REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-02/15-01/00054
URBROJ: 2181101-01-16-0007
Split, 13. siječnja 2016. godine

nlr predsjednika

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.

ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja s
javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada
Splita za razdoblje od dvije godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana
13. siječnja 2016. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja s javnih
površina l hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od
dvije godine
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Pave
Zaninović, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.

U prilogu: Prijedlog odluke

DOSTAVITI:
Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA
HRVATSKA
Županija splitsko-dalmatinska
GRAD SPLIT
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
redarstvo
Odsjek za komunalne poslove
Pododsjek za nadzor i koordinaciju
komunalnih poduzeća i pravnih poslova

i

KLASA: 363-02115-01/00054
URBROJ: 2181/01-11-02/13-15-06
Split, 15. prosinca 2015. godine

GRADONAČELNIKU
GRADA SPLITA
- OVDJEPREDMET:

Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju poslova
uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i

hvatanja životinja bez nadzora na području Grada
Splita za razdoblje od dvije godine
PRAVNI TEMELJ:

NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:

Članak 11. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
na temelju pisanog ugovora rSlužbeni glasnik Grada
Splita", broj 21/01 i 11/10) i članak 36. Statuta Grada
Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst)

Gradsko vijeće Grada Splita

STRUČNA OBRADA:

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Pododsjek
za nadzor
i koordinaciju
komunalnih
poduzeća i pravnih poslova

PROCJENA POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
PROVOĐENJE AKTA

1.050.000,00 kuna
GLAVA 402-Tekuće kom. održavanje
Čišćenje i uređenje grada
UKLANJANJE UGINULIH ŽiVOTINJA

IZVJESTITELJ:

Pave Zaninović, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela

POMOĆNIK PROČELNIKA
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KLASA:363-02/15-01/00054
UR.BROJ:
Split,
Na temelju članka 11. Odluke
ugovora ("Službeni glasnik Grada
("Službeni 91asnik Grada Splita"
Gradsko vijeće Grada Splita na
donijelo je

o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
Splita" br. 21/01 i 11/10) te članka 36. Statuta Grada Splita
br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročiščeni tekst),
__
sjednici održanoj dana
2015. godine,

ODLUKU
o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja
sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada
Splita za razdoblje od dvije godine

I.
Temeljem provedenog natječaja za povjerava nje poslova i ocjene poslovnog ugleda
podnositelja ponuda, sposobnosti za ostvarivanje poslova i tehničkih i financijskih povoljnosti
ponuda, Gradsko vijeće Grad Splita povjerava komunalne poslove uklanjanja uginulih
životinja sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita i to u
sustavu "no kill", a u okviru realizacije godišnjih Programa održavanja komunalne
infrastrukture, na rok od dvije godine ponuditelju:
.AS-EKO" d.o.o. Sibenik, Podi, Dolačka 2, OIB: 10342586958.

11.
Zadužuje se Gradonačelnik Grada Splita da temeljem ove Odluke u roku od 30 dana od
dana donošenja,
sklopi Ugovor o povjeravanju
komunalnih
poslova sa izabranim
ponuditeljem.
III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita".

OBRAZLOŽENJE
Poslovi uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na
području Grada Splita ("veterinarsko~higijeničarskj
servis") potpadaju pod komunalne
djelatnosti lokalnog značenja a u svezi sa obvezama jedinica lokalne samouprave glede
Zakona o veterinarstvu i Zakona o zaštiti životinja.
Postupanje "veterinarsko-higijeničarskog
servisa" regulirano je Odlukom o uvjetima i načinu
držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim
životinjama ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 10/14 j 40/14), Zakonom o zaštiti životinja
("Narodne novine", broj 135/06, 37113 i 125/13) i Zakonom o veterinarstvu ("Narodne
novine", broj 82113 i 148/13).
Obim radova i iznos potrebnih sredstava utvrđuje se godišnjim Programom održavanja
komunalne infrastrukture.

