KLASA: 350-01/11-01/00058
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 49. Odluke o donošenju GUP-a Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 1/06, 15/07 i 3/08), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga
2011.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa natječaja i Općih uvjeta natječaja za izradu
idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Zdravstvenog centra s
pratećim sadržajima
1. Prihvaća se Program natječaja za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog
rješenja Zdravstvenog centra s pratećim sadržajima i Opći uvjeti natječaja.
2. Investitor i raspisivač natječaja je tvrtka „Krupa“ d.o.o. iz Splita.
3. Organizator i provoditelj natječaja je ovlašteni arhitekt Krešimir Milković, dipl. ing.
arh. koji u ime „Krupa“ d.o.o. Split organizira i provodi natječaj.
4. Oblik i vrsta natječaja utvrđuju se kao javni, u jednom stupnju, anonimni.
5. Raspisivač natječaja je raspis natječaja registrirao pri Odboru za natječaje Hrvatske
komore arhitekata - rezervirani registarski broj 132-11-ST-UA.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:

1. „Krupa“ d.o.o. Split, Velebitska 143, Split
2. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pročelnici
Ružici Batinić-Santro, ovdje
3.Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Katarini Puljić, ovdje
4. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ines Pavelić-Radman, ovdje
5.Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 350-01/11-01/00043
URBROJ: 2181/01-01-11-18
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članaka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”,
broj 76/07,38/09, 55/11 i 90/11), članka 52. Statuta Grada Splita ( „Službeni glasnik Grada
Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga 2011.godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Splita
1. Utvrđuje se Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
Splita i prosljeđuje na 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 javne rasprave o
Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna GUP-a 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 ciljan ih Izmjena
i dopuna GUP-a dostavi tijelima i osobama određenim posebnim propisima, a radi
davanja mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79., odnosno očitovanja iz članka
90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pročelnici
Ružici Batinić-Santro, ovdje
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Katarini Puljić, ovdje
3. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Maji Aljinović, ovdje
4. Uredništvo Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0006
URBROJ: 2181/01-01-11-10
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 10/11) i članka 11. stavka 5. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora u turizmu u
2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 8/11), Gradonačelnik Grada Splita dana
07. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju Natječaja o uvjetima za dodjelu potpora turizmu u 2011. godini
1. Prihvaća se prijedlog Povjerenstvo za dodjelu potpora u turizmu za poništenjem
Natječaja o uvjetima za dodjelu potpora turizmu u 2011. godini objavljenog u dnevnom
listu Slobodna Dalmacija dana 14. travnja 2011. godine i na web stranici Grada Splita iz
razloga što niti jedan pristigli ponuditelj ne ispunjava uvjete propisane Natječajem.
2. Poništava se Natječaj o uvjetima za dodjelu potpora turizmu u 2011. godini objavljen u
dnevnom listu Slobodna Dalmacija dana 14. travnja 2011. godine i na web stranici
Grada Splita.
3. Poništenje Natječaja o uvjetima za dodjelu potpora turizmu u 2011. godini objavit će se u
dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na web stranici Grada Splita.
4. Protiv ovog Zaključka nezadovoljni podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor u roku
od 8 dana od dostave Zaključka. Prigovor se podnosi pisanim putem Službi za
gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Ritam produkcija d.o.o., Split, Kovačića 6,
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnici Željki Kerum, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0169
URBROJ: 2181/01-01-11-16
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i
10/11) i članka 11. stavaka 5. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011.
godini („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 8/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga
2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru korisnika sredstava potpore po Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini
1. Prihvaća se prijedlog Povjerenstava za dodjelu potpora malom gospodarstvu Grada Splita i
utvrđuju se podnositelji zahtjeva kojima se dodjeljuju sredstva potpore – korisnici potpore po
provedenom Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu Grada Splita, objavljenom
dana 14. travnja 2011. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i web stranici Grada Splita, na
način kako slijedi;


Prihvaća se zahtjev MAX-MORIS d.o.o. iz Splita, Put Sv. Ižidora 10, za dodjelu sredstava
potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom
društvu MAX-MORIS d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 50.000,00 kn.



Prihvaća se zahtjev Ribarske zadruge FRIŠKA RIBA iz Splita, Mažuranićevo šetalište 24 b, za
dodjelu sredstava potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te
se zadruzi FRIŠKA RIBA dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 50.000,00 kn.



Prihvaća se zahtjev ADRIA KMAN d.o.o. iz Splita,Velebitska 77, za dodjelu sredstava potpore
za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom društvu
ADRIA KMAN d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 22.250,51 kn.



Prihvaća se zahtjev STATIM d.o.o. iz Split a, Sarajevska 46 D, za dodjelu sredstava potpore
za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom društvu
STATIM d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 11.223,45 kn.



