KLASA: 080-01/10-02/0014
URBROJ: 2181/01-01-12-09
Split, 18. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), a u svezi točke I. stavka 3. podtočke 4. Kodeksa pozitivne prakse, standarda i
mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga („Narodne
Novine“, broj 16/07), Gradonačelnik Grada Splita, dana 18. travnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu projekata udruga koji se odnose
na rad Info-centra za mlade u Splitu za dodjelu financijske potpore u okviru
raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2012. godinu
I.
Osniva se Povjerenstvo za procjenu projekata udruga koji se odnose na rad Infocentra za mlade u Splitu, za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz
Proračuna Grada Splita za 2012. godinu. (U daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka imenuju se:
1. Anđelka Visković, zamjenica Gradonačelnika, za predsjednicu
2. Ivana Viđak - Bjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika, za članicu
3. Melhior Simonelli, voditelj Odsjeka za pravno-normativne poslove Ureda
gradonačelnika, za člana
4. Marica Ružić, stručna savjetnica u Uredu gradonačelnika, za članicu
5. Ines Golijanin, stručna savjetnica u Uredu gradonačelnika, za članicu
III.
Zadaća Povjerenstva je:
• Pratiti i procjenjivati provedbu odobrenih projekata i namjenskog trošenja
odobrenih sredstava iz proračuna Grada Splita, koji se odnose na rad
regionalnog informativnog centra za mlade u Splitu.
• Razmotriti izvješće o realizaciji programa i projekata regionalnog info-centra za
mlade, koji su dobili financijsku potporu iz Proračuna Grada Splita u 2012.
godini.

• Otvoriti ponude temeljem objavljenog poziva za prijavu programa udruga koje
se odnose na rad Info-centra za mlade u Splitu za dodjelu financijske potpore
u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Splita za 2012. godinu.
• Utvrditi da li je dokumentacija koja je u ponudama dostavljena u skladu sa
uvjetima i kriterijima koji su navedeni u Pozivu.
• Izvršiti procjenu projekata udruga koji se odnose na rad Info-centra za mlade u
Splitu i utvrditi prijedlog projekta za dodjelu financijske potpore iz Proračuna
Grada Splita za 2012. godinu.
• Pratiti realizaciju projekata udruga koji se odnose na rad Info-centra za mlade u
Splitu, za koji su osigurana sredstva u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu.
IV.
Povjerenstvo iz točke l. ovog Zaključka odgovorno je za svoj rad Gradonačelniku.
V.
Stručno tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Ured Gradonačelnika.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 947-01/12-01/00012
URBROJ: 2181/01-01-12-05
Split, 18. travnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o sporazumu oko isplate naknade za
čest.zem. 187/20 pov. 353,3 m2 K.O. Split
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o sporazumu oko isplate naknade za
čest.zem. 187/20 pov. 353,3 m2 K.O. Split
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj,
p.o. pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog zaključka…

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, p.o.
pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/10-01/0050
URBROJ: 2181/01-01-12-33
Split, 18. travnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina na trasi prometnice
Makarska C20, na području Žnjana u Splitu
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina na trasi prometnice Makarska C20, na
području Žnjana u Splitu
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj,
p.o. pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog zaključka…