Grad Split nema organizirano
vlastito trgovačko
društvo za obavljanje
poslova
higijeničarskog servisa, već iste poslove komunalne službe ustupa registriranim pravnim i
fizičkim osobama putem javnog nadmetanja.
Materijalni i kadrovski uvjeti za obavljanje ~veterinarsko-higijeničarskog
servisa~ utvrđeni su
Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi
("Narodne novine~ br. 110/04 i 29/05) i Pravilnikom o registraciji subjekata i odobravanju
objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji
nisu za prehranu ljudi (~Narodne novine", broj 20/10).
Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ("Službeni glasnik
Grada Splita" br. 21/01 i 11/10), predviđen je redovni način povjeravanja poslova temeljem
pisanog ugovora, a po provedenom javnom natječaju i to na rok do 4 godine.
Dana 06. listopada 2015. godine, Gradonačelnik Grada Splita donio je Zaključak o
raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova uklanjanja uginulih
životinja i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada Splita na rok od dvije godine i
imenovao Povjerenstvo za provedbu natječaja. Dana 05. studenog 2015. godine Zaključkom
Gradonačelnika izmijenjen je sastav Povjerenstva zbog dužeg odsustva jednog člana iz
zdravstvenih razloga.
Natječaj je objavljen u dnevniku "Slobodna Dalmacija~ i to dana 04. studenog 2015. godine, a
javno otvaranje ponuda izvršeno je 30. studenog 2015 i na natječaj pristigle su dvije ponude:
- "AS-EKO" d.o.o. Šibenik
- "ANIMALIS CENTRUM" j.d.o.o. Split.
Pored ponuda, pristigle su i dvije preporuke i to Društva za zaštitu životinja Split i Građanske
inicijative volontera Split.
Povjerenstvo je detaljno razmatralo sve elemente ponuda te dana 09. prosinca 2015. godine
obavilo neposredan pregled skloništa za životinje i opreme za rad skloništa kao i prostora i
opreme za odlaganje uginulih životinja sa javnih površina.
Temeljem istog, kao i detaljnog pregleda priložene natječajne dokumentacije, Povjerenstvo
utvrđuje da ponuditelj "AS-EKO" d.o.o. Šibenik zadovoljava sve natječajne j zakonske uvjete,
a ponuda ponuditelja "ANIMALIS CENTRUM" j.d.o.o. Split ne sadrži broj Upisnika objekta za
odlaganje strvina - nusproizvoda životinjskog podrijetla - kategorija 1, uz postojeći prostor i
opremu za odlaganje strvina kao propisani uvjet za obavljanje djelatnosti.
Kao nepotpuna ponuda, ponuda "ANIMALIS CENTRUM' j.d.o.o. se odbacuje.
Stoga je Povjerenstvo predložilo Gradskom vijeću donošenje Odluke o povjeravanju poslova
uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na području
Grada Splita za razdoblje od dvije godine i to ponuditelju "AS-EKO" d.o.o. Šibenik.
Ponuđene cijene usluga i to u višem standardu "no kill skloništa" za životinje su za približno
10% niže u odnosu na dosada važeće ugovorne cijene.
U skladu sa prijedlogom Povjerenstva, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može u roku od 30 dana od
dana dostave pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG

Boris Ćurković

VIJEĆA

•

Dostaviti:
1.• AS-EKO" d.o.o. Sibenik, Industrijska zona Podi, Dolačka 2
2. .ANIMALlS CENTRUM" j.d.o.o., Kukuljevićeva 1, Split

3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
Pave Zaninović, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
Milivoj Marušić, ovdje
5. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrana, ovdje
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GRAD SPLIT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za povjeravanje poslova uklanjanja uginulih životinja
sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora

ZAPISNIK
o radu Povjerenstva za provedbu ponovljenog javnog natječaja za obavljanje poslova
uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora
na području Grada Splita - otvaranje ponuda

O,

I.

Povjerenstvo za provedbu ponovljenog javnog natječaja određeno je Zaključkom
Gradonačelnika Grada Splita od 06. listopada i
studenog 2015. godine, u
sastavu:
1. Pave Zaninović, predsjednik,
2. Damir Babić, član i
3. Milivoj Marušić, član.

II.

Javni natječaj objavljen je u dnevnom listu «Slobodna
studenog 2015. godine i na web stranicama Grada Splita.

III.

Povjerenstvo je započelo sa radom dana 30. studenog 2015. godine u

IV.

Na javni natječaj pristigle su slijedeće ponude:
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VI.

Konstatira se da pristigle preporuke

VII.

Pregled ponuda dat je u Tablici
Povjerenstva.

VIII.

Nakon izvršene kontrole dostavljenih ponuda i njenih priloga, Povjerenstvo će
predložiti Gradonačelniku odnosno Gradskom vijeću Grada Splita prijedlog
najpovoljnijeg ponuditelja temeljem bodovnog sustava utvrđenog Odlukom o
obavljanju komunalnih djelatnosti putem pisanog ugovora ("Službeni glasnik
Grada Splita", broj 21101 i 11/10).
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IX.

