KLASA: 351-01/11-01/00016
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 10. studenoga 2011. godine
Na temelju članaka 35. i 174. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj
110/07), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02) i članka 52.
Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10) Gradonačelnik
Grada Splita dana 10. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Udruzi Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita
za uređenje trim staze na Marjanu u 2011. godini
1. Grad Split će osigurati financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kn Udruzi Hrvatskih
ratnih veterana Grada Splita za čišćenje trim staze na Marjanu u 2011. godini.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2011.
godinu i to na poziciji: Razdjel IV. – Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu
okoliša; Glava 2. – zaštita okoliša a doznačiti će se na žiro račun broj 23300031100091815 otvoren kod Splitske banke d.d., Udruzi Hrvatskih ratnih veterana Grada
Splita.
3. Udruga Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita će po primitku financijskih sredstava
dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Upravnom
odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena,
Udruga Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita će dodijeljena sredstva vratiti u
proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Upravni odjel
za financije za realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Udruzi Hrvatskih ratnih veterana Grada Splita, Bana Jelačića 4, Split
2. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici Batinić
Santro, ovdje
3. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, voditeljici Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Katarini Puljić, ovdje
4. Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Marjani Ćosić, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Pismohrani, ovdje

KLASA: 214-01/08-01/0001
URBROJ: 2181/01-01-11-39
Split, 10. studenoga 2011. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdjePREDMET: Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o
imenovanju Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. studenoga 2011. godine, utvrdio je
Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva vatrogastva
Grada Splita
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Tomislav
Bočina, pročelnik Službe za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
n/r pročelnika Tomislava Bočine, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 022-05/11-01/00048
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 10. studenoga 2011. godine
Na temelju članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu („Narodne novine“, broj 114/10) a u vezi sa člankom 105. i 106. Zakona o
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita“ , broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. studenoga 2011.
godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju povjerenstava za popis imovine i obveza
Grada Splita sa stanjem na dan 31. 12. 2011.godine
I.
Osnivaju se povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Splita sa stanjem na dan
31. 12. 2011. godine kako slijedi:
1. Povjerenstvo za popis zemljišta,
2. Povjerenstvo za popis neproizvedene nematerijalne imovine (koncesije,licence, ostala
prava),
3. Povjerenstvo za popis građevinskih objekata,
4. Povjerenstvo za popis postrojenja, opreme i sitnog inventara,
5. Povjerenstvo za popis prijevoznih sredstava,
6. Povjerenstvo za popis umjetničkih djela,
7. Povjerenstvo za popis nematerijalne neproizvedene imovine (računalni programi,
prostorni planovi i sl.),
8. Povjerenstvo za popis nefinancijske imovine u pripremi,
9. Povjerenstvo za popis proizvedene kratkotrajne imovine (zalihe),
10. Povjerenstvo za popis novca i vrijednosnica,depozita,potraživanja od zaposlenika i
dane zajmove i dionice,
11. Povjerenstvo za popis potraživanja i obveza.
II.
U Povjerenstvo za popis zemljišta imenuju se :
1. MARIJA BAKOTA-predsjednik
2. MIRJANA MATELJAN -član
3. KATICA FLEDROVIĆ – član

Povjerenstvo obavlja identifikaciju stvarnog stanja čestica zemljišta i u popisne liste unosi
čestice koje nisu do sada identificirane. Provjerava stanje vlasništva čestica na području
Dračevca i Lore, kao i na drugim lokacijama.
III.
U Povjerenstvo za popis neproizvedene nematerijalne imovine (koncesije,licence, ostala
prava) imenuju se :
1.MARIJA BURIĆ-predsjednik
2 ZLATA SEFEROVIĆ-član
3.ZVONKO GULIŠIJA- član
Popis ove imovine Povjerenstvo obavlja prema knjigovodstvenom stanju. Predlaže za otpis
one stavke ove imovine za koje ocijeni da Grad ne očekuje od njih ekonomske koristi.
IV.
U Povjerenstvo za popis građevinskih objekata imenuju se :
1. ISKRA MARAS-JELAVIĆ-predsjednik
2 JELENA GUGIĆ-član (za sportske objekte)
3. DIJANA CRNJAK-IVANČIĆ- član (za poslovne prostore, stanove, skloništa)
Povjerenstvo popisuje nekretnine u vlasništvu Grada i usklađuje sa knjigovodstvenim stanjem.
Za prodane i vraćene poslovne prostore i stanove sastavlja posebne liste. Identificira još
neidentificirana skloništa i sportske objekte (ako ih ima) radi unosa u evidenciju imovine
Grada
V.
U Povjerenstvo za popis postrojenja, opreme i sitnog inventara imenuju se :
1. MIRELA PAVIĆ-predsjednik
2. JAKOV MAMIĆ- član (za gradske kotareve i mjesne odbore)
3. GORAN ŽULJEVIĆ- član (za gradske kotareve i mjesne odbore)
4. MARIJA MUŠURA –član (za Banovinu)
5. SUZANA BARTULOVIĆ –član (za Banovinu)
6. SVJETLANA RADUN – član (za Gradsku jezgru, garaže i Vilu Dalmaciju)
7. IVONA GLAVINA – član (za Rivu i kićenje Grada)
Povjerenstvo popisuje opremu gdje se nalazi. Sastavlja posebne liste za imovinu predviđenu
za rashod.
VI.
U Povjerenstvo za popis prijevoznih sredstava imenuju se :
1. ZORANA ŠIMUNDIĆ-BENDIĆ-predsjednik
2. ANTE PARČINA- član
3. NATALIJA PAVLOV- član