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, p.o.
pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/12-01/00031
URBROJ: 2181/01-01-12-02
Split, 18. travnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina na trasi
prometnice unutar stambenog naselja Kila-P23
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina na trasi prometnice unutar stambenog
naselja Kila-P23
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj,
p.o. pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog zaključka…
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, p.o.
pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/10-01/0052
URBROJ: 2181/01-01-12-19
Split, 18. travnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina u svrhu formiranja građevne
čestice br.73 za izgradnju prometnice na području Žnjana u Splitu
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina u svrhu formiranja građevne čestice br.73 za
izgradnju prometnice na području Žnjana u Splitu
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj,
p.o. pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog zaključka…
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za imovinsko pravne poslove i izgradnju, p.o.
pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-01/11-01/00347
URBROJ: 2181/01-01-12-08
Split, 18. travnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, utvrdio je tekst
Izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
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: Izvješće…
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku
Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/00435
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 18. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine Obala hrvatskog narodnog preporoda
Županijskoj ligi protiv raka
1. Grad Split daje Županijskoj ligi protiv raka iz Splita, na privremeno korištenje javnu
površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, kod Splitske banke, za dan 21. 04.
2012. godine, u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, radi postavljanja info-pulta sa dva
zvučnika za organiziranje humanitarne akcije „dan ruža i knjiga“ povodom
obilježavanja dana Svetog Jure, zaštitnika Županijske lige protiv raka i onkoloških
pacijenata.
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. Županijska liga protiv raka, Spinčićeva 1, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: UP/I 940-06/12-01/00297
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 18. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine Obala hrvatskog narodnog preporoda
SOS DJEČJEM SELU HRVATSKA
1. Grad Split daje SOS DJEČJEM SELU HRVATSKA iz Zagreba, na privremeno
korištenje javnu površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, kod Splitske
banke, za dan 26. 05. 2012. godine, radi postavljanja info-pulta sa zelenim biciklom u
svrhu provođenja humanitarne akcije GREEN BIKE TOUR za pomoć Dječjem selu u
Lekeniku.
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. SOS dječje selo Hrvatska, Zavrtnica 5/III, 10000 Zagreb
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
pročelniku Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Silvani Dragun, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00015
URBROJ: 2181/01-01-12-07
Split, 18. travnja 2012. godine
Na temelju članaka 100. i 101. 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 18. travnja 2012.godine, donosi
RJEŠENJE
o poništenju postupka nabave usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina,
poljoprivrednih kultura, građevinskih poboljšica i geodetske identifikacije nekretnina
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina, poljoprivrednih
kultura, građevinskih poboljšica i geodetske identifikacije nekretnina u sastavu:
Katarina Nataša Merćep, dipl.oec., Marija Bakota,dipl.oec. i Dijana Ivančić Crnjak,
dipl.oec. za poništenjem postupka.
2. Poništava se postupak nabave usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina,
poljoprivrednih kultura, građevinskih poboljšica i geodetske identifikacije nekretnina.
3. Odluka o poništenju postupka postaje konačna nakon isteka roka mirovanja od 10
dana od dana dostave Rješenja o poništenju.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnina, poljoprivrednih
kultura, građevinskih poboljšica i geodetske identifikacije nekretnina,objavljen u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0001557.
Do roka za dostavu ponuda, 16.03.2012. do 10 sati pristigle su ukupno tri ponude i to
ponuditelja: Ing ekspert d.o.o., Veig ekspert d.o.o. i Ivne građevina d.o.o.
Nakon isteka roka za dostavu ponuda, Naručitelj je uočilo vlastiti propust jer ni u
dokumentaciji za nadmetanje ni u objavi poziva na nadmetanje nije tražio da Ponuditelji
dokažu da će imati na raspolaganju stalnog sudskog vještaka za područje geodezije.
Zbog svega navedenog, a temeljem članka 100. stavka 4. točke 2. Zakona o javnoj nabavi,
Naručitelj je obvezan poništiti postupak javne nabave.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 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. Ing ekspert d.o.o., Zagreb, Škrlčeva 39
2. Veig ekspert d.o.o., Split, Gundulićeva 8
3. Ivne građevina d.o.o., Zagreb, Lastovska 2a
4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
5. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
6. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
7. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
8. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00029
URBROJ: 2181/01-01-12-08
Split, 18. 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 18. travnja 2012.godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave radova na semaforizaciji raskrižja
Vukovarske i Krbavske ulice u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave radova na semaforizaciji raskrižja Vukovarske i Krbavske ulice u
Splitu u sastavu: Katarina Nataša Merćep, dipl.oec., Damir Ugrina, dipl.ing. i Toma
Čelar, dipl.ing. te se odabire ponuda ponuditelja:
Peek Promet d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 93, s cijenom od 795.791,25 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 radova na semaforizaciji raskrižja Vukovarske i Krbavske ulice u
Splitu,objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0005783 i
2012/S 014-0009075.
Do roka za dostavu ponuda, dana 16.travnja 2012. godine do 10:00 sati pristigla je jedna
ponuda i to ponuditelja Peek Promet d.o.o. iz Zagreba.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ponuda ponuditelja Peek Promet d.o.o. ocijenjena
je valjanom, pa je odlučeno da se s istim sklopi ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 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. Peek Promet d.o.o., Zagreb, Selska cesta 93
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
3. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
4. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 402-01/12-01/00052
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 18. travnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
za organizaciju znanstvenog skupa „Klasicizam u Dalmaciji“
1. Grad Split osiguravat će sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna Hrvatskoj akademiji
znanosti i umjetnosti za organizaciju znanstvenog skupa „Klasicizam u Hrvatskoj“
koji će se održati od 14. – 15. lipnja 2012. godine u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, a uplatit će se na žiro račun broj 2360000-1101541734 s naznakom „za
znanstveni skup 'Klasicizam u Hrvatskoj'“ otvoren kod Zagrebačke banke, Hrvatskoj
akademiji znanosti i umjetnosti, OIB 61989185242.
3. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dužna 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 i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
2. Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad, Trg
braće Radić 7, 21000 Split
3. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

