KLASA: 402-01/14-01/82
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 29. rujna 2014. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 29.
rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Dječjem zboru „Srdelice“
za nastup na Hrvatskom dječjem festivalu
1. Grad Split će osigurati sredstva Dječjem zboru „Srdelice“ (OIB: 91280360815, IBAN:
HR 7023300031100324248) u iznosu od 6.000,00 kn povodom nastupa na
Hrvatskom dječjem festivalu u Zagrebu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2014.
godinu, Razdjel 6. Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, Glava 1,
Program: Program javnih potreba u kulturi grada; Podprogram: Kulturna suradnja;
Aktivnost: Potpora mladim talentima.
3. Dječji zbor „Srdelice“ će, po odrađenom programu, dostaviti izvješće o utrošenim
sredstvima zajedno sa fotokopijama računa Službi za kulturu, umjetnost i staru
gradsku jezgru Grada Splita.
4. Ako se utvrdi da sredstva nisu namjenski iskorištena, Dječji zbor „Srdelice“ dodijeljena
će sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne
kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku
jezgru za praćenje i realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Dječji zbor „Srdelice“, Petrova 48, 21000 Split
2. Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, n/r pročelnika Siniše Kuke, ovdje
3. Službi za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru, Ivana Viđak-Bjedov, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, n/r pročelnice Ljiljane Vučetić,ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 363-02/14-01/68
URBROJ: 2181/01-01-14-0002
Split, 29. 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 3. Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Grada Splita” broj
21/01 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova obvezatne deratizacije
i dezinsekcije javnih površina i objekata na području Grada Splita
1. Grad Split raspisat će javni natječaj za obavljanje poslova obvezatne deratizacije i
dezinsekcije javnih površina i objekata na području Grada Splita, kao javne
komunalne službe.
2. Ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe sa registriranom djelatnosti, koji
ispunjavaju tehničke i organizacijske uvjete utvrđene Pravilnikom o uvjetima kojima
moraju udovoljavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i
deratizaciju kao mjeru za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva
(„Narodne novine” broj 35/07).
3. Vrijeme obavljanja poslova – službe je četiri (4) godine.
4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave u dnevnu listu “Slobodna
Dalmacija”.
5. Mjerila za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude utvrđena su Odlukom o
obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik
Grada Splita” broj 21/01).
6. Javni natječaj provest će Povjerenstvo kroz objavu natječajnih uvjeta, prijam i obradu
podataka, u sastavu:
a) Damir Babić, predsjednik,
b) Milivoj Marušić, član,
c) Jozo Gudelj, član.
Gradonačelnik Grada Splita, a po osnovi prijedloga Povjerenstva, donosi Zaključak o
prijedlogu Odluke o dodjeli poslova, koji podnosi Gradskom vijeću na raspravu.
Gradsko vijeće donosi odluku o dodjeli poslova - službe.
Temeljem odluke o dodjeli poslova, Gradonačelnik sklapa ugovor o obavljanju
poslova – službe sa izabranim ponuditeljem.
7. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo za tehničku
provedbu ovog Zaključka.
8. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Imenovanim članovima Povjerenstva, ovdje
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 363-02/14-01/64
UR.BROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 29. 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 točke 2. Zaključka o zabrani
zasnivanja radnih odnosa („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 56/13), Gradonačelnik Grada
Splita dana 29. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za zapošljavanje tri djelatnika u
trgovačkom društvu „Vodovod i kanalizacija“ d. o. o. Split
1. Grad Split daje Upravi društva „Vodovod i kanalizacija“ d. o. o. Split, temeljem zahtjeva
od 17. rujna 2014. godine, suglasnost za zapošljavanje 3 (tri) djelatnika/ce u 2014.
godini, sa sljedećom kvalifikacijskom strukturom:
- jedan radnik/ca - voditelj laboratorija za otpadne vode,
- jedan radnik/ca – ekspert inženjer,
- jedan radnik/ca – srednja stručna sprema.
2. Uprava Društva dužna je dostaviti pisano izvješće Gradonačelniku Grada Splita o
realizaciji ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. „Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Biokovska 3
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Špiro Cokarić, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoj Marušić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/01082
URBROJ: 2181/01-01-14-0002
Split, 29. 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 ), članka 4. 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“ br. 53/13 i 21/14 ), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih gradskih površina u zakup
radi izlaganja i prodaje jelki
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Grad Split raspisat će Natječaj za dodjelu javnih gradskih površina u zakup radi
izlaganja i prodaje jelki.
Utvrđuje se tekst Natječaja koji se nalazi u prilogu ovom Zaključku.
Javne površine daju se u zakup u razdoblju od 10. do 24. prosinca 2014. godine.
Početni iznos zakupnine za cjelokupno razdoblje po jednom prodajnom mjestu utvrđen je
Rješenjem o određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 54/13, 1/14 i
19/14) i iznosi:
- za III. zonu
2.258,06 kn
- za IV.zonu
1.354,83 kn
Zadužuje se Komisija za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih površina
da objavi Obavijest o raspisivanju Natječaja za dodjelu javnih gradskih površina u zakup
radi izlaganja i prodaje jelki u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, a tekst Natječaja u
cijelosti na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave i službenoj internetskoj stranici Grada
Splita.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo,
n/r pročelnika Špira Cokarića, ovdje
2. Predsjedniku Komisije za provođenje javnih natječaja za zakup javnih gradskih
površina, n/r Mladena Kokana, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrana, ovdje

