*P/1736262*

KLASA: 612-11/18-01/01
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-6
Split, 20. travnja 2018. godine
GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
-ovdjePREDMET: Prijedlog zaključka o participaciji Grada Splita u troškovima
TELEVIZIJE JADRAN d.o.o. Split a u vezi proizvodnje, emitiranja
programa, praćenja sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
- daje se mišljenje
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst i 11/18) Gradonačelnik Grada Splita dana
20. travnja 2018. godine, daje pozitivno mišljenje na Prijedlog zaključka o participaciji
Grada Splita u troškovima TELEVIZIJE JADRAN d.o.o. Split a u vezi proizvodnje, emitiranja
programa, praćenja sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita kojeg je predložio vijećnik u
Gradskom vijeću Jure Šundov.
GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Uredu Grada, Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
3. Arhivi, ovdje

*P/1736429*

KLASA: 013-03/18-01/01
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-2
Split, 20. travnja 2018. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje PREDMET:

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
i članove Vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18), Gradonačelnik Grada Splita je,
dana 20. travnja 2018. godine, utvrdio
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i članove
Vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita
te je prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Damir Babić,
ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu
samoupravu.
GRADONAČELNIK
Andro Krstulović Opara
U prilogu: Prijedlog odluke
DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Damiru
Babiću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

*P/1736356*

KLASA: 363-01/18-01/57
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-4
Split, 20. travnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,
broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju
ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti
Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 20. travnja 2018. godine, donosi
RJEŠENJE
O osnivanju i imenovanju Povjerenstva za razmatranje pristiglih mišljenja i prijedloga
javnosti o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i
Plana korištenja javnih površina unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline Grada
Splita, zona zaštite A kao sastavnog dijela Odluke o komunalnom redu, Nacrtu
prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina,
neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr. i Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine zakupnine,
zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova,
pokretnih naprava i dr.
I.
Osniva se Povjerenstvo za razmatranje pristiglih mišljenja i prijedloga javnosti o
Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i Plana korištenja
javnih površina unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A kao
sastavnog dijela Odluke o komunalnom redu, Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za
postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. i Nacrtu prijedloga Pravilnika o
određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje
kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Andro Krstulović Opara, gradonačelnik, kao predsjednik
2. Ivica Grubišić savjetnik gradonačelnika, kao zamjenik predsjednika
3. Dragan Brtan, savjetnik gradonačelnika, kao član
4. Damir Babić, predstavnik stručne službe, kao član
5. Natali Ribičić, predstavnica stručne službe, kao članica
6. Danijela Tudor, predstavnica stručne službe, kao članica
7. Goran Nikšić, predstavnik stručne službe, kao član
8. Duje Sučić, predstavnik kluba vijećnika HDZ-a, kao član
9. Saša Horvat, predstavnik kluba vijećnika HGS-a, kao član
10. Ante Bradarić Šljujo, predstavnik kluba vijećnika „MOST-a“, kao član
11. Jakov Prkić, predstavnik kluba vijećnika „PAMETNO“, kao član
12. Ante Martinis, predstavnik kluba vijećnika SDP-a, kao član

13. Žana Alfirević, predstavnica HGK-Županijske komore Split, Strukovne grupacije
ugostiteljskih djelatnosti, kao članica
14. Zrinka Radunić, predstavnica Ministarstva kulture, Konzervatorski odjel Split, kao
članica
15. Hrvoje Jelinović, predstavnik gradskog kotara Grad, kao član
16. Branko Sikirica, predstavnik Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu
inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Službe za Južnu Dalmaciju,
kao član
17. Mladen Tomić, predstavnik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije,
Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Udruženja obrtnika Split, kao član
18. Dalibor Popović, predstavnik Građanske inicijative Split, kao član
III.
Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Povjerenstva.
IV.
Zadatak Povjerenstva je razmotriti pristigla mišljenja i prijedloge javnosti o Nacrtu
prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i Plana korištenja javnih
površina unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A kao
sastavnog dijela Odluke o komunalnom redu, Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za
postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. i Nacrtu prijedloga Pravilnika o
određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje
kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.
Povjerenstvo izrađuje Izviješće o provedenom savjetovanju s javnošću koje se
objavljuje na internetskoj stranici.
Izvješće sadrži sve zaprimljene prijedloge, primjedbe i očitovanja Povjerenstva,
zajedno s razlozima zbog kojih pojedina primjedba nije prihvaćena.
Izvješće se uz prijedlog općeg akta dostavlja Gradskom vijeću.
V.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će članovi stručnih
službi Povjerenstva.
VI.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, ovl.
pročelniku Damiru Babiću, ovdje
2. Imenovanima, svima, ovdje
3. Uredništvo „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1736102*

