KLASA: 551-01/13-05/00003
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“, broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava gradskoj tvrtki Splitska kupališta d.o.o.
za kupnju rekvizita i kolica za ulazak u more osoba s invaliditetom na plaži Žnjan
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 14.000,00 kuna tvrtki Splitska kupališta
d.o.o. za kupnju rekvizita i kolica za ulazak u more osoba s invaliditetom na plaži
Žnjan.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu na teret Razdjela 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
Glava 2 Odsjek za socijalnu skrb osoba s invaliditetom, gl. program Zaštita osoba s
invaliditetom i nemoćnih osoba, program Potpore osobama s invaliditetom, a doznačit
će se na žiro račun 2503007-1100071164 otvoren kod Sberbank d.d. za gradsku tvrtku
Splitska kupališta d.o.o., OIB: 08255439781.
3. Između Grada Splita i tvrtke Splitska kupališta d.o.o. sklopiti će se Ugovor o
financiranju rekvizita i kolica za ulazak u more osoba s invaliditetom na plaži Žnjan.
4. Splitska kupališta d.o.o. će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i
dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu opisno i financijsko
izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama računa u roku od 15 dana nakon kupnje
rekvizita i kolica za ulazak u more osoba s invaliditetom na plaži Žnjan.
5. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Splitska kupališta d.o.o. će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to
uvećana za zakonske zatezne kamate.
6. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Splitska kupališta d.o.o., ovdje
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/117
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 111. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12 i
46/13 – vjerodostojno tumačenje), članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 17/09 i 11/10), članka 38. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada
Splita“ broj 14/13) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013.
godinu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 19.
travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za sufinanciranje rada
socijalne zadruge VITA-ANST Split u 2013. godini
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 30.000,00 kuna za sufinanciranje rada
socijalne zadruge VITA-ANST Split u 2013. godini.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu na teret Razdjela 7 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
Glava 1 Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i
zdravstvena zaštita, a doznačit će se u dvije rate na žiro-račun broj 23600001102095655 otvoren kod Zagrebačke banke za VITA-ANST Split, OIB: 04435322809 i
to temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i socijalne zadruge VITAANST Split.
3. VITA-ANST Split će sredstva iz točke 1. ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti
Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu dva šestomjesečna opisna i
financijska izvješća o utrošenim sredstvima s preslikama računa u roku od 15 dana
nakon izvršenih uplata.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
VITA-ANST Split će dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana
za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. VITA-ANST Split, Doverska 11, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu – pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za financije - pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/38
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 41/12), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za projekt „Mi znamo“
Obiteljskog centra Splitsko - dalmatinske županije
1. Grad Split osigurava sredstava u visini od 17.000,00 kuna za projekt „Mi znamo“
Obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske županije.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 07 Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Glava 1
Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, gl. program Socijalna skrb i
zdravstvena zaštita, a doznačit će se na žiro-račun broj 1001005-1863000160, poziv
na broj 65 7285-027-41265-9540211 Obiteljskog centra SDŽ OIB 05752234151, a
sve temeljem potpisanog ugovora.
3. Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije će sredstva iz točke 1. Ovog Zaključka
namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
opisno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama računa u roku od 15
dana nakon završetka realizacije projekta.
4. Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu namjenski korištena,
Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije će dodijeljena sredstva vratiti u
Proračun Grada Splita i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
5. Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Split
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu - pročelnici Romani Škrabić,
ovdje
3. Upravnom odjelu za financije - pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 602-04/13-01/5
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti
kao financijska potpora za ustrojavanje i izvođenje studija Forenzike
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Sveučilištu u Splitu,
Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti kao financijska potpora za ustrojavanje i
izvođenje studija Forenzike.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Glava 1. Ured gradonačelnika, Razdjel 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, Program - sponzorstva, pokroviteljstva i donacije, a uplatit će se na žiro
račun broj 2330003-1100025103, poziv na broj 02710, Sveučilištu u Splitu,
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, OIB 29845096215, MB 03129306.
3. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, dužno je dokumentirati
računima ili drugom relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog
Zaključka, u protivnom Grad Split će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku
zateznu kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, R. Boškovića 31, PP 436,
21000 Split
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 561-01/13-01/00160
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 12. Pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Službeni glasnik Grada Splita“ 8/13),
Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata Bavčević Josipu
za podmirenje troškova liječenja teške bolesti
1. Prihvaća se zamolba Bavčević Josipa, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova liječenja teške bolesti u iznosu od
3.000,00 kn.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Razdjel 15 Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Glava
0, Aktivnost: Pravna i psihosocijalna pomoć obiteljima hrvatskih branitelja, a uplatit
će se njegovoj supruzi Bavčević Biserki, OIB 19362470441, na žiro račun otvoren kod
Splitske banke broj 2330003-3551994922.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije i Služba za suradnju sa braniteljima i
braniteljskim udrugama za izvršenje ovog Zaključka.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Bavčević Josip, Split, Šibenska 9
2. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama - pročelnik Zdravku
Parčini, dipl.iur., ovdje
3. Službi za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ani Dragičević, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Pismohrani, ovdje

KLASA: 402-01/13-01/57
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Hrvatskoj udruzi sindikata
za obilježavanje 23. obljetnice Javnog prosvjeda ispred „Banovine“
1. Udovoljava se zahtjevu udruge Hrvatske udruge sindikata, Županijski ured Split i
osiguravaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za potrebe obilježavanja XXI
obljetnice Javnog prosvjeda ispred „Banovine“.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Splita za 2013.
godinu, Glava 1. Ured gradonačelnika, Razdjel 3. Odsjek za odnose s javnošću i
protokol, Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica, a uplatit će se na žiro
račun broj 2360000-1101513623 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Hrvatskoj
udruzi Sindikata, OIB 63245576949.
3. Hrvatska udruga Sindikata dužna je dokumentirati računima ili drugom relevantnom
dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u protivnom Grad Split
će zatražiti povrat sredstava uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
4. Zadužuju se Ured gradonačelnika i Upravni odjel za financije za izvršenje ovog
Zaključka.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Hrvatskoj udruzi sindikata, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2/II, 10000 Zagreb
2. Uredu gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredu gradonačelnika, Sanji Bakašun, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00326
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 19. 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih gradskih površina Hrvatskoj građanskoj stranci
1. Grad Split daje Hrvatskoj građanskoj stranci na privremeno korištenje javne gradske
površine na Trgu Republike (Prokurative) i na Obali hrvatskog narodnog preporoda
(Riva) za postavljanje bine i podjelu hrane i pića povodom izborne promidžbe, a
sukladno Zaključku o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na
Trgu Republike (Prokurative) Hrvatskoj građanskoj stranci (HGS) i Zaključku o
davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Obali hrvatskog
narodnog preporoda Hrvatskoj građanskoj stranci (HGS), oba objavljena u
„Službenom glasniku Grada Splita“ broj 10/13.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dan
17. svibnja 2013. godine.
3. 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.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Hrvatska građanska stranka, Obala hrvatskog narodnog preporoda 5, 21000 Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi Zaninoviću,
ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00298
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 19. 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih površina na Trgu Republike, Trgu Dobri, Ulici
Ruđera Boškovića i Hercegovačkoj ulici Neokatekumenskom putu
1. Grad Split daje Neokatekumenskom putu, Župa sv. Petra, Stepinčeva 1, Split
na privremeno korištenje javne površine na Trgu Republike, Trgu Dobri, Ulici
Ruđera Boškovića i Hercegovačkoj ulici, radi organiziranja mimohoda
„Velike misije po splitskim trgovima“ povodom proglašenja Godine vjere.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se
na dane 14., 21. i 28. travnja, te 05. svibnja 2013. godine.
3. 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.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Neokatekumenski put, Stepinčeva 1, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00336
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10) i članka 19. 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, 38/12 i 39/12),
Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javnih površina
nezavisnom kandidatu Tomislavu Zaninoviću
1. Grad Split daje nazavisnom kandidatu Tomislavu Zaninoviću, na privremeno
korištenje javne površine u Marmontovoj ulici, na Obali Hrvatskog narodnog
preporoda, Uvali Bačvice (kod caffe bara Tropic), Ulici Ruđera Boškovića i na
Žnjanu (kod dječje igraonice) radi postavljanja štandova za organiziranje
predizbornih aktivnosti.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na
razdoblje od 22. do 28. travnja 2013. godine.
3. 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.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Tomislav Zaninović, Rooseweltova 6, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 940-06/13-01/00302
URBROJ: 2181/01-01-13-03
Split, 19. travnja 2013. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 19. travnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine na Trgu Republike Udruzi za
prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE
1. Grad Split daje Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, na privremeno
korištenje javnu gradsku površinu na Trgu Republike radi postavljanja info pulta sa
edukativnim materijalima povodom obilježavanja Dana planeta Zemlja.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se na dan
21. travnja 2013. godine u vremenu od 10:30 do 13:00 sati.
3. 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.
4. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“
GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Udruga Sunce, Obala Hrvatskog narodnog preporoda 7, Split
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi
Zaninoviću, ovdje
3. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Natali Ribićić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

