KLASA: 330-05/12-01/00112
URBROJ: 2181/01-01-13-08
Split, 18. siječnja 2013. godine
Na temelju članaka 15., 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 18. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u otvorenom postupku nabave usluge
prehrane u pučkoj kuhinji-pripremanje i serviranje obroka za jednogodišnje razdoblje
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave usluge prehrane u pučkoj kuhinji-pripremanje i serviranje obroka za
jednogodišnje razdoblje u sastavu: Marijana Kirevski oec., Romana Škrabić, dr.med. i
Vedran Mardešić, prof. te se odabire ponuda ponuditelja:
DES – ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom, Boktuljin put bb, s cijenom od 9.471.750,00 kuna (s PDVom).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
donošenju ovog Rješenja budući se rok mirovanja na primjenjuje.
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja
4. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je otvoreni
postupak nabave (rezervirani ugovori sukladno članku 15. važećeg Zakona o javnoj nabavi)
usluge prehrane u pučkoj kuhinji – pripremanje i serviranje obroka za jednogodišnje
razdoblje, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 0020085869.
Do roka za dostavu ponuda, dana 09. siječnja 2013. godine do 10:00 sati pristigla je ukupno
jedna ponuda i to ponuditelja: DES – ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ponuda ponuditelja DES – ustanova za zapošljavanje,
rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom ocijenjena je valjanom, pa je
odlučeno da se s istim sklopi ugovor.

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 deset dana od dana primitka Rješenja o odabiru.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. DES - ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom, Boktuljin put bb, Split
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja - svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/1
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 18. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09 i
11/10) i Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. siječnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za nabavku uređaja za provođenje terapijske hipotermije za potrebe
Klinike za dječje bolesti, Jedinice intenzivnog liječenja djece KBC Split
1. Grad Split osigurava sredstva Lions klub Split Grgur - Lions klub Trogir u visini od
20.000,00 kuna za nabavku uređaja za provođenje terapijske hipotermije za potrebe
Klinike za dječje bolesti – Jedinice intenzivnog liječenja djece, KBC Split.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2013. godinu, Razdjel 07 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava
1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i
zdravstvena zaštita, a doznačit će se na žiro-račun KBC Split Klinike za dječje bolesti
- Jedinici intenzivnog liječenja broj 2330003-1100057647, poziv na broj 07-6686
otvoren kod Splitske banke, svrha uplate: akcija Probudimo nadu, OIB: 51401063283,
temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i Klinike za dječje bolestiJedinici intenzivnog liječenja djece KBC Split.
3. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena ili se
iz nekog razloga nabavka uređaja za provođenje terapijske hipotermije ne realizira,
Klinika za dječje bolesti - Jedinica intenzivnog liječenja KBC Split će dodijeljena
sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
4. Klinika za dječje bolesti - Jedinica intenzivnog liječenja KBC Split će Upravnom
odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu dostaviti opisno izvješće i financijsko
izvješće s preslikama računa 15 dana nakon nabavke uređaja.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Lions club Trogir - Lions klub Split Grgur, Tolstojeva 35 A
2. Klinika za dječje bolesti - Jedinica intenzivnog liječenja, KBC Split, Vjekoslava
Spinčića 1, Split
3. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu - pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
4. Upravnom odjelu za financije - pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/12 -01/00116
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 18. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 26. stavak 2. točka 4., članka 96. i članka 98. stavak 2. točka 1.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11), članka 52. Statuta Grada Splita
(Službeni glasnik Grada Splita“, broj 17/09, 11/10) Gradonačelnik Grada Splita dana 18.
siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave dodatnih radova pri izgradnji dječjeg igrališta
u Rašeljkinoj ulici GK Žnjan

1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave dodatnih radova pri izgradnji dječjeg igrališta u Rašeljkinoj ulici GK
Žnjan u sastavu: Marijana Kirevski, oec. i Ana Pogorelić, dipl.ing.građ., te se odabire
ponuda ponuditelja: G.O. Građevno Zec iz Splita, Oca Gabrića 16, s cijenom od
78.196,24 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se ugovor po
isteku roka mirovanja.
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja.
4. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“

Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, matični broj: 2605902 kao Naručitelj proveo
je pregovarački postupak bez prethodne objave po članku 26.2.4. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 90/11). Za predmetno izvođenje radova Naručitelj je angažirao
nadzornog inženjera koji je ujedno i projektant predmetnog igrališta. Kako u tijeku
projektiranja radi uštede nisu rađena prethodna ispitivanja terena i vodeći se činjenicom da
se radi o građevini koje po Zakonu u prostornom uređenju i gradnji pripadaju jednostavnim
građevinama, projektiranje je bilo na osnovi vizualnog pogleda samog terena. Tijekom
radova bilo je nužno izvesti veće količine radova od onih predviđenih troškovnikom što za
posljedicu ima povećanje
ukupnog iznosa Ugovora. U pregovaračkom postupku

evidencijskog broja 2012/03-00-171 Grad Split je uputio poziv na pregovaranje G.O.
Građevno Zec iz Splita, a isti je dostavio Inicijalnu ponudu za nabavu dodatnih radova pri
izgradnji dječjeg igrališta u Rašeljkinoj ulici GK Žnjan. G.O. Građevno Zec dokazao je svoju
sposobnost za obavljanje istih.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. G.O. Građevno Zec, Oca Gabrića 16, Split
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Služba za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00119
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 18. siječnja 2013. godine
Na temelju članaka 39., 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 18. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru najbolje ocijenjene ponude u otvorenom postupku nabave sitnog
uredskog materijala za potrebe Gradske uprave Grada Splita s namjerom sklapanja
okvirnog sporazuma s jednim - najbolje ocijenjenim gospodarskim subjektom prema
kriteriju odabira u trajanju od 2 (dvije) godine

1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave sitnog uredskog materijala za potrebe Gradske uprave Grada Splita s
namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim - najbolje ocijenjenim gospodarskim
subjektom prema kriteriju odabira u trajanju od 2 (dvije) godine u sastavu: Marijana
Kirevski, oec., Zorana Šimundić Bendić, oec. i Snježana Vrdoljak, dipl.iur. te se odabire
najbolje ocijenjena ponuda ponuditelja:
DES –ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom, Boktuljin put bb, s cijenom od 241.640,63 kune (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja zaključiti će se prvi
jednogodišnji ugovor po donošenju istoga budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
3. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja
4. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave (rezervirani ugovori sukladno članku 15. važećeg Zakona o javnoj
nabavi) sitnog uredskog materijala za potrebe Gradske uprave Grada Splita s namjerom
sklapanja okvirnog sporazuma s jednim – najbolje ocijenjenim gospodarskim subjektom
prema kriteriju odabira u trajanju od 2 (dvije) godine, objavljen u Elektroničkom oglasniku
javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0088477.
Do roka za dostavu ponuda, dana 07. siječnja 2013. godine do 9:00 sati pristigla je ukupno

jedna ponuda i to ponuditelja: DES – ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Boktuljin put bb iz Splita koju je Naručitelj ocijenio
valjanom.
Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma u trajanju od dvije godine ne može biti veća od
241.640,63 kuna (s PDV-om)
Slijedom toga odlučeno je da se s DES – ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom sklopi okvirni sporazum u trajanju od dvije godine, te u
okviru istog dva jednogodišnja ugovora 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. DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
Boktuljin put bb, Split.
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja, svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00123
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 18. siječnja 2013. 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. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o poništenju postupka nabave
motornog benzina i dizelskog goriva za potrebe Gradske uprave Grad Splita
1.

Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave motornog benzina i dizelskog goriva za potrebe Gradske uprave
Grada Splita u sastavu: Marijana Kirevski, oec.; Vesna Alač, dipl.iur, i Zorana
Šimundić Bendić, oec. te se poništava postupak nabave motornog benzina i
dizelskog goriva za potrebe Gradske uprave Grada Splita.
2. Zadužuje se Služba za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja.
3. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je
otvoreni postupak nabave motornog benzina i dizelskog goriva za potrebe Gradske uprave
Grada Splita, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2012/S 0020093907.
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, dana 14. siječnja 2013. godine do 10:00 sati
pristigla je jedna ponuda ponuditelja Ina d.d., Sektor kartičnog poslovanja iz Zagreba,
Avenija V. Holjevca 20.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ista je isključena jer ponuditelj nije dostavio izjavu da
gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na
obavljanje njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog
subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi, dakle utvrđeno je da postoji razlog za isključenje
ponude sukladno članku 17.3. Dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno članku 100, stavku 4., točci 4. Zakona o javnoj nabavi(„Narodne novine“
broj 90/11) postupak nabave motornog benzina i dizelskog goriva za potrebe Gradske uprave
grada Splita se morao poništiti jer nakon isključenja ponuditelja nije preostala nijedna
valjana ponuda.

