KLASA: 330-05/12-01/0050
URBROJ: 2181/01-01-12-06
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članka 28. stavka 2. točke 4. i članka 96. 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 15. svibnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru ponuditelja u postupku nabave dodatnih zaštitarskih usluga
– izložba u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu (05.05.2012. – 30.09.2012.)
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave dodatnih zaštitarskih usluga – izložba u Staroj gradskoj vijećnici u
Splitu (05.05.2012. – 30.09.2012.) u sastavu: Ana Jerkunica dipl.oec., Maja
Munivrana, prof. i Katarina Nataša Merćep, dipl.oec. te se odabire ponuda
ponuditelja:
Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o., Kroz Smrdečac 45, 21000 Split, s cijenom od
123.216,00 kuna (bez PDV-a).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključiti će se ugovor
po donošenju istoga budući je rok mirovanja protekao.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Gradskoj sigurnosti Šimac i sin d.o.o., Kroz Smrdečac 45, 21000 Split
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
4. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/482
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na
Obali Hrvatskog narodnog preporoda tvrtki Adria Media d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki Adria Media d.o.o. iz Zagreba, na privremeno korištenje javnu
površinu na Obali Hrvatskog narodnog preporoda, ispred Splitske banke, za dan 19.
05. 2012. godine u vremenu od 11,00 do 13,00 sati, radi dijeljenja informativnih
letaka o zaštiti od sunca i organiziranja besplatnog pregleda madeža.
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, Pododsjek za javne površine i pomorsko dobro.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Adria Media d.o.o. Radnička 39, 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: 402-01/12-01/60
URBROJ: 2181/01-01-12-04
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava COBRI TON d.o.o. za troškove koncerta „Pet dana života“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna COBRI TON d.o.o. za
troškove koncerta „Pet dana života“ za pomoć djeci roga Afrike, koji se održao 4.
listopada 2011. godine u Spaladium Areni.
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 1101463174, otvoren kod Zagrebačke
banke, COBRI TON d.o.o., OIB: 83884763248
3. COBRA TON d.o.o. 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. Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o osiguranju sredstava UNICEF-u
za troškove koncerta „Pet dana života“, KLASA: 402-01/12-01/60, URBROJ:
2181/01-01-12-03 od 08. svibnja 2012. godine.
5. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. COBRI TON d.o.o., Kučerina 64, 10000 Zagreb
2. Fond Ujedinjenih naroda za djecu, Ured za Hrvatsku, Radnička cesta 41/VII, 10000
Zagreb
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

KLASA: 612-01/11-01/0384
URBROJ: 2181/01-01-12-07
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Glazbenoj mladeži Split
u svrhu organizacije 16. Dana duhovne glazbe Cro Patria
1. Grad Split će osigurati sredstva Glazbenoj mladeži Split u svrhu organizacije 16.
Dana duhovne glazbe Cro Patria, u iznosu od 80.000 kuna.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3, Program - sponzorstva,
pokroviteljstva i donacije, a doznačit će se na žiro račun broj 2360000-1101358767
otvoren kod Zagrebačke banke d.o.o., Glazbenoj mladeži Split.
3. Glazbena mladež Split će, po odrađenom koncertu, dostaviti izvješće o utrošenim
sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu i umjetnost Grada Splita.
4. Ukoliko se utvrdi da su sredstva nisu namjenski iskorištena, Glazbena mladež Split
dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne
kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu i umjetnost za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Glazbenoj mladeži Split, Zagrebačka 23, 21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
4. Službi za kulturu i umjetnost, Ani Jerkunici, ovdje
5. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
6. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
7. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/11-01/0027
URBROJ: 2181/01-01-12-50
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članaka 39. i 96. 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 25. svibnja 2012.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju prvog godišnjeg ugovora o javnoj nabavi
za nabavu usluga govornih komunikacija u nepokretnoj mreži
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluga govornih komunikacija u nepokretnoj mreži za sklapanje
prvog godišnjeg ugovora temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma broj 158/12 u
sastavu: Petar Šunjić, dipl.ing., Vesna Alač, dipl.iur. i Katarina Nataša Merćep,
dipl.oec. te se sklapa ugovor s ponuditeljem Metronet telekomunikacije d.d. iz
Zagreba, Ulica grada Vukovara 269 d, s cijenom od 278.531,72 kuna (bez PDV-a).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključiti će se ugovor
po donošenju istoga budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Metronet telekomunikacije d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
4. Službi zajedničkih poslova,pročelnici Vesni Alač, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00035
URBROJ: 2181/01-01-12-06
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članaka 96. i 97. 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 15. svibnja 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave izvođenja radova
na sanaciji sanitarija u OŠ Mertojak u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave izvođenja radova na sanaciji sanitarija u OŠ Mertojak u Splitu u
sastavu: Marijana Kirevski, oec., Ines Milina Ganza, dipl.iur. i Jasminka Najev,
dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja:
Krik d.o.o. iz Splita, Put Stinica bb, s cijenom od 339.418,25 kune (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
proteku roka mirovanja od 10 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, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak izvođenja radova na sanaciji sanitarija u OŠ Mertojak u Splitu , objavljen
u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0010765.
Do roka za dostavu ponuda, 03. svibnja 2012. g. do 10:00 sati pristiglo je ukupno
devet ponuda i to ponuditelja: Centar-M d.o.o. (ponuda i dopuna ponude), g.o. Građevno
Zec, Beljan d.o.o., Livel d.o.o., Građenje Split d.o.o., Krik d.o.o., M-P-Beton d.o.o., Deltron
d.o.o. i Temp-ingrad d.o.o.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, slijedeće ponude su isključene i iz slijedećih
razloga:
Centar-M d.o.o.- Ponuditelj nije dostavio izjavu traženu točkom 17.3. Dokumentacije
za nadmetanje tj. da gospodarski subjekt i/ili osoba za zastupanje nisu pravomoćno osuđeni
za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti

Beljan d.o.o.- Ponuditelj nije dostavio izjavu traženu točkom 17.3. Dokumentacije za
nadmetanje tj. da gospodarski subjekt i/ili osoba za zastupanje nisu pravomoćno osuđeni za
bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti, a u izjavi o
nekažnjavanju iz točke 16.1. Dokumentacije za nadmetanje nedostaje kazneno djelo
„zlouporaba položaja i ovlasti”
Deltron d.o.o.- Ponuditelj nije dostavio izjavu traženu točkom 17.3. Dokumentacije za
nadmetanje tj. da gospodarski subjekt i/ili osoba za zastupanje nisu pravomoćno osuđeni za
bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne djelatnosti
U postupku nakon isključenja, a nakon provjere ponuda sukladno članku 94. stavku 3.
Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je odbio ponudu Ponuditelja Livel d.o.o. jer nije dostavio
izjavu prema točci 28. Dokumentacije za nadmetanje tj. da će dostaviti jamstvo za uredno
ispunjenje obveza iz ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, a u obliku bezuvjetne
bankarske garancije.
Preostale ponude ocijenjene su valjanima, pa je Naručitelj rangirao ponude prema
kriteriju za odabir ponude.
Sukladno kriteriju najniže cijene, odlučeno da se s Ponuditeljem Krik d.o.o. sklopi
ugovor jer je dostavio valjanu ponudu s najnižom cijenom.
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. Centar-M d.o.o., 40 317 Podturen, Čakovečka 39
2. g.o. „Građevno Zec“ , Split, Oca Gabrića 16
3. Beljan d.o.o., 31 400 Đakovo, Rapska 4
4. Livel d.o.o., 21 312 Podstrana, Pišćine 7
5. Građenje Split d.o.o., Split, Šibenska 33
6. Krik d.o.o., Split, Put Stinica bb
7. M-P- Beton d.o.o., 21 210 Solin, Don Frane Bulića 209
8. Deltron d.o.o., Split, Vukovarska 148
9. Temp-ingrad d.o.o., 21 260 Imotski, Kralja Zvonimira 40
10. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja - svima
11. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
12. Službi zajedničkih poslova, Odsjeku za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
13. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
14. Arhivi, ovdje