Prihvaća se zahtjev bravarskog obrta ŽNIDARŠIĆ iz Splita, Spinčićeva 29, vl. Stanko
Žnidaršić, za dodjelu sredstava potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i
zaštitnih sredstava, te se obrtu ŽNIDARŠIĆ dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od
50.000,00 kn.



Prihvaća se zahtjev ST ARC d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 49, za dodjelu sredstava potpore
obrtna sredstva u funkciji realizacije poduzetničkog projekta, te se trgovačkom društvu ST
ARC d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 50.000,00 kn.



Prihvaća se zahtjev ROTBAN d.o.o. iz Splita, Trenkova 21, za dodjelu sredstava potpore za
uređenje poslovnog prostora smještenog na području Grada Splita, te se trgovačkom društvu
ROTBAN d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 24.231,59 kn.



Prihvaća se zahtjev GEODATA d.o.o. iz Splita, Kopilica 62, za dodjelu sredstava potpore za
nabavu poslovnog softvera, te se trgovačkom društvu GEODATA d.o.o. dodjeljuje potpora
male vrijednosti u iznosu od 10.000,00 kn.



Prihvaća se zahtjev MID EXPORT-IMPORT d.o.o. iz Splita, Omiška 12, za dodjelu sredstava
potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom
društvu MID EXPORT-IMPORT d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od
50.000,00 kn.



Prihvaća se zahtjev 3D – DENT d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 19, za dodjelu sredstava
potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom
društvu 3D – DENT d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 5.936,58 kn.



Prihvaća se zahtjev INT SERVICE d.o.o. iz Splita, Gundulićeva 23, za dodjelu sredstava
potpore za uređenje poslovnog prostora smještenog na području Grada Splita, te se
trgovačkom društvu INT SERVICE d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od
50.000,00 kn.



Prihvaća se zahtjev ASERVO d.o.o. iz Splita, Gundulićeva 23, za dodjelu sredstava potpore za
uređenje poslovnog prostora smještenog na području Grada Splita, te se trgovačkom društvu
ASERVO d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 8.984,50 kn.



Prihvaća se zahtjev DERIVACIJA PLUS d.o.o. iz Splita, Krešimirova 9, za dodjelu sredstava
potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom
društvu DERVACIJA PLUS d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 28.841,37
kn.



Prihvaća se zahtjev BRODOMETALURGIJA d.o.o. iz Splita, Kopilica 10, za dodjelu
sredstava potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se
trgovačkom društvu BRODOMETALURGIJA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u
iznosu od 31.814,35 kn.



Prihvaća se zahtjev IT SISTEMI – NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o. iz Splita, Trg hrvatske
bratske zajednice 8, za dodjelu sredstava potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata
i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom društvu IT SISTEMI –NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o.
dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 9.681,42 kn.



Prihvaća se zahtjev TADI KLIMA d.o.o. iz Splita, Matice hrvatske 1, za dodjelu sredstava
potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom
društvu TADI KLIMA d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 24.268,46 kn.



Prihvaća se zahtjev VERBUM d.o.o. iz Splita, Trumbićeva obala 12, za dodjelu sredstava
potpore uređenje poslovnog prostora smještenog na području Grada Splita, te se trgovačkom
društvu VERBUM d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 4.500,00 kn.



Prihvaća se zahtjev odvjetnika Saše Vladića iz Splita, Starčevićeva 11, za dodjelu sredstava
potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se odvjetniku
Saši Vladiću dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 14.248,62 kn.



Prihvaća se zahtjev OPSTANAK d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 1, za dodjelu sredstava
potpore za nabavu opreme ili dijelova opreme, alata i zaštitnih sredstava, te se trgovačkom
društvu OPSTANAK d.o.o. dodjeljuje potpora male vrijednosti u iznosu od 45.245,29 kn.

2. Sredstva za realizaciju potpora osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011. godinu,
Razdjel 5, Program: Poticanje malog gospodarstva i turizma, Aktivnost: Jačanje
konkurentske sposobnosti i Aktivnost:Potpore subjektima malog i srednjeg poduzetništva, i bit
će uplaćena na žiro račun korisnika potpore.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj i
Upravni odjel za financije.
4. Protiv ovog Zaključka nezadovoljni podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor u roku od 8
dana od dostave Zaključka. Prigovor se podnosi pisanim putem Službi za gospodarstvo,
poduzetništvo i razvoj.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

