grada Splita dana 08. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju Natječaja o uvjetima za dodjelu potpora
turizmu u 2011. godini
1. Raspisuje se Natječaj o uvjetima za dodjelu potpora turizmu u 2011. godini.
2. Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se na web stranici Grada Splita i u
dnevnom listu „ Slobodna Dalmacija“.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – pročelnica Željka Kerum, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije – pročelnica Ljiljana Vučetić, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0169
URBROJ: 2181/01-01-11-11
Split, 08. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 8. stavaka 2. Pravilnika o uvjetima za dobivanje potpora u malom
gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita“ , broj 8 /11), Gradonačelnik
Grada Splita dana 08. travnja 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju Natječaja o uvjetima za dodjelu potpora
malom gospodarstvu u 2011. godini
1. Raspisuje se Natječaj o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011.
godini.
2. Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se na web stranici Grada Splita i u
dnevnom listu „ Slobodna Dalmacija“.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj i Upravni odjel za financije.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije , pročelnica Ljiljana Vučetić, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 334-01/11-01/0006
URBROJ: 2181/01-01-11-06
Split, 08. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10) i članka 7. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za dobivanje potpora u turizmu u
2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8 /11), Gradonačelnik Grada Splita dana
08. travnja 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu
I.
Osniva se Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, Grad Split , Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj,
za predsjednika,
2. Ljiljana Vučetić, Grad Split, Upravni odjel za financije, za člana,
3. Nikša Prnjak, Hrvatska udruga poslodavaca, za člana,
4. Marija Crmarić, Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske, Udruženje obrtnika
– Split, za člana,
5. Vedran Matošić, Turistička zajednica grada Splita, za člana,
6. Goran Radovanić, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split,
za člana,
7. Maja Fredotović, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, za člana.
III.
Zadatak Povjerenstva je da sukladno članku 11. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za
dobivanje potpora u turizmu u 2011. godini razmotri pristigle zahtjeve i izradi prijedlog liste
podnositelja zahtjeva kojima se dodjeljuju potpore te istu dostavi gradonačelniku Grada
Splita na usvajanje.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Nikša Prnjak, Hrvatska udruga poslodavaca, Split, Ruđera Boškovića 28-30
2. Marija Crmarić, Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije, Udruženje
obrtnika – Split, Split, Kliška 13
3. Vedran Matošić, Turistička zajednica grada Splita, Split, Obala hrvatskog narodnog
preporoda 7
4. Goran Radovanić, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, Split,
Obala A. Trumbića 4
5. Maja Fredotović, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, Matice Hrvatske 31
6. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnica Željka Kerum, ovdje
7. Upravnom odjelu za financije, pročelnica Ljiljana Vučetić, ovdje
8. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
9. Pismohrana, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0169
URBROJ: 2181/01-01-11-12
Split, 08. travnja 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10) i članka 7. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za dobivanje potpora u malom
gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11), Gradonačelnik
Grada Splita dana 08. travnja 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom gospodarstvu Grada Splita
I.
Osniva se Povjerenstva za dodjelu potpora malom gospodarstvu Grada Splita
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Željka Kerum, Grad Split , Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj,
za predsjednika,
2. Ljiljana Vučetić, Grad Split, Upravni odjel za financije, za člana,
3. Nikša Prnjak, Hrvatska udruga poslodavaca, za člana,
4. Marija Crmarić, Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske, Udruženje obrtnika
- Split, za člana,
5. Vedran Matošić, Turistička zajednica grada Splita, za člana,
6. Goran Radovanić, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split,
za člana,
7. Maja Fredotović, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, za člana.
III.
Zadatak Povjerenstva je da sukladno članku 11. stavak 3. Pravilnika o uvjetima za
dobivanje potpora u malom gospodarstvu u 2011. godini razmotri pristigle zahtjeve i izradi
prijedlog liste podnositelja zahtjeva kojima se dodjeljuju potpore te istu dostavi
gradonačelniku Grada Splita na usvajanje.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Nikša Prnjak, Hrvatska udruga poslodavaca, Split, Ruđera Boškovića 28-30
2. Marija Crmarić, Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije, Udruženje
obrtnika – Split, Split, Kliška 13
3. Vedran Matošić, Turistička zajednica grada Splita, Split, Obala hrvatskog narodnog
preporoda 7
4. Goran Radovanić, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, Split,
Obala A. Trumbića 4
5. Maja Fredotović, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, Matice Hrvatske 31
6. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj , pročelnica Željka Kerum, ovdje
7. Upravnom odjelu za financije, pročelnica Ljiljana Vučetić, ovdje
8. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje,
9. Pismohrana, ovdje