KLASA: 110-03/10-01/0022
URBROJ: 2181/01-01-12-14
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 52. Statuta Grada
Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09 i 11/10) i članka 21. Odluke o unutarnjem
ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 18/09 i
24/11), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. svibnja 2012. godine, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
upravnih odjela i službi Gradske uprave i Ureda gradonačelnika Grada Splita
1. U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada upravnih odjela i službi Gradske
uprave i Ureda gradonačelnika Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
24A/10, 10/11, 25/11 i 7/12) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u tabelarnom dijelu u
Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Odsijeku za šport za radna mjesta
pod rednim brojem 3. „savjetnik za šport i športsku rekreaciju“ i rednim brojem 4.
„viši stručni suradnik za šport i športsku rekreaciju“, mijenjaju se nazivi radnih
mjesta, stručni uvjeti i opis poslova kako slijedi:
R.
Naziv radnog mjesta
Potrebno
br. kat.
stručno
znanje
potk.
raz kl.rang
- Magistar
Viši savjetnik za šport i
društvene /
3.
športsku rekreaciju
tehničke struke
ili stručni
specijalist
II.
Viši
4.
društvene /
savjetnik
tehničke struke
- 4 godine
radnog
iskustva na
odgovarajućim
poslovima
- državni
stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja stručne poslove iz
programa razvoja športskih i
športsko-rekreacijskih aktivnosti
djece, školske i studentske
mladeži, invalida i građana,
surađuje na izradi javnih
potreba u športu, koordinira i
potiče razvoj športskih
aktivnosti, prati ostvarenje
utvrđenih športskih programa te
sudjeluje u predlaganju mjera
za poticanje nadarenih
pojedinaca i kolektiva u oblasti
športa. Koordinira planove
programa i razvitka sporta, te

Broj
izv.
1.

vrši analize sportskih programa
s prijedlogom mjera za njihovo
poboljsanje. Daje stručna
obrazloženja i upute radi
izvršenja poslova i zadataka iz
djelokruga Službe. Brine o
športskoj promidžbi grada te
obavlja druge poslove koje mu
povjeri pročelnik Službe.
R.
Naziv radnog mjesta
br. kat.
potk.
raz kl.rang
Savjetnik za šport
i športsku rekreaciju
4.
II.

Savjetnik

5.

Potrebno
stručno znanje
- Magistar
društvene /
tehničke struke
ili stručni
specijalist
društvene /
tehničke struke
- 3 godine
radnog
iskustva na
odgovarajućim
poslovima
- državni
stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja stručne poslove iz
programa razvoja športskih i
športsko rekreacijskih
aktivnosti djece, školske i
studentske mladeži, invalida i
građana, surađuje na izradi
javnih potreba u športu,
koordinira i potiče razvoj
športskih aktivnosti, prati
ostvarenje utvrđenih športskih
programa. Sudjeluje u
predlaganju mjera za poticanje
nadarenih pojedinaca i
kolektiva u oblasti športa te
prati realizaciju ostvarenih
rezultata nadarenih športaša i
klubova. Posebnu pozornost
posvećuje radu s mladima i
udrugama mladih u području
športa te obavlja druge poslove
kojemu povjeri pročelnik.

Broj
izv.
1.

