KLASA: 373-01/09-01/00020
URBROJ: 2181/01-01-11-14
Split, 28. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 43. stavak 1. 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 28. studenoga 2011. godine, donosi
DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA I INVESTICIJSKOG PROGRAMA ZA SANACIJU
PREOSTALIH NEUREĐENIH DIJELOVA KAMENE STRUKTURE PERISTILA
(FAZE III – VI) SA PLANOM RAZVOJNOG PROGRAMA INVESTICIJE
I. U Financijskom planu i investicijskom programu za sanaciju preostalih neuređenih dijelova
kamene strukture Peristila (faze III – VI) sa planom razvojnoga programa investicije
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 26/07) u točki VI. DINAMIKA FINANCIRANJA iza
postojeće tabele dodaje se nova tabela:
„DINAMIKA FINANCIRANJA I IZVOĐENJA RADOVA ZA 2011. I 2012. GODINU“ koja
je sastavni dio ovog Zaključka.
II. Slijedom gore navedenog stekli su se preduvjeti za izmjenu i dopunu Ugovora o izvođenju
radova od 18. 12. 2007. godine broj: 1087/2007. između Grada Splita i Hrvatskog
restauratorskog zavoda u dijelu koji se odnosi na dinamiku izvođenja radova i plaćanja, a
koji će se sklopiti između istih.
III. Zadužuju se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za staru
gradsku jezgru i Upravni odjel za financije za realizaciju ovog Financijskog plana.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za staru gradsku
jezgru, Goranu Nikšiću, ovdje
2. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3. Uredništvo „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Arhiva, ovdje

KLASA: 300-01/10-01/0169
URBROJ: 2181/01-01-11-24
Split, 28. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09 i
11/10) i članka 13. stavka 3. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u
2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11),Gradonačelnik Grada Splita dana
28. studenoga 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o odbijanju prigovora Dracomex d.o.o. iz Splita, protiv Zaključka o odabiru
korisnika sredstava potpore po Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora u malom
gospodarstvu u 2011. godine
Odbija se prigovor Dracomerx d.o.o. kao neosnovan.
Obrazloženje
Sukladno članku 10. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u
2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) podnositelj zahtjeva za dodjelu
sredstava potpore između ostale propisane dokumentacije bio je dužan dostaviti preslike
računa dobavljača za isporučene proizvode i/ ili obavljene usluge za koje se traži potpora s
izvodima kojima se dokazuje izvršeno plaćanje (najniži iznos računa koji se uzimao u obzir je
1.000,00 kuna; uz priložene račune za proizvode i usluge iz inozemstva bilo je potrebno
priložiti kratak opis proizvoda ili usluge na hrvatskom jeziku; izjava o kompenzaciji
prihvaćala se kao dokaz o izvršenom plaćanju no uz nju je bilo potrebno priložiti račune na
temelju kojih se vrši kompenzacija i konto karticu iz koje se vidi postojanje obveze između
vjerovnika i dužnika te da je ista kompenzacijom podmirena).
Uvidom u dokumentaciju trgovačkog društva Dracomerx d.o.o. dostavljenu dana 26.
srpnja 2011. godine temeljem otvorenog Natječaja o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini, utvrđeno je da naprijed imenovani nije priložio izvode kojima se
dokazuje izvršeno plaćanje dostavljenih računa iz kojeg razloga se radi o nepotpunom
zahtjevu te sukladno članku 9. stavku 5. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) nije uzet u
razmatranje.
Dracomerx d.o.o. dana 23. studenog 2011. godine podnio je prigovor protiv
Zaključka o odabiru korisnika sredstava potpore po Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora
malom gospodarstvu u 2011. godini, KLASA: 300-01/10-01/0169, URBROJ: 2181/01-01-1116 od 07. studenog 2011. godine u čijem prilogu se nalaze izvodi kojima se dokazuje izvršeno
plaćanje i u kojem navodi (cit.) “S obzirom da su svi računi, priloženi u svrhu namjene 2)

