KLASA: 363-02/14-01/00062
URBROJ: 2181/01-01-14-0002
Split, 24. rujna 2014. 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) i članka 8. Odluke o javnim
parkiralištima na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 2/96, 1/00,
21/01, 33/03, 26/05, 26/06, 33/09, 6/10 – pročišćeni tekst, 24/10 i 13/12) Gradonačelnik
Grada Splita dana 24. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na upravljanje izvanuličnog parkirališta u ulici Preradovićevo šetalište u
Splitu trgovačkom društvu „Splitska obala“ d. o. o. Split

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Izvanulično parkiralište u ulici Preradovićevo šetalište u Splitu, u II. zoni parkiranja, sa
40 parkirnih mjesta daje se na upravljanje trgovačkom društvu „Splitska obala“ d. o. o.
Split, bez naknade i to na rok od jedne godine.
Naplata se vrši svakim danom od 0,00 do 24,00 sata.
Cijena parkirne karte je 6,00 kn za sat parkiranja, a mjesečna pretplatna parkirna karta
za pravne osobe je 300,00 kn.
Utvrđena cijena parkirne karte sadržava PDV.
Nacrt izvanuličnog parkirališta s numeričkim prikazom, prometnu suglasnost i
prethodnu suglasnost Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije, ishodio je
prethodni upravitelj parkirališta trgovačko društvo „Bačvice plaža“ d. o. o. Split.
„Splitska obala“ d. o. o. obvezna je, osim redovnih parkirališnih mjesta, urediti i označiti
parkirališna mjesta rezervirana za invalide i za ustanove, a prema prometnim
oznakama kao u prilogu ovog Zaključka.
Za korištenje parkirališta iz članka 1. ovog Zaključka, „Splitska obala“ d. o. o. oslobađa
se plaćanja komunalne naknade.
Troškove uređenja i opremanja te održavanja parkirališta snosi „Splitska obala“ d. o. o.
U organizaciji rada na parkiralištu, „Splitska obala“ d. o. o. obvezna je pridržavati se
Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita” broj 2/96, 1/00, 21/01, 33/03, 26/05, 26/06, 33/09, 6/10 – pročišćeni tekst, 24/10
i 13/12) .
Međusobni odnosi u svezi korištenja i upravljanja parkirališta uredit će se posebnim
ugovorom.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Splitska obala d. o. o., Kralja Zvonimira 14, 21000 Split
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 330-05/14-01/00095
URBROJ: 2181/0101-14-06
Split, 24. rujna 2014. godine
Na temelju članaka 28. stavak 2. točka 4., 96. i 98. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske) i 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 dana 24.
rujna 2014. godine, donosi
RJEŠENJE
o odabiru ponuditelja u pregovaračkom postupku javne nabave
bez prethodne objave za izradu tehničke dokumentacije
projekta rekonstrukcije i adaptacije Koncertne dvorane u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave za izradu tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcije i
adaptacije Koncertne dvorane u Splitu u sastavu: Katarina Šakić i Maja Munivrana, te
se odabire ponuda ponuditelja: STUDIO G2 d. o. o. iz Zagreba, Ulica grada
Vukovara 52d s cijenom od 57.750,00 kuna (s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Rješenja sklopiti će se ugovor po
dostavi rješenja Ponuditelju.
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
Zbog problema u realizaciji temeljnog ugovora u pogledu uvjeta postavljenih od
strane Konzervatorskog odjela u Splitu, protupožarnog izlaza i lifta za invalidne osobe
ukazala se potreba za dodatnim uslugama (projektima) od gospodarskog subjekta koji
izvršava Osnovni ugovor (sklopljen između Grada Splita i STUDIO G2 d. o. o. dana 15. 05.
2009. godine broj: 947/2009 na iznos od 228.262,00 kuna s PDV-om). Grad Split je kao
Naručitelj s istim proveo pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave po
članku 28. stavak 2. točka 4. Zakona o javnoj nabavi.
U pregovaračkom postupku evidencijskog broja 2014/06-01-009 Grad Split je uputio
poziv na pregovaranje STUDIO G2 d. o. o., a isti je dostavio Konačnu ponudu za izradu
tehničke dokumentacije projekta rekonstrukcije i adaptacije Koncertne dvorane u Splitu i
dokazao svoju sposobnost za obavljanje istih.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i
143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) 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

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. STUDIO G2 d. o. o., Ulica grada Vukovara 52d, Zagreb
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja - svima
3. Službi za javnu nabavu, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 601-01/14-01/73
URBROJ: 2181/01-01-14-0002
Split, 24. rujna 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni
programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
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
24. rujna 2014. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa
dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Sukladno članku 49. stavku 3. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), predlaže se predsjedniku Grad
skoga vijeća da Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni
programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita 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 Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se pročelnica
Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza.