Povjerenstvo je završilo sa radom u ~ f
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Povjerenstvo:

Pave Zaninović
Damir Babić
Milivoj Marušić

Primjedbe ponuditelja

GRAD SPLIT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za povjeravanje poslova uklanjanja uginulih životinja
sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora
Izvješće o radu i prijedlog Odluke
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, u sastavu:
1. Pave Zaninović, predsjednik,
2. Damir Babić, član,
3. Milivoj Marušić, član,
imenovano je dana 06. listopada i 05. studenog 2015. godine od strane Gradonačelnika
Grada Splita. Povjerenstvo je dana 04. studenog 2015. godine objavilo javni natječaj u
dnevnom listu "Slobodna Dalmacija i na web stranicama Grada Splita sa rokom dostave
ponuda od 15 dana od dana objave.
Dana 30. studenog 2015. godine obavljeno je javno otvaranje ponuda.
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda prilog je ovog Izvješća.
U

U utvrđenom roku pristigle su dvije ponude i to:
1.• AS-EKO" d.o.o. Šibenik
2. .ANIMALlS CENTRUM" j.d.o.o. Split.
Pored ponuda pristigle su i dvije preporuke i to Društva za zaštitu životinja i Građanske
inicijative volontera.
Pristigle ponude analizirane su po elementima, kako je iskazano u tabelarnom prilogu ovog
Izvješća.
Dana 09. prosinca izvršen je obilazak skloništa za životinje i to u Kaštel Sućurcu i u Šibeniku.
Ponuda nAS.EKO" d.o.o. Šibenik ispunjava sve natječajne uvjete. Sklonište za životinje
nalazi se na lokaciji Šibenik-Podi, a veterinarske poslove u Splitu na hvatanju životinja
odnosno uklanjanju uginulih životinja sa javnih površina Grada Splita obavlja Ispostava Split.
Uhvaćene životinje bez nadzora odnosno uklonjene strvine prevoze se u sklonište za
životinje u Šibeniku, u roku od 24 sata.
Ponuđene cijene za kategoriju hvatanja, izolacije, označavanja i skrbi ~no kill" te cijene
uklanjanja uginulih životinja niže su približno 10% od sadašnjih cijena, dok je cijena
sterilizacije i kastracije zadržana na postojećoj razini.
Ponuda "ANIMALIS CENTRUM" j.d.o.o. Split ne ispunjava natječajne uvjete nedostavljenog
Upisnika objekta za odlaganje strvina - nusproizvoda životinjskog podrijetla.
Sklonište za životinje nalazi se u Kaštel Sućurcu, a veterinarska skrb o životinjama provodi
se kroz poslovnu suradnju sa Veterinarskom ambulantom ~Filipović" u Splitu.
Ponuđene cijene su niže od ponuđenih cijena nAS-AKO" d.o.o. Šibenik i to za približno 30%.
Na temelju gornjeg, predlaže se Gradskom vijeću Grada Split donošenje Odluke o
povjeravanju predmetnih komunalnih poslova trgovačkom društvu ~AS-EKO" d.o.o. Šibenik
na rok od dvije godine, kao jedinom ponuditelju koji ispunjava zakonske i natječajne uvjete.
Split, 14. prosinca 2015. godine
Povjerenstvo:
1. Pave Zaninović
2. Damir Babić
3. Milivoj Marušić

NACRT UGOVORA
Županija splitsko-dalmatinska,
GRAD SPLIT, DIB: 78755598868,
Gradonačelniku Ivi Baldasaru (u daljnjem tekstu: Grad Split)

______
, DIB:
daljnjem tekstu: Izvršitelj), sklapaju

• zastupan

zastupan po

po

(n

UGOVOR
o obavljanju poslova uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina i hvatanja
životinja bez nadzora na području Grada Splita za r37:doblje od dvije godine

Ćlanak I.