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
2. Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, ovdje
3. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 011-01/11-01/03
URBROJ: 2181/01-01-12-10
Split, 15. svibnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdjePREDMET: Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o uvjetima i načinu
provedbe javnog natječaja za članove upravnih tijela i nadzornih odbora
trgovačkih društava u kojima Grad Split ima dionice ili udjele
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Split dana 15. svibnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog
natječaja za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad
Split ima dionice ili udjele
te ga dostavlja predsjednici Gradskoga vijeća Grada Splita.
Sukladno članku 49. stavku 3. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,
broj 17/09 i 11/10), predlaže se predsjednici Gradskoga vijeća da Prijedlog Odluke o
prestanku važenja Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog natječaja za članove
upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Split ima dionice ili
udjele dostavi Odboru za statut i poslovnik i propise u pogledu usklađenosti s Ustavom,
zakonom i drugim propisima, te u pogledu njene pravne obrade i o tome da mišljenje i
prijedloge Gradskome vijeću.
Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Ivana ViđakBjedov, pročelnica Ureda gradonačelnika.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
U prilogu: Prijedlog Odluke ….
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/08-01/61
URBROJ: 2181/01-01-12-19
Split, 15. svibnja 2012. 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, 114/06, 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 15. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi prijenosa prava rekonstrukcije – nadogradnje
–uz naknadu, čest. zgr. 68/2 Z.U. 3823 K.O. Split, po Natječaju oglašenom 21.03.2012.
u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“
1. Prihvaća se ponuda Gorana Jurasovića iz Splita, M. Krleže 47, radi prijenosa prava
rekonstrukcije - nadogradnje - uz naknadu - čest. zgr. 68/2 Z.U. 3823 K.O. Split, u
naravi istočne strane zgrade u Splitu, Marasovićeva 5, a koja zgrada je obuhvaćena
GUP-om Grada Splita i nalazi se u visoko konsolidiranom području, u zoni
stanovanja (M1), po ponuđenoj cijeni rekonstrukcije u visini dva kata i stambenog
potkrovlja od ukupno 181.533,20 kn.
2. Grad Split i Goran Jurasović će zaključiti ugovor o prijenosu nekretnine iz točke 1.
ovog Zaključka.
3. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba pravne zaštite, stanova, poslovnih
prostora i geodezije, Odsjek za geodeziju.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, pročelniku Ivici Paviću,
ovdje
2. Mariji Bakota, zamjenici predsjednice Komisije, ovdje
3. Pini Bujas, tajnici Komisije, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 372-01/06-01/238
URBROJ: 2181/01-01-12-13
Split,15. svibnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o zaključenju Anexa III Ug. br. 606 sa Ustanovom za kulturu Galerija Kula
1. Ustanova za kulturu Galerija Kula zakupnik je poslovnog prostora u Splitu, Kralja
Tomislava 10, površine 71,00 m2, kojega koristi kao galeriju, temeljem Ugovora o
zakupu br. 606 zaključenog 01.09.1999., te Anexa I zaključenog 14.06.2006. i Anexa II
zaključenog 26.05.2009.
2. Ovim Anexom ugovorne stranke suglasno utvrđuju da se članak 3. temeljnog ugovora
o zakupu broj 606, te članak 1. stavak 2. Anexa Ugovora o zakupu broj 606 od i
članak 1. stavak 2. Anexa II Ugovora o zakupu broj 606 mijenjaju na način da sada
glase:
„Zakupnina za poslovni prostor koji je predmet ovog Ugovora utvrđuje se u visini od 1,00
EUR/m2 (slovima jedan EUR/m2), što ukupno mjesečno iznosi 71,00 EUR-a (slovima
sedamdesetjedan EUR), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB, koji se primjenjuje
prvog dana u mjesecu za tekući mjesec."
3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da sve ostale odredbe Ugovora o zakupu
poslovnog prostora broj 606 od 19.01.2000., Anexa I i Anexa II ugovora i dalje ostaju
na snazi.
4. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Služba pravne zaštite, stanova, poslovnih
prostora i geodezije.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Ustanovi za kulturu Galerija Kula, Kralja Tomislava 10, Split
2. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, pročelniku Ivici
Paviću,ovdje
3. Službi pravne zaštite, stanova, poslovnih prostora i geodezije, Željki Dvornik, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/06-01/220
URBROJ: 2181/01-01-12-106
Split, 15. svibnja 2012. 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, 114/06, 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 15. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju procjene vrijednosti zemljišta u svrhu
izgradnje prometnice Vrsarska ulica, dionica C9
1. Prihvaća se procjena Franje Veiga, ovlaštenog sudskog vještaka, od ožujka 2012.
godine kojom je utvrđena vrijednost nekretnina koje se nalaze na trasi prometnice u
iznosu od 2.980,00 kn/m2.
2. Ovlašćuje se Služba za imovinskopravne poslove i izgradnju , Odsjek za imovinskopravnu pripremu građevinskog zemljišta da izradi ponude i prijedloge ugovora o
kupoprodaji nekretnina koje se nalaze na predmetnim trasama, a prema Lokacijskoj
dozvoli: Kl:UP/I-350-05/10-01/36 od 29.07.2010 g. te parcelacijskim elaboratima: br.
3/1 A i B izrađenim od ovlaštene geodetske tvrtke Tripodij d.o.o.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Službi za imovinskopravne poslove i izgradnju, Igorki Bonačić, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove i izgradnju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 944-01/12-01/0011
URBROJ: 2181/01-01-12-05
Split, 15. svibnja 2012. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
- ovdjePREDMET: Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dijela
čest.zem. 10024/7 pov. od 109 m2 (novoformirana čest.zem.
10024/53 pov. 109 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 15. svibnja 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dijela čest.zem. 10024/7 pov. od 109 m2
(novoformirana čest.zem. 10024/53 pov. 109 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, 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, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 602-01/12-01/113
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 15. svibnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 15. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Karaman-koncertu d.o.o. za organizaciju „Norijade - Split 2012“
u organizaciji Parlamenta mladih Splitsko-dalmatinske županije
1. Grad Split osiguravat će sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za organizaciju „Norijade
– Split 2012“ u organizaciju Parlamenta mladih Splitsko-dalmatinske županije koja će
se održati 18. svibnja 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 Karaman-koncertu d.o.o.
3. Karaman-koncert d.o.o. 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. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured gradonačelnika za realizaciju ovog
Zaključka.
GRADONAČELNIK

Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Karaman-koncertu d.o.o., Milićeva 80, 21000 Split
2. Parlamentu mladih Splitsko-dalmatinske županije, Stepinčeva 15, 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