KLASA: 340-03/08-01/73
URBROJ: 2181/01-01-14-0087
Split, 29. rujna 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
-ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 10001/9,
10001/38 i novoformiranim čest. zem. 10001/46, 10001/47 i 10001/48 (nastale
od osnovne čest. zem. 10001/46), sve K. O. Split, na predjelu Brnik
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
29. rujna 2014. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 10001/9, 10001/38 i
novoformiranim čest. zem. 10001/46, 10001/47 i 10001/48 (nastale od osnovne čest.
zem. 10001/46), sve K. O. Split, na predjelu Brnik
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 imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.
U prilogu: Prijedlog Zaključka …..
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/12-01/00040
URBROJ: 2181/01-01-14-123
Split, 29. 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), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. rujna
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodijeli subvencije Košarkaškom klubu Split za period srpanj-studeni 2014.
godine
1. Grad Split će dodijeliti sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna Košarkaškom klubu
Split za provođenje programa i aktivnosti omladinskog pogona Kluba za period
srpanj-studeni 2014. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2014.
godinu, Razdjel 9., Glava 0., Program: Pokroviteljstva i potpore klubovima i
udrugama, Aktivnost: Potpora klubovima u većinskom vlasništvu Grada, a doznačit će
se na žiro-račun Košarkaškog kluba Split u dvomjesečnim anuitetima na temelju
provedenog programa i realiziranih aktivnosti Kluba.
3. Košarkaški klub Split dužan je nadležnoj službi dvomjesečno dostavljati izvještaj o
realizaciji programa ili aktivnosti s prijepisima računa ili drugih dokumenata kojima
dokazuje da su sredstva utrošena za namjenu za koju su i odobrena. Ukoliko Klub ne
dostavi navedeni dvomjesečni izvještaj, Grad Split zadržava pravo daljnje uskrate
isplate. Za iznos sredstava koja nisu utrošena u skladu s financijskim planom ili su
utrošena za druge namjene Grad Split će umanjiti odobrena sredstva ili tražiti povrat
doznačenih sredstava uvećanih za zakonske zatezne kamate.
4. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Služba za sport i sportsku infrastrukturu za
realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Košarkaškom klubu Split, Ulica slobode 16 b, 21000 Split
2. Službi za sport i sportsku infrastrukturu, pročelniku Hrvoju Akrapu, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić
4. Uredništvu „Službenom glasniku Grada Splita“, ovdje
5. Arhiv, ovdje