Povjerenstvo utvrđuje broj i stane vozila u imovini Grada, sa prijedlogom za otpis vozila
neodgovarajućeg uporabnog stanja, koje popisuje u posebne liste.
VII.
U Povjerenstvo za popis umjetničkih djela imenuju se:
1. DALIBOR LOVRIĆ-predsjednik
2. MARINA KUZMANIĆ-PETRIŠ –član
3. DRAŽEN BOGAVČIĆ-član
Povjerenstvo će obaviti popis umjetnina u službenim prostorijama koja koristi gradska
uprava.
VIII.
U Povjerenstvo za popis nematerijalne neproizvedene imovine (računalni programi,
prostorni planovi i sl.) imenuju se:
1. KATARINA PULJIĆ-predsjednik
2. MAJA ALJINOVIĆ- član
3. LIDIJA TARAŠ - član
Povjerenstvo prilikom popisa koristi knjigovodstvene evidencije i dokumentaciju na temelju
koje je imovina evidentirana i utvrđuje opravdanost daljnjeg evidentiranja imovine (otpis)
IX.
U Povjerenstvo za popis nefinancijske imovine u pripremi imenuju se:
1. NEDA SKOKO - predsjednik
2. ZORICA SAMARDŽIĆ- član
3. MATILDA ŠUTA - član
Povjerenstvo će izvršiti popis investicija u tijeku vodeći računa da se utvrdi odgovara li
stupanj dovršenosti investicija iskazan prema privremenim obračunskim situacijama
stvarnom stupnju dovršenosti, što će provjeriti ovjerom obračunske situacije od strane
nadležnog nadzornog organa investitora. Za sve investicije za koje je okončana situacija,
Povjerenstvo će zatražit od nadležne službe uporabnu dozvolu na temelju koje će se imovina u
pripremi staviti u funkciju.
X.
U Povjerenstvo za popis proizvedene kratkotrajne imovine (zalihe) imenuju se:
1. MARIJA MELVAN- predsjednik
2 IVANA BOŽINOVIĆ-član
3. SNJEŽANA PAŽANIN-član
Povjerenstvo popisuje zalihe sitnog inventara i materijala za redovne potrebe.

XI.
U Povjerenstvo za popis novca i vrijednosnica,depozita,potraživanja od zaposlenika i dane
zajmove i dionice, imenuju se slijedeći članovi:
1. OLENKA DADIĆ-predsjednik
2 EMILIJA ŠUNDOV- član
3. ANKICA KRSTULOVIĆ- član
Zadaci ovog Povjerenstva su izvršiti popis financijske imovine u (skupine:novac u banci i
blagajni, depoziti. Jamčevn ipolozi, potraživanja od zaposlenih i za više plaćene poreze i ostalo,
zajmovi, vrijednosni papiri, dionice, udjeli u glavnici) i rashodi budućih razdoblja.
XII.
U Povjerenstvo za popis potraživanja i obveza imenuju se:
1. TEA BALDASAR-predsjednik
2. VEDRANA VRDOLJAK- član (za potraživanja)
3. ANITA NIKOLIĆ- član (za potraživanja)
4. MARICA HADŽIĆ- član (za potraživanja)
5. MARINA GRGIĆ – član (za obveze)
Zadatak Povjerenstva je da potraživanja iskaže po stupnju naplativosti:
- nenaplativa ili zastarjela,
- sporna i utužena,
- nenaplativa ili zastarjela
- naplativa (dospjela i nedospjela) .
Povjerenstvo treba utvrditi postoji li pravni temelj za svako potraživanje ili obvezu, je li
ispravno utvrđena visina potraživanja odnosno obveze, razloge nepravovremene naplate ili
isplate, jesu li potraživanja ili obveze pokriveni instrumentima plaćanja, je li pokrenut postupak
za naplatu dospjelih potraživanja, jesu li izvršena usklađivanja potraživanja i obveza s
komitentima, te u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Odluke o izvršenju proračuna
Grada Splita predlaže pročelniku Upravnog odjela za financije otpis potraživanja do iznosa od
10.000,00 kuna po vrsti obveze, a Gradonačelniku obveze i potraživanja iznad 10.000,00 kn.
Otpisom će se obuhvatiti obveze pravnih i fizičkih osoba.
U posebnim popisnim listama treba iskazati potraživanja i obveze za koje ne postoji uredna
dokumentacija.
XIII.
Gore navedena povjerenstva donose plan popisa kojim se trebaju utvrdi rokovi
pripremnih radnji, redoslijed popisa po mjestima popisa te rokovi završnih radnji, te nakon
završenog fizičkog popisa usporedi stvarno stanje sa stanjem u poslovnim knjigama, utvrdi
inventurne razlike, te ovjerene i potpisane izvještaje dostavi koordinatoru svih popisnih
povjerenstava.
Potpisom izvještaja povjerenstvo preuzima odgovornost za točnost popisnih lista, jer se
na temelju njih podaci unose u poslovne knjige.

