KLASA: 940-06/12-01/00589
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine na Trgu Republike (Prokurative)
Malom Splitu d.o.o. povodom održavanja 22. dječjeg festivala „Mali Split“
1. Grad Split daje Malom Splitu d.o.o. na privremeno korištenje javnu površinu Trg
Republike (Prokurative), za dan 02. srpnja 2012. godine, radi organiziranja 22.
dječjeg festivala „Mali Split“.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Organizator 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.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Malom Splitu d.o.o., Petrova 48, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: UP/I 940-06/12-03/00125
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 18. 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), Gradonačelnik Grada
Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine Obala Hrvatskog narodnog preporoda
(Riva) Udruzi „Zavjet“ za postavljanje štanda
1. Grad Split daje Udruzi „Zavjet“ na privremeno korištenje javnu gradsku površinu
Obala Hrvatskog narodnog preporoda (Riva) za postavljanje štanda br. 11 u svrhu
propagande, širenja i dobrobiti udruge.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se uz novčanu naknadu u iznosu od
2.000,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01. srpnja do 15. studenoga 2012. godine..
3. Organizator 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.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruzi „Zavjet“
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 940-06/12-01/00572
URBROJ: 2181/01-01-12-04
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne površine Bačvice plaži d.o.o.
za postavljanje promotivnog transparenta u Marmontovoj ulici
1. Grad Split daje Bačvice plaži d.o.o. na privremeno korištenje javnu površinu
Marmontova ulica, za razdoblje 20. 07. – 28. 07. 2012. godine, za postavljanje
transparenta, povodom organiziranja festivala elektroničke glazbe „Bačvice beach
festival“ i gostovanja dj Westbama iz Berlina u suradnji s Ritmika d.o.o..
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade.
3. Organizator 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.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Bačvice plaža d.o.o., Uvala Bačvice b.b.
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

KLASA: 612-01/11-01/00362
URBROJ: 2181/01-01-12-12
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 18. stavka 3. 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 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za ugradnju vatrodojavne instalacije
na etaži TO Multimedijalnog kulturnog centra Split
1. Osiguravaju se sredstava za ugradnju vatrodojavne instalacije na etaži TO
Multimedijalnog kulturnog centra Split, čija procijenjena vrijednost iznosi 96.705 kn
bez PDV-a.
2. Sukladno Statutu MKC-a, Multimedijalni kulturni centar se obvezuje za provedbu
postupka javne nabave, a ravnateljica dostavlja na uvid specificiran troškovnik koji će
biti dio podloge za raspisivanje natječaja za javnu nabavu.
3. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka, osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2012.
godinu, Program - Kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi Grada; Potprogram
Izgradnja i adaptacija objekata u kulturi; Projekt – Uređenje Doma mladih; Konto –
45111, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
4. Zadužuju se Služba za kulturu i umjetnost i Upravni odjel za financije za praćenje
realizacije ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Multimedijalnom kulturnom centru Split, Savska bb, 21000 Split
2. Službi za kulturu i umjetnost, pročelnici Maji Munivrani, ovdje
3. Službi za kulturu i umjetnost, Selmi Katunarić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/11-01/00484
URBROJ: 2181/01-01-12-07
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Makedonskom kulturnom društvu „Makedonija“, Split
za program „Dvadeset i prvi dani makedonske kulture - Dani Sv.Kirila i Metoda“
1. 1.Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Makedonskom kulturnom
društvu „Makedonija“, Split, Mažuranićevo šetalište 8 A za program „Dvadeset i prvi
dani makedonske kulture - Dani Sv. Kirila i Metoda“ koji se od 13. travnja do 28.
svibnja 2012. godine održao u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol - Sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a doznačit će se na račun 2340009110003684 kod Privredne banke Zagreb, Makedonskom kulturnom društvu
„Makedonija", Split.
3. Makedonsko kulturno društvo „Makedonija“ dužno je dokumentirati računima ili
drugom relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećan za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Za izvršenje ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Makedonskom kulturnom društvu „Makedonija", Mažuranićevo šetalište 8A (ulaz iz
Tolstojeve)
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 612-01/11-01/00484
URBROJ: 2181/01-01-12-08
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10) i članka 7. Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu
Splitu („Službeni glasnik Grada Splita", broj 27/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02.
srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću makedonske nacionalne manjine
za program „Dvadeset i prvi dani makedonske kulture - Dani Sv. Kirila i Metoda“
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 8.000,00 kn Vijeću makedonske
nacionalne manjine za program „Dvadeset i prvi dani makedonske kulture - Dani Sv.
Kirila i Metoda" koji su se održali od 13. travnja do 28. svibnja 2012. godine u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, Program nacionalne manjine, a doznačit će se na žiro-račun Vijeća
2340009-1110143195, kod Privredne banke Zagreb.
3. Vijeće makedonske nacionalne manjine dužno je dokumentirati računima ili drugom
relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećan za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Vijeću makedonske nacionalne manjine, Split, Mažuranićevo šetalište 8A (ulaz iz
Tolstojeve)
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/00021
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10) i članka 7. Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu
Splitu („Službeni glasnik Grada Splita", broj 27/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02.
srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću makedonske nacionalne manjine
za edukacijski tečaj makedonskog jezika za prvo polugodište 2012.godine
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 4.953,56 kn Vijeću makedonske
nacionalne manjine za program edukacijskog tečaja makedonskog jezika za prvo
polugodište 2012. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2012.
godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, Program nacionalne manjine, a doznačit će se na žiro-račun Vijeća
2340009-1110143195 otvoren kod Privredne banke Zagreb.