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. Ina d.d., Sektor kartičnog poslovanja, Zagreb, Avenija V. Holjevca 20
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja, svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00121
URBROJ: 2181/01-01-13-06
Split, 18. siječnja 2013. godine
Na temelju članaka 96., 97. 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. siječnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u postupku nabave
prijevoza učenika OŠ Pujanki u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave prijevoza učenika OŠ Pujanki u sastavu: Marijana Kirevski, oec. i
Mate Omazić, prof., te se odabire ponuda ponuditelja: Promet d.o.o. iz Splita,
Hercegovačka 20, s cijenom od 997.375,00 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 za javnu nabavu za praćenje i realizaciju ovog Rješenja.
4. Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“

Obrazloženje
Grad Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868 kao Naručitelj proveo je otvoreni
postupak nabave prijevoza učenika OŠ Pujanki u Splitu, objavljen u Elektroničkom oglasniku
javne nabave pod brojem: 2012/S 002-0090739.
Do roka za dostavu ponuda, dana 03. siječnja 2013. godine do 10:00 sati pristigla je jedna
ponuda ponuditelja Promet d.o.o. iz Splita, Hercegovačka 20.
Kako je u postupku pregleda i ocjene ponuda, ustanovljeno da ne postoje obvezni i ostali
razloga isključenja, da su ispunjeni zahtjevi iz dokumentacije za nadmetanje sukladno članku
94. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i da su dostavljeni svi
traženi dokazi o sposobnosti sukladno članku 18. Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj je
pristiglu ponudu ocijenio valjanom, te odlučio da se s Ponuditeljem Promet d.o.o. iz Splita
sklopi ugovor o javnoj nabavi.
Sukladno članku 98. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi(„Narodne novine“ broj 90/11)
rok mirovanja se ne primjenjuje jer se radi o otvorenom postupku javne nabave u kojem je
sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

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. Promet d.o.o., Split, Hercegovačka 20
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja- svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
5. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/2
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 18. siječnja 2013. 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 i 38/12), Gradonačelnik
Grada Splita dana 18. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog narodnog
preporoda Županijskoj ligi protiv raka - Split
1. Grad Split daje Županijskoj ligi protiv raka – Split, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda, ispred Splitske banke, radi
postavljanja info-štanda sa brošurama i mimozama u svrhu organiziranja akcdije „6.
hrvatski dan mimoza“ povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka
vrata.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za dan
19. siječnja 2013. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.
3. Korisnik 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 Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Županijska liga protiv raka, Spinčićeva 1, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/824
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 18. siječnja 2013. 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 i 38/12), Gradonačelnik
Grada Splita dana 18. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Peristilu i Obali hrvatskog
narodnog preporoda Udruzi „Promotor“
1. Grad Split daje Udruzi „Promotor“, Split, na privremeno korištenje javnu
gradsku površinu na Peristilu, za dan 20. ožujka 2013. godine u vremenu od
10,00 do 13,00 sati i na Obali hrvatskog narodnog preporoda za vremensko
razdoblje od 27. ožujka do 31. ožujka 2013. godine, radi postavljanja
izložbeno – prodajnih štandova sa bojanim jajima iz dječje radionice u sklopu
manifestacije „Šarena – Dani oslikanih jaja Uskrs 2013. godine.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Korisnik 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 Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi „Promotor“, Trumbićeva obala 16, Split,
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00031
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 18. siječnja 2013. 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 i 38/12), Gradonačelnik
Grada Splita dana 18. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine u Marmontovoj ulici
tvrtki VERBUM d.o.o.
1. Grad Split daje tvrtki Verbum d.o.o., Split, na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu u Marmontovoj ulici, kod ZAP-a radi postavljanja transparenta za najavu
manifestacije „Dani kršćanske kulture“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
vremensko razdoblje od 11. ožujka do 27. ožujka 2013. godine.
3. Korisnik 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 Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Verbum d.o.o., Trumbićeva obala 12, Split,
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/0003
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 18. siječnja 2013. 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 i 38/12), Gradonačelnik
Grada Splita dana 18. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Narodnom trgu
inicijativi Mladi Splićani za zdravstveni odgoj
1. Grad Split dao je inicijativi Mladi Splićani za zdravstveni odgoj, zastupanoj po
predstavniku Mariu Mlinaru iz Splita, na privremeno korištenje javnu gradsku
površinu na Narodnom trgu, radi organiziranja skupa potpore zdravstvenom
odgoju.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka dano je bez novčane naknade i odnosi se za
dan 16. siječnja 2013. godine u vremenu od 17,45 do 19,00 sati.
3. Korisnik 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 Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Inicijativa Mladi Splićani za zdravstveni odgoj, Marko Mlinar, Držićeva 21, Split.
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/09-01/0308
URBROJ: 2181/01-01-13-35
Split, 18. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
Novine“ broj 125/11), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita broj
17/09 i 11/10) i točke IV. Rješenja o osnivanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih
prostora u športskim objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na
upravljanje Javnoj ustanovi „Športski objekti“ Split („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
10/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. siječnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim
objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje
Javnoj ustanovi „Športski objekti“- Split
1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora u športskim
objektima koji su u vlasništvu Grada Splita, a koji su preneseni na upravljanje Javnoj
ustanovi „Športski objekti“ Split sačinjeno povodom Natječaja za davanje u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita prikupljanjem pisanih ponuda (fond
poslovnih prostora u športskim objektima), objavljenog u dnevnom glasilu „Slobodna
Dalmacija“ i na web stranici Javne ustanove „Športski objekti“ Split dana 05. prosinca
2012. (u daljnjem tekstu: Natječaj).
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka i Zapisnici sa tri sjednice Povjerenstava održane 11.
13. i 15. lipnja 2012. godine prilog su ovog Zaključka.
3. Najpovoljnijim ponudama po Natječaju iz točke 1. ovog Zaključka određuju se kako
slijedi:
3.1. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split,
Za poslovni prostor pod A. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split, r. br. 3., br. p. 29a Nivo
48-jug površine 21,00 m2, izabrani zakupnik je udruga „Rukometni savez Splitskodalmatinske županije, Zrinsko-Frankopanska 211, Split, s ponudom od 8,00 EUR/m2
bez PDV-a, namjena: ured.
3.2. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split,
Za poslovni prostor pod A. ŠC. „Gripe“, Osječka 11, Split, r. br. 5., br. p. 30, Nivo
48-jug, površine 32,00 m2, izabrani zakupnik je udruga „Udruga za mali nogomet –