MAX-MORIS d.o.o. Split, Put Sv. Ižidora 10,
Ribarska zadruga „FRIŠKA RIBA“ Split, Mažuranićevo šetalište 24 a,
ADRIA KMAN d.o.o. Split, Velebitska 77,
STATIM d.o.o. Split, Sarajevska 46 D,
Bravarski obrt „ŽNIDARŠIĆ“ Split, Spinčićeva 29,
ST ARC d.o.o. Split, Dubrovačka 49,
ROTBAN d.o.o. Split, Trenkova 21,
GEODATA d.o.o. Split, Kopilica 62,
MID EXPORT-IMPORT d.o.o. Split, Omiška 12,
3D – DENT d.o.o. Split, Poljička cesta 19,
INT SERVICE d.o.o. Split, Gundulićeva 23,
ASERVO d.o.o. Split, Gundulićeva 23,
DERIVACIJA PLUS d.o.o. Split, Krešimirova 9,
BRODOMETALURGIJA d.o.o. Split, Kopilica 10,
IT SISTEMI – NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o. Split, Trg hrvatske bratske zajednice 8,
TADI KLIMA d.o.o. Split, Matice hrvatske 1,
VERBUM d.o.o. Split, Trumbićeva obala 12,
Odvjetnik SAŠA VLADIĆ Split, Starčevićeva 11,
OPSTANAK d.o.o. Split, Poljička cesta 1,
BANKO d.o.o. Split, Dubrovačka 19,
PROFIL INOX d.o.o. Stobreč, Put Vrbovnika b.b.,
DRACOMERX d.o.o. Split, Mažuranićevo šetalište 14,
EXIBEO d.o.o. Split, Velebitska 77,
MANAS d.o.o. Split, Barakovićeva 18,
NET MEDIA SISTEMI d.o.o. Split, Kvaternikova 12,
MONEO d.o.o. Split, Put Supavla 1,
SGM INFORMATIKA d.o.o. Split, Šime Ljubića 16,
BONTECH d.o.o. Split, A.B. Šimića 48,
DELTRON d.o.o. Split, Vukovarska 148,
Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Pročelnici Željki Kerum, ovdje
Upravnom odjelu za financije , pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/11-01/00117
URBROJ: 2181/01-01-11-07
Split, 07. studenoga 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 07. studenoga 2011.godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave izvođenja radova na sanaciji
svlačionica dvorane OŠ Kman Kocunar u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave izvođenja radova na sanaciji svlačionica dvorane OŠ Kman
Kocunar u Splitu u sastavu: Ines Milina Ganza, dipl.iur. i Slavko Žaja, dipl.polit. te
se odabire ponuda ponuditelja:
Žaluzina d.o.o. iz Splita, Smiljanićeva 2 s cijenom od 87.185,40 kuna (bez PDV-a).
2. Između 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 izvođenja radova na sanacije svlačionica dvorane OŠ Kman
Kocunar u Splitu , objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-16-M140776-211011.
Evidencijski broj je MV-79 /11-P (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 100.000,00 kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 02.11.2011.g. do 10,00 sati pristigle su ukupno
četiri ponude i to ponuditelja : Građenje Split d.o.o., Zidogradnja d.o.o.,Agm drvo d.o.o. i
Žaluzina d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda ponuda ponuditelja Agm drvo d.o.o. ocijenjena je
neprihvatljivima iz razloga jer Ponuditelj nije dostavio Izjavu o podisporučiteljima ili da će
posao obaviti samostalno sukladno točci 11. Dokumentacije za nadmetanje.

Preostale ponude ocijenjene su prihvatljivima, a kako je ponuda ponuditelja Žaluzina d.o.o.
prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom, sukladno kriteriju odabira, odlučeno je 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 3 (tri) dana od dana primitka odluke o odabiru.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Građenje-Split d.o.o., 21 000 Split, Šibenska 33
2. AGM drvo d.o.o., Split, Vukovarska 75
3. Zidogradnja d.o.o., Split, Lučićeva 17
4. Žaluzina d.o.o., Split, Smiljanićeva 2
5. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
6. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
7. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
8. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
9. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/11-01/00109
URBROJ: 2181/01-01-11-07
Split, 07. studenoga 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 07. studenoga 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave lož ulja za potrebe
Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih
korisnika u sastavu: Zorana Šimundić Bendić, oec. i Katarina Nataša Merćep,
dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Euro-PETROL d.o.o. iz Rijeke, Martinkovac 143 b, s cijenom od 2.994.922,06 kuna
(bez PDV-a).
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 lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih
korisnika , objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: N-02-V-135804130911.
Evidencijski broj je VV-32 /11-Gzs (Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.066.520,00
kuna).
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda - dana 31.10.2011.g. do 10,00 sati pristigle su ukupno
dvije ponude i to ponuditelja : INA Industrija nafte d.d. i Euro-PETROL d.o.o.