I

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Odlukom Gradskog vijeća Grada Splita od
____
2015. godine, a temeljem provedenog javnog natječaja, obavljanje poslova
uklanjanja Jginulih životinja sa javnih površina i hvatanja životinja bez nadzora na
području Grada Splita, za razdoblje od dvije godine dodijeljeno Izvršitelju.
Ćlanak 2.
Ovim Ugovorom, Grad Split daje pravo Izvršitelju obavljanje poslova hvatanja životinja
bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina na području Grada Splita u
opsegu i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom i godišnjim Programima održavanja
uređenog građevinskog zemljišta na području Grada Splita.
Skrb nad uhvaćenim životinjama provodi se II "no kill" skloništu za životinje.
Članak3.
Djelatnost iz članka 2., vršit će se na javno-prometnim površinama, parkovima i drugim
zelenim površinama, dječjim igralištima, plažama i kupalištima.
Izvršitelj je obvezan uvesti dežurni telefon za građanstvo za prijam obavijesti i
reklamacije.
U svom radu Izvršitelj je obvezan uspostaviti stručnu i promidžbenu suradnju sa
udrugama za zaštitu životinja na području Grada Splita radi razvijanja svijesti javnosti o
zaštiti napuštenih i izgubljenih životinja, u kojem smislu se sastavlja protokol o suradnji,
pristupu i redu u azilu te o postupku udomljavanja životinja.
Članak4.
Izvršitelj potvrđuje da posjeduje odgovarajuće stručno osoblje i dostatna sredstva rada u
potpunosti sa kojima će obavljati poslove sukladno odredbama ovog Ugovora i to prostor
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te
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za

životinje

l.

Prikaz stručnog osoblja i opreme sastavni su dio ovog Ugovora.
Postupak javnog nadmetanja proveden je po objavi javnog natječaja od 06. listopada
2015. godine, te se ugovorna djelatnost provodi po propisima o veterinarstvu odnosno o
zaštiti životinja koji reguliraju rad higijeničarskog servisa te skloništa za životinje.
Članak 5.
Poslove koji su predmet ovog Ugovora Izvršitelj će izvoditi II okviru godišnjih Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Splita.
Plan i program radova Grad Split donosi na početku svake kalendarske godine za tu
godinu i njime, utvrđuje obim radova i visinu sredstava održavanja.
Plan i program radova biti će sastavni dio priloga ovog Ugovora.
Članak 6.
Za poslove koji su predmet ovog Ugovora, Grad Split će platiti Izvršitelju naknadu prema
jediničnim cijenama utvrđenu ponudbenim troškovnikom i to:
I. hvatanje, !izolacija i zbrinjavanje životinja u sustavu "no kill" skloništa, a prema
važećim propisima:
- pasa
kuna po komadu
- mačaka
kuna po komadu
2. uklanjanje strvina životinja i zbrinjavanje otpada, a prema važećim propisima:
- pasa
kuna po komadu
- mačaka
kuna po komadu
3. sterilizacija - kastracija i cijepljenje protiv bjesnoće
- mačaka
kuna po komadu,
sve sa uključenim PDV, a za stvarno izvršene količine.
Kada se skupno hvataju i zbrinjavaju štenci i mačići iz zajedničkog legla, ugovorna cijena
umanjuje se obračunski za 10% po pojedinoj životinji.

l

Članak 7.

Izvršitelj se obvezuje za izvedene poslove ispostaviti mjesečnu situaciju najkasnije u roku
od 8 dana od isteka mjeseca.
Grad Split se obvezuje izvedene poslove platiti Izvršitelju putem mjesečnih situacija
ovjerenih po nadzornom organu i to u roku od 90 dana od dana ovjere.

I

Članak 8.

Ugovorne strane utvrđuju da su cijene utvrđene ponudbenim troškavnikom promjenjive u
skladu sa promjenom statističkih elemenata troškova života i to za +/- 3%.
Bazni mjesec za utvrđivanje promjene ugovornih cijena jest siječanj 20 I6. godine.
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Članak 9.
Izvršitelj se obvezuje ugovorne radove izvoditi po pravilima struke a
propisima i odredbama ovog Ugovora.
Članak 10.

II

skladu sa važećim

Izvršitelj se obvezuje nadoknaditi svaku štetu koja nastane izvođenjem ugovorenih
radova.

I

Članak 11.