U prilogu: Prijedlog Odluke
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje ,
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milina Ganza, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 601-01/14-01/74
URBROJ:2181/01-01-14-02
Split, 24. rujna 2014. godine
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj 10/97, 107/07 i 94/13) i 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 dana 24.
rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju ekonomske cijene programa
dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
Utvrđuje se ekonomska cijena programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita:

1.
Redni
broj
1.

VRSTA PROGRAMA
10-satni jaslični primarni
program

2.

10-satni vrtićni primarni
program

3.

8-satni vrtićni primarni
program

4.

6-satni vrtićni primarni
program

5.

5-satni vrtićni primarni
program

EKONOMSKA CIJENA
(u kunama)
2.830,00
Roditelji sudjeluju u cijeni 17,50% / Grad sudjeluje u
cijeni 82,50%
2.045,00
Roditelji sudjeluju u cijeni
23,50% / Grad sudjeluje u cijeni 76,50%
1.875,00
Roditelji sudjeluju u cijeni 21,90% / Grad sudjeluje u
cijeni 78,10%
1.166,00
Roditelj sudjeluje u cijeni 21,40%, / Grad sudjeluje
u cijeni 78,60%
1.135,00
Roditelj sudjeluje u cijeni 20,30 % / Grad sudjeluje
u cijeni 79,70%

2. Gradsko vijeće Grada Splita utvrdit će mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa
dječjih vrtića i jaslica Grada Splita sukladno zakonskim odredbama.
3. Zadužuje se Služba za obrazovanje i znanost i Upravni odjel za financije za realizaciju
ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI :
1. Predškolskim ustanovama Grada Splita-svima
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milina-Ganza-ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost , voditeljici Odsjeka Ani-Mari Kljaković-ovdje
4. Upravnom odjelu za financije – pročelnici Ljiljani Vučetić- ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“- ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/14-01/00078
URBROJ: 2181/01-01-14-0004
Split, 24. rujna 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog zaključka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u
2015. i 2016. godini za realizaciju EU projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje
i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin“

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
24. rujna 2014. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u 2015. i
2016. godine za realizaciju EU projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin“
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Špiro Cokarić,
pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.
U prilogu: Prijedlog zaključka…
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 602-02/14-01/106
URBROJ: 2181/01-01-14-06
Split, 24. rujna 2014. godine
Na temelju članka 143. stavka 3 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - Ispravak, 90/11, 5/12 – Uredba,
16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 94/13) i 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 dana 24. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju produženog boravka i cjelodnevne nastave u osnovnim školama
MEJE, SPINUT, MANUŠ, SPLIT 3, POJIŠAN I RAVNE NJIVE sredstvima proračuna
Grada Splita za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine
1. Za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine u osnovnim školama MEJE,
SPINUT, MANUŠ, SPLIT 3, POJIŠAN i RAVNE NJIVE sufinancirat će se program
produženog boravka i cjelodnevne nastave u 28 odjeljenja s ukupno 573 učenika
kako slijedi:
Osnovna
škola
MEJE
SPINUT
MANUŠ
SPLIT 3
POJIŠAN
RAVNE
NJIVE
UKUPNO:

I. razred
16
25
24
18

23
16
26
22
15
22
207

II. razred

25
16

21
25
27
22
14
20
170

III. razred
13
28
20
16

Ukupno

17
14
25
19
19
25

61
84
156
107
98
67

196

573

2. Grad Split sufinancirat će program iz točke 1. ovog Zaključka u iznosu od 350,00
kuna mjesečno po učeniku u naprijed navedenim osnovnim školama za period od 1.
rujna do 31. prosinca 2014. godine.
3. Sredstvima iz prethodne točke sufinancirat će se plaće i ostala materijalna prava
radnicima koji realiziraju Program produženog boravka i cjelodnevne nastave.
Preostali dio financirati će se iz uplata roditelja učenika - korisnika usluge.
4. Troškove prehrane učenika u cijelosti podmiruje roditelj učenika – korisnika usluge.
5. U produženi boravak i cjelodnevnu nastavu mogu se upisati i djeca s područja drugih
gradova i općina ukoliko razredni odjeli nisu popunjeni s učenicima s upisnog
područja grada Splita. U tom slučaju roditelj učenika – korisnika usluge plaća punu
cijenu Programa.

6. Škola s roditeljem učenika - korisnika usluge sklapa Ugovor kojim se reguliraju
međusobna prava i obveze. Prijedlog ugovora škola dostavlja školskom odboru koji
utvrđuje konačni tekst ugovora.
7. Sredstva iz točke 2. ovog Zaključka osigurana su u Proračuna Grada Splita za 2014.
godinu, Razdjel 8, Glava 2, Program: Potrebe iznad pedagoškog standarda, Aktivnost
– Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave.
8. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za obrazovanje i znanost za
realizaciju ovog Zaključka.
9. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. OŠ Meje, Gunjačina 1, Split
2. OŠ Spinut, Teslina 2, Split
3. OŠ Manuš, Vukovarska 11, Split
4. OŠ Split 3, Bušićeva 6, Split
5. OŠ Pojišan, Viška 12, Split
6. OŠ Ravne Njive, Sarajevska 30, Split
7. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines MilinI-Ganza, ovdje
8. Službi za obrazovanje i znanost, Slavku Žaji, ovdje
9. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
10. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
11. Pismohrani, ovdje