XIV.
Za koordinatora svih povjerenstva imenuje se Mirjana Bušić,voditeljica Pododsjeka
računovodstva u Upravnom odjelu za financije.
Zadatak koordinatora je organiziranje i praćenje rada povjerenstava, davanje
potrebnih uputstava, primanje izvještaja, rekapituliranje izvještaja svih povjerenstva o
izvršenom popisu.
Koordinator će na temelju izvještaja svih popisnih komisija izraditi jedinstveno
izvješće koje će zajedno s prijedlogom otpisa dostaviti Gradonačelniku na usvajanje najkasnije
do 20.veljače 2012. godine.
XV.
Zadaci povjerenstava su:
- utvrditi stvarno stanje imovine, obveza i tražbina,
- unijeti podatke o stvarnom stanju u popisne liste,
- unijeti podatke o knjigovodstvenom stanju nakon obavljenog fizičkog popisa
- utvrditi viškove i manjkove
- izvršiti popis investicija u pripremi
XVI.
Povjerenstva su dužna popis obaviti do 10.veljače 2012.godine i zapisnik s popisnim
listama i svim prijedlozima dostaviti koordinatoru do 15.veljače 2012.godine.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Mirjani Bušić, koordinatorici povjerenstava, ovdje
2. Imenovanima, svima
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/11-01/00998
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 10. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. studenoga 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na Obali Hrvatskog narodnog
preporoda radi postavljanja info-pulta Nezavisne liste
don Ivana Grubišića
1. Grad Split daje na privremeno korištenje javnu gradsku površinu na Obali Hrvatskog
narodnog preporoda, kod Splitske banke, za dane 12.11., 13.11., 19.11., 20.11., 26.11
i 27.11.2011. godine, radi postavljanja info-pulta Nezavisne liste don Ivana
Grubišića.
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, Silvani Dragun, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/11-01/01009
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 10. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na Obali Hrvatskog narodnog
preporoda Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ZVONO
1. Grad Split daje na privremeno korištenje javnu površinu Udruzi za pomoć osobama s
mentalnom retardacijom ZVONO na Obali Hrvatskog narodnog preporoda ispred
Splitske banke, za vremensko razdoblje od 01.12. do 21.12.2011. godine, radi
postavljanja štanda s božićnim suvenirima u svrhu organiziranja humanitarne pomoći
za pomoć osobama s mentalnom retardacijom grada Splita.
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, Silvani Dragun, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 810-01/08-01/0027
URBROJ: 2181/01-01-11-43
Split, 10. studenoga 2011. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdjePREDMET: Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. studenoga 2011. godine, utvrdio je
Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Tomislav
Bočina, pročelnik Službe za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1.Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
n/r pročelnika Tomislava Bočine, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 810-01/08-01/0004
URBROJ: 2181/01-01-11-84
Split, 10. studenoga 2011. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdjePREDMET: Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. studenoga 2011. godine, utvrdio je
Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Tomislav
Bočina, pročelnik Službe za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Službi za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
n/r pročelnika Tomislava Bočine, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 620-01/11-01/00279
URBROJ: 2181/01-01-11-02
Split, 10. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju teksta Sporazuma o izvan sudskom podmirenju međusobnih dugovanja i
potraživanja Grada Splita i MORH-a za razdoblje do 31. prosinca 2011.
1. Grad Split, Javna ustanova „Športski objekti“ i MORH potpisat će Sporazum o
izvan sudskom podmirenju međusobnih dugovanja i potraživanja Grada Splita i
MORH-a za razdoblje do 31. prosinca 2011.
2. Strane potpisnice suglasno utvrđuju ukupnu razliku potraživanja za razdoblje do
31. kolovoza 2011. godine u korist MORH-a u iznosu od 2.979.093,42 kn
3. Tekst Sporazuma s pripadajućim tablicama prilog je ovog Zaključka.
4. Zadužuje se Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih i Upravni odjel za
financije za realizaciju ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
2.Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3.Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4.Arhivi,ovdje