3. Vijeće makedonske nacionalne manjine dužno je dokumentirati računima ili drugom
relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećan za zakonsku zateznu
kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Vijeću makedonske nacionalne manjine, Mažuranićevo šetalište 8A (ulaz iz Tolstojeve)
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje,
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/00009
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine
za realizaciju programa Kulturni identitet nacionalnih manjina u Splitu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Vijeću srpske nacionalne
manjine za realizaciju programa Kulturni identitet nacionalnih manjina u Splitu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel.Ured gradonačelnika, Glava 3.Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, program Nacionalne manjine, a doznačit će se na žiro račun Vijeća srpske
nacionalne manjine.
3. Vijeće srpske nacionalne manjine dužno je računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom potvrditi da su sredstva iz točke 1. ovog Zaključka utrošena isključivo
za realizaciju ovog programa, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava
uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Vijeću srpske nacionalne manjine, Mažuranićevo šetalište 8 A, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/00015
URBROJ: 2181/01-01-12-04
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine
za program obilježavanja Dana sv.Ćirila i Metoda
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Vijeću srpske nacionalne
manjine za obilježavanje Dana sv. Ćirila i Metoda (25. svibnja 2012. godine).
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel 1.Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, program Nacionalne manjine, a doznačit će se na žiro račun Vijeća srpske
nacionalne manjine.
3. Vijeće srpske nacionalne manjine dužno je računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom potvrditi da su sredstva iz točke 1. ovog Zaključka utrošena isključivo
za realizaciju obilježavanja navedenog blagdana, u protivnom Grad Split će zatražiti
povrat sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Vijeću srpske nacionalne manjine, Mažuranićevo šetalište 8 A, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom uredu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/00010
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za organizaciju izložbe Selme Đećević i Nikice Raičevića u
organizaciji Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Splita
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 7.500,00 kn Vijeću crnogorske nacionalne
manjine Grada Splita za podmirenje troškova izložbe Selme Đećević i Nikice
Raićevića u Muzeju grada Splita od 18. do 25. veljače 2012. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, program Nacionalne manjine, a doznačit će se na žiro račun Vijeća
crnogorske nacionalne manjine.
3. Vijeće crnogorske nacionalne manjine dužno je računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom potvrditi da su sredstva iz točke 1. ovog Zaključka utrošena isključivo
za realizaciju navedene izložbe , u protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava
uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
4. Za izvršenje ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Vijeću crnogorske nacionalne manjine, Spinutska 27, Split, Borivoje Stevović,
predsjednik
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/12-01/00071
URBROJ: 2181/01-01-12-03
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju manifestacije „Da se nikad ne zaboravi Srebrenica“, Split
Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Splita
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 4.000,00 kn Vijeću bošnjačke nacionalne
manjine Grada Splita za realizaciju manifestacije „Da se nikad ne zaboravi
Srebrenica“, Split, koja će se održati 10 - 17. srpnja 2012. godine.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2012. godinu, Razdjel 1. Ured gradonačelnika, Glava 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, program Nacionalne manjine, a doznačit će se na žiro račun Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine.
3. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine dužno je računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom potvrditi da su sredstva iz točke 1. ovog Zaključka utrošena isključivo
za realizaciju navedene manifestacije, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat
sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured
gradonačelnika Grada Splita.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Vijeću bošnjačke nacionalne manjine, Trg republike 4, Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 330-05/12-01/00068
URBROJ: 2181/01-01-12-05
Split, 02. srpnja 2012. godine
Na temelju članka 26. stavka 2. točke 4. i članka 96. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“, broj 110/07 i 125/08) i članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni
glasnik Grada Splita“, broj 17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. srpnja
2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru ponuditelja u postupku nabave nepredviđenih radova
na izgradnji prometnice Zagorski put
1. Prihvaća se prijedlog ovlaštenih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu
postupka nabave nepredviđenih radova na izgradnji prometnice Zagorski put u
sastavu: Ana Pogorelić, dipl.ing.građ. i Katarina Nataša Merćep, dipl.oec., te se
odabire ponuda ponuditelja:
Brodomerkur d.d., Poljička cesta 35, 21000 Split s cijenom od 1.293.403,33 kuna
(s PDV-om).
2. Između Grada Splita i Ponuditelja iz točke 1. ovog Zaključka zaključiti će se ugovor
po donošenju istoga budući se rok mirovanja ne primjenjuje.
3. Zadužuje se Služba zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu za praćenje i
realizaciju ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Brodomerkur d.d., Poljička cesta 35, 21000 Split
2. Ovlaštenim predstavnicima Naručitelja – svima
3. Službi zajedničkih poslova, Odsjek za javnu nabavu, Katarini Nataši Merćep, ovdje
4. Službi zajedničkih poslova, pročelnici Vesni Alač, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Arhivi, ovdje

