KLASA: 810-01/08-01/0027
URBROJ: 2181/01-01-12-62
Split, 17. rujna 2012. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednice Nevenke Bečić
-ovdjePREDMET: Prijedlog Rješenja o izmjeni i 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 17. rujna 2012. godine, utvrdio je
Prijedlog Rješenja o izmjeni i 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,
pročelniku Tomislavu Bočini, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 810-01/08-01/0004
URBROJ: 2181/01-01-12-106
Split, 17. rujna 2012. 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 17. rujna 2012. 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,
pročelniku Tomislavu Bočini, ovdje
3. Arhivi, ovdje

KLASA: 361-01/12-03/00004
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 17. rujna 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 17. rujna 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Komisije za odabir Projekta
za izradu idejnog rješenja unutarnjeg uređenja gradskog prostora u Nodilovoj ulici
1. Osniva se Komisija za odabir idejnog rješenja unutarnjeg uređenja gradskog prostora
u Nodilovoj ulici. (u daljnjem tekstu Komisija)
2. U Komisiju iz točke 1. ovog Rješenja imenuju se:
1. Anđelka Visković, za predsjednicu
2. Ivana Viđak Bjedov, za članicu
3. Iskra Macura, za članicu
4. Branka Mimica, za članicu
5. Ivan Medić, za člana
3. Zadatak Komisije je da predloži Gradonačelniku Grada Splita najbolji projekt za
izradu idejnog rješenja za uređenje gradskog prostora u Nodilovoj ulici.
Gradonačelnik Grada Splita će donijeti konačnu odluku o odabiru.
4. Gradski prostor u Nodilovoj ulici namijenjen je aktivnostima mladih.
5. Za realizaciju ovog Rješenja zadužuje se Ured gradonačelnika.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje,

4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/00653
URBROJ: 2181/01-01-12-05
Split, 17. rujna 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 19. 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 4/12), Gradonačelnik Grada
Splita dana 17. rujna 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
na Obali Hrvatskog narodnog preporoda Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
1. Grad Split daje Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo na privremeno
korištenje javnu gradsku površinu, za postavljanje pozornice (dimenzija 10 x 8 m) i
info pulta na Obali hrvatskog narodnog preporoda - Riva (zapadni dio - na izlazu iz
Marmontove, kraj fontane) u okviru provođenja edukativne Akcije „Stop
krivotvorinama i piratstvu“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za dan
18. rujna 2012. godine.
3. Organizator je dužan dodijeljenu površinu koristiti u skladu s posebnim propisima o
komunalnom redu te je održavati i vratiti u čistom, urednom i neoštećenom stanju.
Ukoliko zatekne javnu površinu u oštećenom stanju prije upotrebe potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10000
Zagreb, katja.sare@dziv.hr
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00091
URBROJ: 2181/01-01-12-05
Split, 17. rujna 2012. godine
Na temelju članka 28. stavak 2. točka 4., članka 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 17. rujna 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru ponuditelja u postupku nabave dodatnih usluga – nabava sustava za upravljanje
imovinom Grada Splita (SUI-ST) sa katastrom javne rasvjete
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave dodatnih usluga – nabava sustava za upravljanje imovinom Grada
Splita (SUI-ST) sa katastrom javne rasvjete u sastavu: Petar Šunjić, dipl.ing. i
Katarina Nataša Merćep, dipl.oec. te se odabire ponuda ponuditelja
Gdi GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a/III, 10000 Zagreb, s cijenom od 75.000,00
kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključit će se ugovor po
donošenju istoga budući je rok mirovanja protekao.
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Gdi GISDATA d.o.o., Baštijanova 52a/III, 10000 Zagreb
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Služba za javnu nabavu, pročelnici Katarini Nataši Merćep, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00085
URBROJ: 2181/01-01-12-09
Split, 17. rujna 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 17. rujna 2012.godine , donosi
RJEŠENJE
o odabiru najbolje ocijenjene ponude u otvorenom postupku nabave cjelovitog uređenja
kuglane pri ŠC „Bazeni-Poljud“ u ulici 8. Mediteranskih igara 21 u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave cjelovitog uređenja kuglane pri ŠC „Bazeni-Poljud“ u ulici. 8.
Mediteranskih igara 21 u Splitu u sastavu: Marijana Kirevski, oec.; mr.sc. Mario
Negotić, prof. i Mate Krolo prof., te se odabire ponuda ponuditelja:
Funk d.o.o. iz Zagreba , Selska cesta 215, s cijenom od 905.699,38 kuna (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 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 cjelovitog uređenja kuglane pri ŠC „Bazeni-Poljud“ u ulici 8.
Mediteranskih igara 21 u Splitu, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod
brojem: 2012/S 002-0052251.
Do roka za dostavu ponuda, dana 10. rujna 2012. godine do 10:00 sati pristigle su
ukupno tri ponude i to ponuditelja: Snježna lisica d.o.o., Poljana b.Hanžekovića 47, 10000
Zagreb; Pro-tec Kagelsport, fa.Rainer Rost, Breitenlesau 50, 91344 Waischenfeld, Njemačka
i Funk d.o.o., Selska cesta 215, 10000 Zagreb.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, slijedeće ponude su isključene temeljem
slijedećih obveznih i ostalih razloga isključenja:
Snježna lisica d.o.o. - Ponuditelj nije dostavio Izjave sukladno točkama 16.1. i 17.3.
Dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj nije dostavio Potvrdu porezne uprave sukladno
točci 16.2. Dokumentacije za nadmetanje, te Izvod iz registra sukladno točkama 17.1. i 17.2.
Dokumentacije za nadmetanje.

U postupku nakon isključenja, a nakon provjere ponuda sukladno članku 94. stavak 3.
Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je odbio slijedeću ponudu i to iz slijedećih razloga:
Pro-tec Kagelsport, fa.Rainer Rost - Ponuditelj nije označio stranice sukladno točci
20. Dokumentacije za nadmetanje. Naime, ponuditelj je označio stranice samo rednim
brojem, a ne na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Preostalu ponudu Naručitelj je ocijenio valjanom, te odlučio da se s Ponuditeljem
Funk d.o.o. iz Zagreba sklopi ugovor o javnoj nabavi.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) 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. Snježna lisica d.o.o., Poljana b.Hanžekovića 47, 10000 Zagreb
2. Pro-tec Kagelsport, fa.Rainer Rost, Breitenlesau 50, 91344 Waischenfeld,
Deutschland
3. Funk d.o.o., Sv.Duh 12, 10000 Zagreb
4. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja - svima
5. Službi za javnu nabavu, pročelnici po ovlaštenju Katarini Nataši Merčep, ovdje
6. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
7. Arhivi, ovdje