KLASA: 602-02/14-01/129
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 24. rujna 2014. Godine
Na temelju članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - Ispravak, 90/11, 5/12 – Uredba, 16/12,
86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 94/13) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik
Grada Splita” broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćen tekst), Gradonačelnik Grada
Splita 24. rujna 2014 godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za financiranje troškova vlastitog prijevoza
za pet učenika Osnovne škole „Žrnovnica“ na relaciji naselje Amižići - Osnovna škola
„Žrnovnica“ i natrag, za prvo polugodište školske 2014./2015. godine
1. Grad Split će za prvo polugodište školske 2014./2015. godine osigurati sredstva za
financiranje troškova vlastitog prijevoza za pet učenika razredne nastave na relaciji
naselje Amižići – Osnovna škola „Žrnovnica“ i natrag.
2. Za uslugu prijevoza koju će obavljati roditelji učenika zbog nemogućnosti korištenja
javnog prijevoza sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, izdatke za vlastiti prijevoz koji obavljaju roditelji, Grad Split će plaćati
iznos od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
3. Sredstva odobrena ovim Zaključkom, temeljem podnijetog zahtjeva Osnovne škole
„Žrnovnica“ za ukupan broj radnih dana provedenih na nastavi, doznačiti će se na
žiro-račun Škole.
4. Sredstva iz točke 2. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2014.
god., Razdjel 8, Glava 2, Program – Minimalni financijski standard - sredstva države,
Aktivnost: Prijevoz učenika.
5. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba obrazovanje i znanost za izvršenje
ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Osnovna škola „Žrnovnica“, Hrvatskih velikana 41, Žrnovnica
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milini-Ganza, ovdje
3. Službi za obrazovanje i znanost, Slavku Žaji, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 601-01/14-01/64
URBROJ: 2181/01-01-14-0004
Split, 24. rujna 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdjePREDMET:

Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Splita

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
24. rujna 2014. godine, utvrdio
Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Grada Splita
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se pročelnica
Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza.
U prilogu: Prijedlog plana
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje ,
2. Službi za obrazovanje i znanost, pročelnici Ines Milina Ganza, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 363-02/14-01/00066
URBROJ: 2181/01-01-14-0002
Split, 24. rujna 2014. 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) i članka 8. Odluke o javnim
parkiralištima na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita” broj 2/96, 1/00,
21/01, 33/03, 26/05, 26/06, 33/09, 6/10 – pročišćeni tekst, 24/10 i 13/12) Gradonačelnik
Grada Splita dana 24. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na upravljanje izvanuličnog parkirališta nad centralnim objektom „Bačvice“
uz ulicu Preradovićevo šetalište u Splitu trgovačkom društvu
„Splitska obala“ d. o. o. Split
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Upravljanje nad izvanuličnom parkiralištu nad centralnim objektom „Bačvice“ uz ulicu
Preradovićevo šetalište u Splitu, u III. zoni parkiranja, sa 30 parkirališnih mjesta,
prenosi se sa dosadašnjeg upravitelja „Bačvice plaža“ d. o. o. Split na novog
upravitelja i to trgovačko društvo Splitska obala“ d. o. o. Split.
Prometnu suglasnost i prethodnu suglasnost Policijske uprave Splitsko-dalmatinske
županije, ishodio je prethodni upravitelj parkirališta trgovačko društvo „Bačvice plaža“
d.o.o. Split.
Izvanulično parkiralište iz članka 1. ovog Zaključka daje se na upravljanje trgovačkom
društvu „Splitska obala“ d.o.o. Split, bez naknade i to na rok od jedne godine.
Naplata se vrši svakim danom od 0,00 do 24,00 sata.
Cijena parkirne karte je 5,00 kn za sat parkiranja, a mjesečna pretplatna parkirna
karta za pravne osobe je 300,00 kn.
Utvrđena cijena parkirne karte sadržava PDV.
„Splitska obala“ d. o. o. obvezna je, osim redovnih parkirališnih mjesta, urediti i
označiti parkirališna mjesta rezervirana za invalide i za ustanove u skladu sa važećim
propisima.
Za korištenje parkirališta iz članka 1. ovog Zaključka, „Splitska obala“ d. o. o.
oslobađa se plaćanja komunalne naknade.
Troškove uređenja i opremanja te održavanja parkirališta snosi „Splitska obala“ d.o o.
U organizaciji rada na parkiralištu, „Splitska obala“ d.o.o. obvezna je pridržavati se
Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita.
Međusobni odnosi u svezi korištenja i upravljanja parkirališta uredit će se posebnim
ugovorom.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. „Splitskoj obali“ d.o.o. Split, Kralja Zvonimira 14
2. „Bačvice plaži“ d.o.o. Split, Uvala Bačvice b.b.
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Špiru Cokariću, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
5. „Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