KLASA: 944-01/08-01/0052
URBROJ: 2181/01-01-14-0006
Split, 29. rujna 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
-ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o usvajanju informacije o rješavanju imovinsko pravnih
odnosa na Trgu hrvatske bratske zajednice između Grada Splita i Ugrina
Edvarda
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
29. rujna 2014. godine, utvrdio
Prijedlog zaključka o usvajanju informacije o rješavanju imovinsko pravnih odnosa
na Trgu hrvatske bratske zajednice između Grada Splita i Ugrina Edvarda
te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se gradonačelnik
Ivo Baldasar.
U prilogu: Prijedlog Informacije…..
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Gradonačelniku Ivi Baldasaru, ovdje
3. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/01080
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 29. 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 21. 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 53/13 i 21/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Obala hrvatskog narodnog preporoda Gradskoj organizaciji SDP-a
1. Grad Split daje Gradskoj organizaciji SDP-a, na korištenje javnu gradsku površinu
Obala hrvatskog narodnog preporoda, kod izlaza Marmontove ulice, radi
postavljanja info pulta s promotivnim materijalima i dvije sjenice za mjerenje krvnog
tlaka i šećera u krvi u svrhu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dan 1.listopada 2014. godine u vremenu od 8,30 do 13,30 sati.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i
privremenih potreba sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih
radova zatraži Grad Split.
4. 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 korištenja potrebno se
javiti komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo, Odsjek za komunalne poslove, Pododsjek za javne
površine i pomorsko dobro za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. SDP, Šetalište Bačvice 10, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/01077
URBROJ: 2181/01-01-14-03
Split, 29. 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 21. 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 53/13 i 21/14), Gradonačelnik Grada Splita dana 29. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine
Marmontova ulica Udruzi MI
1. Grad Split daje Udruzi MI na korištenje javnu gradsku površinu Marmontova ulica, nasuprot
RK Zara, radi postavljanja info pulta u svrhu organiziranja akcije „Da zrele godine budu
zlatne godine“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za dan 1.
10. 2014. godine u vremenu od 10,00 do 12,30 sati.
3. Korisnik je dužan osloboditi javnu površinu uvijek kada to zbog posebnih i privremenih
potreba sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija ili građevinskih radova zatraži Grad Split.
4. 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 korištenja potrebno se javiti komunalnom
redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo, Odsjek za komunalne poslove, Pododsjek za javne površine i
pomorsko dobro za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Udruga MI, Sinjska 7, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću, 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. Pismohrani, ovdje

KLASA: 620-01/14-01/00272
URBROJ: 2181/01-01-14-0006
Split, 29. 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 Programa javnih potreba u sportu Grada
Splita u 2014. godini („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 57/13), Gradonačelnik Grada
Splita dana 29. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju kapitalne potpore HNK Hajduk s. d. d. za zamjenu travnjaka i drenažnog
sustava na glavnom nogometnom igralištu Gradskog stadiona „Poljud“

1. Grad Split daje kapitalnu potporu u iznosu od 2.000.000,00 kuna HNK Hajduk s.d.d.
za zamjenu travnjaka i drenažnog sustava na glavnom nogometnom igralištu
Gradskog stadiona „Poljud“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2014. godinu, Glava 9, Razdjel 0, Program: Program kapitalnih ulaganja, Aktivnost:
Ulaganja na objektima koje koriste klubovi u većinskom vlasništvu Grada Splita, a
doznačit će se HNK Hajduk s.d.d..
3. O međusobnim pravima i obvezama, između Grada Splita i HNK Hajduk s.d.d.
zaključit će se Ugovor.
4. Zadužuje se Služba za sport i sportsku infrastrukturu za praćenje realizacije ovog
Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. HNK Hajduk s.d.d, 8. Mediteranskih igara 2, Split
2. Službi za sport i sportsku infrastrukturu, pročelniku Hrvoju Akrapu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Arhiv, ovdje

KLASA: 340-01/14-01/374
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 29. 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, 33/09, 6/10 – pročišćeni tekst, 24/10 i 13/12), Gradonačelnik Grada
Splita dana 29. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o produženju vremena prava obavljanja poslova održavanja i
naplate parkiranja na javnim gradskim parkiralištima koja su
ranijim odlukama povjerena trgovačkom društvu „Promet“ d. o. o. Split
1. Vrijeme obavljanja poslova održavanja i naplate parkiranja na javnim gradskim
parkiralištima, koje je utvrđeno Zaključkom o produženju vremena prava obavljanja
poslova održavanja i naplate parkiranja na javnim gradskim parkiralištima koja su
ranijim odlukama povjerena trgovačkom društvu „PROMET“ d. o. o. Split („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 44/13) i specificirano po vrstama, broju parkirališnih mjesta
i zonama parkiranja, produžava se za dvije godine, pod neizmijenjenim uvjetima.
2. Međusobni odnosi u svezi realizacije ovog Zaključka regulirat će se aneksom
osnovnog Ugovora, KLASA: 022-06/13-03/907 od 11. 11. 2013. godine.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. „Promet“ d. o. o., Hercegovačka 20, 21000 Split
2. Upravnom odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Špiru Cokariću,
ovdje
3. Upravnom odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Milivoju Marušiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