U postupku pregleda i ocjene ponuda obje ponude ocijenjene su prihvatljivima, a kako je
ponuda ponuditelja Euro-PETROL d.o.o. prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom, sukladno
kriteriju odabira, odlučeno je 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. INA Industrija nafte d.d., 10020 Zagreb, Av.V.Holjevca 10
2. Euro-PETROL d.o.o., 51 000 Rijeka, Martinkovac 143 b
3. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja-svima
4. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
5. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
6. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
7. Arhivi, ovdje

KLASA: 350-01/11-01/00054
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja voditeljici Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada
Splita za potpisivanje prijedloga zaključaka o prihvaćanju idejnih projekata proizašlih iz
odabranog natječajnog rada, a koji će biti sastavni dio lokacijske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta za građenje koji se dostavljaju Gradonačelniku Grada Splita na
donošenje

Katarina Puljić, d.i.a., voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Grada Splita ovlašćuje se za potpisivanje prijedloga zaključaka o prihvaćanju idejnih
projekata proizašlih iz odabranog natječajnog rada, a koji će biti sastavni dio lokacijske
dozvole ili drugog odgovarajućeg akta za građenje koji se dostavljaju Gradonačelniku
Grada Splita na donošenje.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Katarini Puljić, ovdje
2. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
pročelnici Ružici Batinić-Santro,ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Arhivi, ovdje

KLASA: 372-01/11-01/00080
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na privremeno korištenje poslovnog prostora
u Splitu, Ljudevita Posavskog 14, Udruzi Bijeli krug Hrvatske
1. Grad Split dodjeljuje Udruzi Bijeli krug Hrvatske, na privremeno korištenje poslovni
prostor u Splitu, Ljudevita Posavskog 14, prizemlje, površine 106,01 m2.
2. Korisnik će prostor iz točke 1.ovog Zaključka koristiti za obavljanje aktivnosti u okviru
registrirane djelatnosti Udruge, 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 , a koji počinje teći od dana primopredaje.
4. Naknada za privremeno korištenje poslovnog prostora iz tč. 1. ovog Zaključka utvrđuje se
u visini od 1,00 EUR/m2 , odnosno, 106,01 EUR mjesečno, plativo u kunama po srednjem
tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje prvog dana u mjesecu za tekući
mjesec. Visina naknade utvrđena u prethodnom stavku vrijedi do donošenja novog
rješenja o utvrđivanju početnih cijena zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada
Splita.
5. Naknada za korištenje zajedničkih uređaja 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 pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i
geodezije mijenjati ugovorenu namjenu, niti pristupiti uređenju 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 provođenje ovog Zaključka zadužuje se Služba pravne zaštite, stanova, poslovnih
prostora i geodezije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruga Bijeli krug Hrvatske (Livija Plančić), Istarska 4, Split
2. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije,
pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije,
Odsjeku za poslovni prostor, Željki Dvornik, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 363-02/11-01/0047
URBROJ: 2181/01-01-11-04
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o poslovanju komunalnih društava i društva „Stano-uprava”
d.o.o., Split za razdoblje siječanj – rujan 2011. godine (privremeni izvještaj)
1. Usvaja se Informacija o poslovanju komunalnih društava i društva „Stano-uprava”
d.o.o., Split za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2011. godine (privremeni
izvještaj) sa pripadajućim statističkim izvještajima o poslovanju.
2. S obzirom na iskazani (privremeni) gubitak u poslovanju društava „Parkovi i nasadi“
d.o.o. Split, „Promet“, d.o.o. Split i „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Split, očekuje se
od uprava društava da u što kraćem roku poduzmu sve raspoložive mjere i aktivnosti
u smislu racionalizacije poslovanja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku
Pavi Zaninoviću, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Arhiva, ovdje

KLASA: 940-06/11-01/00997
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na Trgu Republike (Prokurative)
koaliciji HČSP i HSP ''Ante Starčević''
1. Grad Split daje na privremeno korištenje javnu površinu na Trgu Republike
(Prokurative), koaliciji HČSP i HSP ''Ante Starčević'' dana 29.11.2011. godine u
svrhu organiziranja izbornog skupa.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/11-01/993
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 07. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09, 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 07. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine u Marmontovoj ulici Klubu roditelja
nedonoščadi ''Palčić''
1. Grad Split daje na privremeno korištenje javnu površinu Klubu roditelja nedonoščadi
''Palčić'' u Marmontovoj ulici, nasuprot RK Zara, dana 17.11.2011. godine, u
vremenu od 10,00 do 14,00 sati, radi postavljanja štanda s edukativnim zdravstvenim
materijalima povodom obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o nedonošenosti.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