KLASA: 334-01/18-01/08
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-3
Split, 20. travnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju ovlaštenja
zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti
Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 20. travnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava u korist Udruženja obrtnika Split
za sponzorstvo 43. međunarodnog „Praznika cvijeća“
1. Prihvaća se zamolba Udruženja obrtnika Split, iz Splita, Put Supavla 37 (u daljnjem
tekstu: Organizator), te se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00
kuna (slovima: stotisuća kuna) za sponzorstvo 43. međunarodnog „Praznika cvijeća“
koji se održava u Splitu u razdoblju od 04. do 07. svibnja 2018. godine.
2. Sredstva iz prethodne točke ovog Razdjel 11; Glava 2: Odsjek za turizam; Program:
Razvoj turizma; Podprogram: Poticanje razvoja turizma, Projekt: Poticanje
gospodarsko – turističkih manifestacija, a uplatit će se na IBAN Organizatora:
HR1923600001102377965.
3. Grad Split i Organizator zaključit će ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i
obveze ugovornih strana u pogledu predmetnog sponzorstva.
4. Zadužuje se Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam i Upravni odjel za
financijsko upravljanje i kontroling za realizaciju ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Udruženja obrtnika Split, Split, Put Supavla 37
2. Službi za gospodarstvo, obrtništvo i turizam, ovlaštenoj pročelnici Eli Žižić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, ovlaštenoj pročelnici Katarini
Nataši Merčep, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

*P/1736396*

KLASA: 402-01/18-01/20
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-3
Split, 20. travnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18) i Zaključka o davanju ovlaštenja
zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti
Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“
broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 20. travnja 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalnom Uredu
SSSH Split za obilježavanje 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada
1. Udovoljava se zahtjevu Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalnom Uredu
SSSH Split i osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn kao potpora za
organizaciju proslave 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita iz 2018.
godine Razdjel 1. Ured Grada, Glava 3. Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu
suradnju, Program 1., Potprogram 2, Projekt 1 – obilježavanje blagdana, spomendana
i obljetnica, a uplatit će se na žiro račun broj 248008-1102644193 s naznakom „za
Marjan“, Savezu samostalnih sindikata Hrvatske OIB: 00602600385.
3. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalni Ured SSSH Split će u roku od 15
dana od završetka proslave 1. svibnja - Međunarodnog praznika rada dostaviti
izviješće o utrošenim sredstvima zajedno s fotokopijama računa Uredu Grada.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski iskorištena ili
se iz nekog razloga proslava 1. svibnja - Međunarodnog praznika rada ne održi, Savez
samostalnih sindikata Hrvatske će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita
i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Ured Grada i Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling za
realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Teritorijalnom Uredu SSSH Split, Marmontova 1/II
2. Uredu grada, ovl. pročelnici Marini Protić, ovdje
3. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, ovl. pročelnici Katarini Nataši Merčep,
ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, ovl.
pročelniku Damiru Babiću, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

*P/1736052*

KLASA: 330-05/18-01/19
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-5
Split, 20. travnja 2018. godine
Na temelju članaka 15., 298. i 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
120/16), članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18), članka 19. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/17) i Zaključka o
davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje
dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 20. travnja 2018. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju postupka jednostavne nabave usluge izrade konzervatorskorestauratorskog elaborata foyera Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za poništenjem
postupka nabave usluge izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata foyera
Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu u sastavu: Katarina-Nataša Merćep i Selma
Katunarić.
2. Poništava se postupak jednostavne nabave za nabavu usluge izrade konzervatorskorestauratorskog elaborata foyera Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu
nabavu za realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“ i na internetskim
stranicama Naručitelja.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
DOSTAVITI:
1. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja, svima
2. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu nabavu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1736089*