Split “, Ulica Slobode 16a, Split s ponudom od 8,00 EUR/m2 bez PDV-a, namjena:
ured
3.3. ŠC. „Bazeni -Poljud“, Mediteranskih igara 21, Split,
Za poslovni prostor pod B. ŠC. „Bazeni Poljud“, Mediteranskih igara 21, Split, r. br
6., br. p. 423, Press – I. kat, površine 21,39 m2, izabrani zakupnik je Udruga
„Hrvatski
vaterpolski savez“, Jarunska 5, Zagreb s ponudom od 3,00 EUR/m2 bez
PDV-a, namjena: športski ured
3.4. ŠC. „Teniski centar Firule“, Put Firula 18, Split,
Za poslovni prostor pod D. ŠC. Teniski centar „Firule“, Put Firule 18, Split, r. br. 1.
površine 8,00 m2, izabrani zakupnik je Obrt za usluge „ Maršal“, Spinutska 55, Split,
vl. Emina Martić s ponudom od 8,10 EUR/m2 bez PDV-a, namjena: ured
4. Ponuđene cijene iz točke 3. ovog Zaključka, sukladno Natječaju, predstavljaju kunsku
protuvrijednost EUR/m² za mjesečni iznos zakupnine bez PDV-a, te je na iste Javna
ustanova „Športski objekti“ - Split obvezna zaračunati i dodati zakonom propisani iznos
PDV-a.
5. Ugovori o zakupu sa izabranim zakupnicima sklopiti će se na određeno vrijeme, na rok
od 5 (pet) godina.
6. Zadužuje se Javna ustanova „Športski objekti“- Split za realizaciju ovog Zaključka
(zaključenje ugovora), a Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih za praćenje
realizacije istog.
7. Ovlašćuje se Ravnatelj Javne ustanove „Športski objekti“ - Split za potpisivanje
Ugovora o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljima iz točke 3. ovog
Zaključka.
8. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Javna ustanova „Športski objekti“ Split, Osječka 11, Split, Povjerenstvo
2. Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih, pročelniku Mariu Negotiću, ovdje
3. Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Jeleni Gugić, ovdje
4. Upravni odjel za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. „Rukometni savez Splitsko-dalmatinske županije, Zrinsko-Frankopanska 211, Split
6. „Udruga za mali nogomet – Split, Ulica Slobode 16a, Split
7. „Hrvatski vaterpolski savez“, Mediteranskih igara 21, Split
8. Obrt za usluge „ Maršal“, Spinutska 55, Split, vl. Emina Martić
9. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
10. Arhiv, ovdje

KLASA: 350-01/06-01/0194
URBROJ: 2181/01-01-13-280
Split, 18. siječnja 2013. godine
Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 18. siječnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju konačnog prijedloga
urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja - Slatine 3
1. Utvrđuje se KONAČNI PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
SREDIŠNJEG DIJELA NASELJA - SLATINE 3.
2. Zadužuje se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša da izradi
Nacrt Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja
Slatine 3 iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Zadužuje se Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša da na
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja Slatine 3
iz točke 1. ovog Zaključka ishodi mišljenje JU Zavoda za prostorno uređenje
Splitsko-dalmatinske županije, te, na temelju istog, suglasnost Župana.
4. Po dobivanju suglasnosti iz točke 3. ovog Zaključka, Gradonačelnik će utvrditi
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela
naselja Slatine 3 iz točke 1. ovog Zaključka.
5. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja Slatine 3
i Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela
naselja Slatine 3 uputit će se Gradskom vijeću na donošenje.
6. Nacrt Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja
Slatine 3 čuva se u Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Grada Splita.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici BatinićSantro, ovdje
2. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, voditeljici Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Katarini Puljić, ovdje
3. Uredništvu Službenog glasnika Grada Splita, ovdje
4. Arhivi, ovdje