obrtna sredstava u funkciji realizacije poduzetničkog projekta, članka 4. Pravilnika o
uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011., uredno plaćeni svim dobavljačima,
za što dokaze dostavljemo u privitku ovog prigovora, molimo Vas za ponovno razmatranje
našeg predmeta, odnosno za odobravanje sredstava za koje zadovoljavamo sve propisane
uvijete.” (cit. završen)
Prigovor nije osnovan.
Sukladno članku 9. stavak 5. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) nepravodobni i
nepotpuni zahtjevi ne uzimaju se u razmatranje, a naknadne nadopune tražene dokumentacije
nisu dozvoljene.
Slijedom iznijetog, temeljem članka 13. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora
malom gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) rješeno je
kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske sukladno članku 77. a) Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07,125/08 i 36/09). Upravni spor pokreće se tužbom koja se Upravnom sudu
Republike Hrvatske podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Dracomerx d.o.o., Split, Mažuranićevo šetalište 14
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: 2181/01-01-11-25
Split, 28. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09 i
11/10) i članka 13. stavka 3. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u
2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11), Gradonačelnik Grada Splita dana
28. studenoga 2011.godine, donosi
RJEŠENJE
o odbijanju prigovora Profil Inox d.o.o.iz Splita, protiv Zaključka o odabiru
korisnika sredstava potpore po Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora u malom
gospodarstvu u 2011. godine
Odbija se prigovor Profil Inox d.o.o. kao neosnovan.
Obrazloženje
Sukladno članku 10. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u
2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 8/11) podnositelj zahtjeva za dodjelu
sredstava potpore između ostale propisane dokumentacije bio je dužan dostaviti opis
izvršenog ulaganja za koji se traži potpora s projekcijom na rezultate poslovanja i preslike
računa dobavljača za isporučene proizvode i/ili obavljene usluge za koje se traži potpora s
izvodima kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.
Uvidom u dokumentaciju trgovačkog društva Profil Inox d.o.o. dostavljenu dana 19.
srpnja 2011. godine temeljem otvorenog Natječaja o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini, utvrđeno je da je naprijed imenovani u opisu izvršenog
ulaganja kao predmet investicije prikazao kupnju stroja Comaca EHN 206/6, uz kojeg je
priložio presliku računa izdanog dana 17. lipnja 2011. godine od strane OIKI ACCAIAI
INOSSIDABILI SPA, Parma, Via Paradigna, 95/A, a koji glasi na kupnju stroja Pressa
piegatrice Oleodinamica “Gasparin”. Temeljem utvrđenog, razvidno je da priloženi račun
dobavljača za isporučeni proizvod ne odogovara opisu izvršenog ulaganja, iz kojeg razloga
zahtjev za dodjelu sredstava potpore Profil Inox d.o.o nije prihavćen.
Profil Inox d.o.o. dana 21.studenog 2011. godine podnio je prigovor protiv Zaključka
o odabiru korisnika sredstava potpore po Natječaju o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini, KLASA: 300-01/10-01/0169, URBROJ: 2181/01-01-11-16 od
07. studenog 2011. godine u kojem i navodi kako se radi o (cit.)“omašci”, te da je (cit.)
“…prodavatelj ovdje uslijed profesionalnog propusta pogrešno sastavio račun koji mi nismo
kontrolirali po zaprimanju”(cit.završen). Navedenim tvrdnjama Profil Inoxa d.o.o. ujedno je i
potvrđena ispravnost obrade natječajne dokumentacije istog.