KLASA: 330-05/18-01/32
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-6
Split, 20. travnja 2018. godine
Na temelju članaka 15., 298. i 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
120/16), članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18), članka 19. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/17) i Zaključka o
davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje
dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 20. travnja 2018. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju postupka jednostavne nabave usluge izrade arhitektonskog snimka
zatečenog stanja stropa foyera Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za poništenjem
postupka nabave usluge izrade arhitektonskog snimka zatečenog stanja stropa
foyera Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu sastavu: Katarina-Nataša Merćep i
Selma Katunarić.
2. Poništava se postupak jednostavne nabave za nabavu usluge izrade
arhitektonskog snimka zatečenog stanja stropa foyera Hrvatskog narodnog
kazališta u Splitu.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu
nabavu za realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“ i na
internetskim stranicama Naručitelja.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović
DOSTAVITI:
1. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja, svima
2. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu nabavu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1736084*

KLASA: 330-05/18-01/31
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-4
Split, 20. travnja 2018. godine
Na temelju članaka 15., 298. i 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
120/16), članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09,
11/10, 18/13, 39/13, 46/13 – pročišćeni tekst i 11/18), članka 19. Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 4/17) i Zaključka o
davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje
dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 20. travnja 2018. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o poništenju postupka jednostavne nabave skele
za foyer Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu
1. Prihvaća se prijedlog članova stručnog povjerenstva Naručitelja za poništenjem
postupka nabave skele za foyer Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu u sastavu:
Katarina-Nataša Merćep i Selma Katunarić.
2. Poništava se postupak jednostavne nabave za nabavu skele za foyer Hrvatskog
narodnog kazališta u Splitu.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu
nabavu za realizaciju ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“ i na
internetskim stranicama Naručitelja.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja, svima
2. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling/Odsjek za javnu nabavu, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Pismohrani, ovdje

*P/1736095*

KLASA: 300-01/18-01/05
URBROJ: 2181/01-09-01/06-18-13
Split, 20. travnja 2018. godine
Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13-pročišćeni tekst i 11/18), članka 24. Pravilnika o
financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu („Službeni
glasnik Grada Splita“ broj 47/15) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika
Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje
odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica
gradonačelnika Grada Splita dana 20. travnja 2018. godine, donosi
Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekata Udruge
za zaštitu potrošača „Dalmatinski potrošač“ i Udruge za zaštitu prava
potrošača „Splitski potrošač“ po provedenom Javnom natječaju za financiranje
projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini
1. Prihvaća se odluka Povjerenstva za ocjenjivanje projekata prijavljenih na Javni
natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini
te se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 88.327,20 kuna za provedbu
projekata Udruge za zaštitu potrošača „Dalmatinski potrošač“ i Udruge za zaštitu
prava potrošača „Splitski potrošač“ na način kako slijedi:
Red.
br.

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

IZNOS
SUFINANCIRANJA

1.

Udruga za zaštitu potrošača
„Dalmatinski potrošač“,
Split, Iločka 6

„Opća prava potrošača i
alternativno rješavanje
potrošačkih sporova - postupci
mirenja u potrošačkim sporovima“

41.127,20 kuna

2.

Udruge za zaštitu prava
potrošača „Splitski
potrošač“, Split, Ulica
Ljudevita Posavskog 14

„Informiranje i edukacija
potrošača na području grada
Splita u 2018. godini“

47.200,00 kuna

2. Sredstva iz prethodne točke Proračunu Grada Splita za 2018. godinu, Razdjel 11:
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam, Glava 1: Odsjek za gospodarstvo i
obrtništvo, Program: Razvoj gospodarstva i poduzetništva, Podprogram: Jačanje
konkurentnosti malog gospodarstva, Projekt: Poticanje programa i projekata udruga
za zaštitu potrošača.

3. Grad Split i udruge iz točke 1. zaključit će ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz
točke 1. ovog Zaključka kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih
strana u pogledu realizacije projekta iz točke 1. ovog Zaključka.
4. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Služba za gospodarstvo, obrtništvo i
turizam i Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“ i na službenoj
internetskoj stranici Grada Splita www.split.hr.
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
Jelena Hrgović

DOSTAVITI:
1. Udruzi za zaštitu potrošača „Dalmatinski potrošač“, Split, Iločka 6
2. Udruzi za zaštitu prava potrošača „Splitski potrošač", Split, Ulica Ljudevita Posavskog
14
3. Službi za gospodarstvo, gospodarstvo, obrtništvo i turizam, ovlaštenoj pročelnici Eli
Žižić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i kontroling, ovlaštenoj pročelnici Katarini
Nataši Merčep, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

