KLASA: 940-06/12-02/00008
URBROJ: 2181/01-01-12-02
Split, 10. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita'', broj
17/09 i 11/10), članka 4. i 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 04/12), Gradonačelnik Grada
Splita dana 10. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih gradskih površina u zakup radi postavljanja
pokretnih naprava za sezonsku prodaju plodina - kukuruza
1. Grad Split raspisat će natječaj za dodjelu javnih gradskih površina u zakup radi
postavljanja pokretnih naprava za sezonsku prodaju plodina - kukuruza.
2. Usvaja se tekst natječaja koji je prilog ovog Zaključka.
3. Javne površine daju se u zakup na period od 3 godine u razdobljima od 01. lipnja do 01.
listopada 2012. godine, od 01. lipnja do 01. listopada 2013. godine i od 01. lipnja do 01.
listopada 2014. godine.
4. Početni iznos zakupnine za navedeno razdoblje po jednom prodajnom mjestu utvrđen je
Zaključkom o visini zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 46/11) i iznosi 6.000,00 kn po
lokaciji.
5. Zadužuje se Komisija za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih površina,
sukladno Odluci o davanju u zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. i
Planu rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
04/12), da objavi tekst Natječaja u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija” i web stranici
Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Mladenu Kokanu, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Marjani Tomić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/12-02/00009
URBROJ: 2181/01-01-12-02
Split, 10. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita'', broj
17/09 i 11/10), članka 4. i 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 04/12), Gradonačelnik Grada
Splita dana 10. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih gradskih površina u zakup
radi sezonske prodaje lubenica
1. Grad Split raspisat će natječaj za dodjelu javnih gradskih površina u zakup radi
sezonske prodaje lubenica.
2. Usvaja se tekst natječaja koji je prilog ovog Zaključka.
3. Javne površine daju se u zakup na period od 3 godine u razdobljima od 01. lipnja do
15. rujna 2012. godine, od 01. lipnja do 15. rujna 2013. godine i od 01. lipnja do
15. rujna 2014. godine.
4. Početni iznos zakupnine za navedeno razdoblje po jednom prodajnom mjestu utvrđen je
Zaključkom o visini zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 46/11) i
iznosi 9.000,00 kn po lokaciji.
5. Zadužuje se Komisija za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih površina,
sukladno Odluci o davanju u zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih
naprava i dr. i Planu rasporeda kioska i naprava u Gradu Splitu („Službeni glasnik
Grada Splita“, broj 04/12), da objavi tekst Natječaja u dnevnom listu “Slobodna
Dalmacija” i web stranici Grada Splita.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Mladenu Kokanu, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Marjani Tomić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 363-02/11-01/00046
URBROJ: 2181/01-01-12-04
Split, 10. travnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog Rješenja o davanju koncesije za obavljanje poslova
premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila na
javnim površinama grada Splita
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10),Gradonačelnik Grada Splita dana 10. travnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog Rješenja o davanju koncesije za obavljanje poslova premještanja i blokiranja
nepropisno zaustavljenih vozila na javnim površinama grada Splita
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje 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: 612-01/12-01/00075
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 10. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Ekološkom društvu „Picigin Bačvice“
za organizaciju VIII. Prvenstva svita u piciginu
1. Grad Split udovoljava zamolbi Ekološkom društvu „Picigin Bačvice“ za organizaciju
VIII. Prvenstva svita u piciginu – natjecanje za Trofej „Slobodne Dalmacije“, te im:
- osigurava sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna, i
- odobrava korištenje tribina Hrvatskog narodnog kazališta bez novčane naknade za
17. lipnja 2012. godine
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Glava 1. Ured gradonačelnika, Razdjel 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2390001-1100282986 otvoren kod HPB,
Ekološkom društvu „Picigin Bačvice“.
3. Ekološko društvo „Picigin Bačvice“ dužno je dokumentirati računima ili drugom
relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika, Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za
financije za izvršenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Ekološkom društvu „Picigin Bačvice“, Uvale Bačvice bb, 21000 Split
2. Hrvatskom narodnom kazalištu, Trg Gaje Bulata 1, 21000 Split
3. Bačvice plaža d.o.o., Uvala Bačvice bb, 21000 Split
4. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
5. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
6. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/12-01/00033
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 10. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 10. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH
za održavanje 18. sindikalnih športskih susreta u Zatonu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna Sindikatu državnih i
lokalnih službenika i namještenika RH za održavanje 18. sindikalnih športskih susreta
koji će se održati u vremenu od 09. do 13. svibnja 2012. godine u Zatonu pored Zadra.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, 3. Odsjek za odnose s javnošću i protokol, a
doznačit će se na žiro-račun 2340009-1410234094 otvoren kod Privredne banke
Zagreb, Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnici
Grada Splita.
3. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH dužan je dokumentirati
računima ili drugom relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog
Zaključka, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku
zateznu kamatu.
4. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnici Grada Splita,
n/r gosp. Mladena Kokana, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00021
URBROJ: 2181/01-01-12-09
Split, 10. travnja 2012. godine
Na temelju članaka 96. i 98. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11)
i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10),
Gradonačelnik Grada Splita dana 10. travnja 2012.godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave nastavka izvođenja radova
na izgradnji kanalizacije za Šoltansku ulicu u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave nastavka izvođenja radova na izgradnji kanalizacije za Šoltansku
ulicu u Splitu u sastavu: Marijana Kirevski, oec. i Stjepan Marušić, dipl.ing. te se
odabire ponuda ponuditelja:
Point-Split d.o.o. iz Splita, Ivana Merza 8, s cijenom od 743.944,87 kuna
(s PDV-om).
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
donošenju ovog Rješenja budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Rješenja.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave nastavka izvođenja radova na izgradnji kanalizacije za Šoltansku
ulicu u Splitu,objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 0020003659.
Do roka za dostavu ponuda, dana 30. ožujka 2012. godine do 10:00 sati pristigla je jedna
ponuda i to ponuditelja Point-Split d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ponuda ponuditelja Point-Split d.o.o. ocijenjena je
valjanom, pa je odlučeno da se s istim sklopi ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno čl. 145. Zakona o javnoj nabavi Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji na adresu:
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb,
Republika Hrvatska. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako
su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o
elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan
primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena
naručitelju istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, smatrat će se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku pet dana od dana primitka Rješenja o odabiru.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Point-Split d.o.o., Split, Ivana Merza 8
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
3. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
4. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