Prigovor nije osnovan.
Sukladno članku 9. stavak 5. Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom
gospodarstvu u 2011. godini („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 8/11), naknadne
nadopune tražene dokumentacije nisu dozvoljene, slijedom iznijetog, a temeljem članka 13.
Pravilnika o uvjetima za dodjelu potpora malom gospodarstvu u 2011. godini („Službeni
glasnik Grada Splita”, broj 8/11) riješeno je kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske sukladno članku 77. a) Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07,125/08 i 36/09). Upravni spor pokreće se tužbom koja se Upravnom sudu
Republike Hrvatske podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Profil Inox d.o.o., Split, Put Vrbovnika bb,
2. Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, pročelnici Željki Kerum, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita”, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/11-01/01058
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 28. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 28. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnu površinu u Ulici kralja Zvonimira
i na Obali Hrvatskog narodnog preporoda tvrtci KNJIGOTISAK d.o.o.
1. Grad Split daje na privremeno korištenje javnu površinu tvrtci KNJIGOTISAK
d.o.o.na lokaciji Ulica kralja Zvonimira, radi postavljanja transparenta i na Obali
Hrvatskog narodnog preporoda – kod ulaza u Podrume, radi postavljanja podnog
panoa, za vremensko razdoblje od 01.12. do 24.12.2011. godine, u svrhu
organiziranja Božićnog sajma knjiga.
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: 940-06/11-01/01063
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 28. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 28. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine u Marmontovoj ulici
Hrvatskoj demokršćanskoj stranci
1. Grad Split daje Hrvatskoj demokršćanskoj stranci na privremeno korištenje javnu
površinu na lokaciji Marmontova ulica, nasuprot RK Zara, za dan 30.11.2011.
godine, radi postavljanja info-pulta u svrhu izbornih aktivnosti.
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: 940-06/11-01/01061
URBROJ: 2181/01-01-11-03
Split, 28. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 28. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na Klaićevoj poljani
Humanitarnoj udruzi ANST
1. Grad Split daje na privremeno korištenje Humanitarnoj udruzi ANST javnu površinu
na Klaićevoj poljani, kod Splitske banke, za vremensko razdoblje od 26.11.2011. do
25.12.2011. godine, radi postavljanja štanda u svrhu organiziranja humanitarne
prodaje slika za potrebe liječenja bivših ovisnika i pružanje psiho-socijalne skrbi
najpotrebnijim članovima Udruge.
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: 944-01/08-01/0058
URBROJ: 2181/01-01-11-13
Split, 28. studenoga 2011. godine
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09)
i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10),
Gradonačelnik Grada Splita dana 28. studenoga 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
osnivanju i prijenosu prava građenja na čest. zem. 9894/3 pov. 10 m2 i čest.zem
9894/2 pov. 23m2, sve k.o. Split radi izgradnje trafostanice
G-TS 10(20)/0,4 kV “ GRAD-4 “
I. Utvrđuje se:
Prema Izvodu iz Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 9/97 i 8/07), KLASA: 350-07/07-01/767 , na uglu Nigerove i
Trogirske ulice planirana je izgradnja trafostanice , GTS 10(20)/0,4kV “ GRAD-4 “.
Na temelju navedenog Izvoda izrađen je parcelacijski elaborat od Nivelir-Split ,broj 166/07
i 166/07-B od 13.03.2008., kojim je formirana nova građevinska parcela oznake čest.zem.
9894/2 ukupne površine 33 m2 k.o Split, nastala od čest.zem. 9894/3 pov. 10m2
i čest.zem 9894/2 pov. 23 m2, sve k.o. Split, u vlasništvu Grada Splita.
II. Grad Split osniva pravo građenja radi izgradnje trafostanice G-TS 10(20)/0,4 kV
“ GRAD-4 “ na zemljištu označenom kao čest.zem. 9894/3 pov. 10 m2 i čest.zem. 9894/2 pov.
23 m2, sve k.o. Split, sukladno Izvodu iz točke I. ovog Zaključka, kojim je predviđena
izgradnja trafostanice, i prenosi ga na HEP d.d. Zagreb, na određeno vrijeme dok taj objekat
postoji.
Sukladno članku 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, broj 80/11), naknada za stjecanje prava
građenja se ne plaća.
III. O prijenosu prava građenja u korist HEP d.d. Zagreb , sklopit će se ugovor.

IV. Ovim zaključkom stavlja se van snage Rješenje Gradskog poglavarstva o osnivanju i
prijenosu prava građenja na dijelu čest. zem. 9894/1 u pov.od 10 m2 i čest.zem 9894/2 pov.
23m2, sve k.o. Split radi izgradnje trafostanice G-TS 10(20)/0,4 kV “ GRAD-4 “,KLASA:
944-01/08-01/0058, URBROJ: 2181/01-12-08-5 od 25 srpnja 2008. godine („Službeni
glasnik grada Splita“, broj 25/08).

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. HEP, Poljička cesta 73, 21 000 Split
2. Službi za imovinsko-pravne poslove i izgradnju, p.o.pročelniku Anti Krželju ,ovdje
3. Službi za imovinsko-pravne poslove i izgradnju, Ivani Banovac,ovdje
4. Uredništvu „ Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi,ovdje