Nadzor nad izvođenjem stručno-tehničkih ugovorenih radova vršit će Grad Split putem
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Odsjeka za komunalne poslove.
Grad Split će o imenovanju nadzornog organa pismeno obavijestiti Izvršitelja.
Izvršitelj je obvezan nadzornom organu omogućiti provođenje ovog Ugovora i postupiti
po svim primjedbama i zahtjevima nadzornog organa, a koji imaju za cilj ispunjenje
ugovornih obveza.
Izvršitelj je obvezan po isteku svakog tromjesečja dostaviti Gradu Splitu izvještaj o
provedenim mjerama hvatanja životinja bez nadzora te provedbi sustava "no kill" u
skloništu te uklanjanju uginulih životinja sa javnih površina.
Izvršitelj će pisano obavijestiti Grad Split o odgovornoj osobi za neposrednu realizaciju
Ugovora.
Svaku životinju bez nadzora koja se dovodi u sklonište kao i strvine koje se dopremaju u
objekt za odlaganje strvina obvezno sc fotografiraju i elektronskim putem dostavljaju
nadzornom organu, uz datum i naznaku lokacije hvatanja odnosno sabiranja.
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Članak 12.
Ako Izvršitelj svojom krivnjom ne izvede ugovorne radnje hvatanja odnosno uklanjanja
životinja u propisanim rokovima odnosno po nalogu stručne službe, obvezan je platiti
Gradu Splitu ugovornu kaznu u iznosu od 1%0 Gedan promil) od llkupne godišnje
vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja odnosno ako prekrši odredbu o "no kill"
skloništu za životinje, obvezan je platiti ugovornu kaznu od 5.000,00 kuna za svaku
životinju koja se bez propisane osnove eutanazira.
Članak 13.
Radi dobrog izvršenja ovog Ugovora Izvršitelj će u roku od 8 dana od potpisa ovog
Ugovora uručiti Gradu Splitu bankarsku garanciju na iznos od 50.000,00 kuna.

Članak 14.
Djelatnost koja je predmet ovog Ugovora dodjeljuju se za razdoblje od
2016. do
2018. godine.

_

"

•

Članak 15.
Izvršitelj nema pravo izvršenje radova prenijeti na treće osobe bez izričitog odobrenja
Grada Splita.

Izvršitelj jc obvezan dostavljati Gradu Splitu svoja godišnja financijska izvješća o
poslovanju, radi praćenja financijske i organizacijske stabilnosti.
Članak 16.
Ugovor prestaje:
istekom vremena iz članka 14. ovog Ugovora,
neispunjenjem uvjeta iz članka 9. ovog Ugovora,
prestankom pravne osobe,
otkazom Ugovora i

odustajanjem Izvršitelja od Ugovora.
Članak 17.
Grad Split može otkazati ovaj Ugovor II slijedećim slučajevima:
ako Izvršitelj ne obavlja djelatnost sukladno odredbama ovog Ugovora, odnosno na
drugi način ne poštuje odredbe ovog Ugovora, a posebno višekratno krši odredbu o
"no kill" sustavu skloništa za životinje
ako Izvršitelj postupi protivno odredbama važećih propisa kojima se regulira
djelatnost iz Ugovora,
ako stupe na snagu propisi koji onemogućavaju obavljanje djelatnosti sukladno
odredbama ovog Ugovora.
U slučaju otkaza Ugovora od strane Grada Splita, Izvršitelj ncma pravo potraživanja
štete,
Članak 18.
U slučaju da Izvršitelj za vrijeme trajanja ovog Ugovora svojevoljno odustane od
Ugovora, dužan je naknaditi Gradu Splitu štetu nastalu zbog svojevoljnog odustanka, uz
otkazni rok od 60 dana i gubitak iznosa garancije iz članka 13. ovog Ugovora.
Grad Split ima pravo na naknadu štete i naplatu iznosa garancije i u slučajevima otkaza
ugovora utvrđenim prethodnim člankom, stavak 2, alineja l. i 2,.
Članak 19.
Izmjene i dopune ovog Ugovora podliježu istom postupku kao i zaključivanje istog.
Članak20.
Za sve što nije utvrđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim
odnosima i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 21.
Za rješavanje sporova iz ovog Ugovora i povodom njega, nadležan je sud u Splitu.

Članak 22.
Ovaj Ugovor sklapa Gradonačelnik
Grada Splita sa Izvršiteljem na temelju točke 2.
Odluke o povjeravanju poslova uklanjanja uginulih životinja sajavnih površina i hvatanja
životinja bez nadzora na području Grada Splita za razdoblje od jedne godine, kojeg je
donijelo Gradsko vijeće Grada Splita dana
2016. godine.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih strana.

Članak 23.
Ovaj Ugovor zaključuje
(tri) za Izvršitelja.

se u 7 (sedam) primjeraka,

od kojih 4 (četiri) za Grad Split a 3
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