KLASA: 551-01/13-02/52
URBROJ: 2181/01-01-14-0006
Split, 06. ožujka 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 53. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 14/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. ožujka
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni i dopuni Zaključka o dodjeli pomoći za školovanje korisnici iz socijalno
ugrožene obitelji
1. U Zaključku o dodjeli pomoći za školovanje korisnici iz socijalno ugrožene obitelji
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 3/14) točka 1. mijenja se i glasi:
„Grad Split dodjeljuje pomoć za školovanje korisnici iz socijalno ugrožene obitelji u visini
od 800,00 kuna mjesečno za razdoblje prosinac 2013. godine - lipanj 2014. godine i za
rujan 2014. godine, ukupno 6.400,00 kuna za osmomjesečno razdoblje.“
2. Grad Split i korisnica sklopit će Dodatak Ugovoru o stipendiranju KLASA: 022-05/1403/188, URBROJ: 2181/01-01-14-1 od 19. 02. 2014. godine.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu , pročelnici Romani Škrabić, ovdje
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
3 Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4 Pismohrani, ovdje

KLASA: 500-01/13-01/01593
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 06. ožujka 2014. godine
Na temelju članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj
71/10), Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa
(„Narodne novine“ broj 18/11), 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 socijalne skrbi i
zdravstvene zaštite Grada Splita za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
58/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava za rad i djelovanje Službe traženja Crvenog križa - Gradskog
društva Crvenog križa Split u 2014. godini
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna za rad i djelovanje Službe
traženja Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Split.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2014.
godinu s projekcijama za 2015. - 2016. godinu, Razdjel 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 na žiro račun IBAN:
HR7623300031100003749 otvoren kod SG-Splitske banke za Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Split, OIB:99064774069 temeljem ugovora koji će se
sklopiti između Grada Splita i Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog
križa – Split.
Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Split će sredstva iz točke 1. ovog
Zaključka namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu polugodišnje i godišnje opisno i financijsko izvješće o utrošenim
sredstvima s preslikama računa.
Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski,
Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Split će dodijeljena sredstva vratiti
u Proračun Grada Splita i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Hrvatskom Crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Split, Ruđera Boškovića 28,
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: 500-01/13-01/1613
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 06. ožujka 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 38. Odluke o socijalnoj skrbi
(„Službeni glasnik Grada Splita“ broj 14/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. ožujka
2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika u Splitsko-dalmatinskoj
županiji za organiziranje stručnog seminara
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Grad Split prihvaća sponzorstvo i osigurava sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna
Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji da za organiziranje
stručnog seminara „Podrška i pomoć nakon traumatskih i kriznih događaja“.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Grada Splita za 2014.
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 na IBAN: HR1723600001101665342 otvoren kod
Zagrebačke banke za Hrvatsku udrugu socijalnih radnika u Splitsko-dalmatinskoj
županiji, OIB: 22684026735, temeljem ispostavljenog računa.
Između Grada Splita i Hrvatske udruge socijalnih radnika u Splitsko-dalmatinskoj
županiji sklopit će se Ugovor o sponzorstvu.
Hrvatska udruga socijalnih radnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji će sredstva iz točke
1. ovog Zaključka namjenski koristiti i dostaviti Upravnom odjelu za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu opisno izvješće 15 dana nakon uplate računa.
Ukoliko se utvrdi da sredstva iz točke 1. ovog Zaključka nisu korištena namjenski
Hrvatska udruga socijalnih radnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, će dodijeljena
sredstva vratiti u Proračun Grada Splita, i to uvećana za zakonske zatezne kamate.
Zadužuju se Upravni odjel za financije i Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu za realizaciju ovog Zaključka.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita”.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Hrvatska udruga socijalnih radnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ruđera Boškovića
27
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 Pismohrana, ovdje

KLASA: 940-06/14-01/385
URBROJ: 2181/01-01-14-0003
Split, 6. ožujka 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), Gradonačelnik Grada Splita dana 6. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Gradskoj organizaciji
SDP-a Split na Obali hrvatskog narodnog preporoda
1. Grad Split daje Gradskoj organizaciji SDP-a Split na korištenje javnu gradsku
površinu na Obali hrvatskog narodnog preporoda (središnji dio – preko puta Splitske
banke) za postavljanje pulta (dimenzija 3 m2) zbog dijeljenja cvijeća u svrhu
obilježavanja Međunarodnog dana žena.
2. Odobrenje iz točke 1. ovog Zaključka daje se bez novčane naknade i odnosi se za
dan 8. ožujka 2014. godine u vremenu od 10,30 do 12,30 sati.
3. Organizator 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. 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 korištenja potrebno se javiti
Komunalnom redarstvu.
5. Za praćenje i izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Gradskoj organizaciji SDP-a Split, 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, Natali Ribičić, ovdje
4. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Esmi Kalembi, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 372-01/06-01/305
URBROJ: 2181/01-01-14-012
Split, 06. ožujka 2014. godine
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora „Narodne
novine“ broj 125/11), 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 40. Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni Glasnik Grada Splita“ broj 30/12), Gradonačelnik
Grada Splita dana 06. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u Splitu, Teslina 27B
Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije, Split
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Grad Split daje Udruzi nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije, Split, Trg
Republike 2/IV, OIB: 54432209251 (u daljnjem tekstu: Korisnik), na korištenje
poslovni prostor u Splitu, Teslina 27B, ukupne površine 62 m².
Korisnik će prostor iz točke 1. koristiti za obavljanje registrirane djelatnosti Udruge, a
u skladu s pozitivnim propisima.
Poslovni prostor iz točke 1. daje se Korisniku na korištenje na rok od 2 (dvije) godine,
a koji počinje teći od dana primopredaje poslovnog prostora.
Naknada za korištenje poslovnog prostora iz točke 1. ovog Zaključka utvrđuje se u
visini od 1,60 EUR/m² + PDV, odnosno, 99,20 EUR mjesečno + PDV, plativo u
kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje prvog dana u
mjesecu za tekući mjesec.
Visina naknade utvrđena u stavku 1. ove točke vrijedi do donošenja novog
rješenja o utvrđivanju početnih cijena zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu
Grada Splita.
Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi,
kao i troškove komunalne naknade, vode, grijanja, struje, čistoće i drugo plaća
Korisnik.
Korisnik ne smije bez suglasnosti Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne
prostore mijenjati ugovorenu namjenu, niti pristupiti uređenju predmetnog poslovnog
prostora. Eventualna ulaganja, odnosno, tekuće i investicijsko održavanje poslovnog
prostora idu isključivo na teret korisnika, bez prava na povrat uloženih sredstava.
Zadužuje se Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore za realizaciju
ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita"
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Udruga nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije, Trg Republike 2/IV
(Ured HUS-a) 21000 Split
2. Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, pročelniku Ivici Paviću, ovdje
3. Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, Edvardu Runjiću, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/38
URBROJ: 2181/01-01-14-0033
Split, 6. ožujka 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) i članka 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 6. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću makedonske nacionalne manjine
za obilježavanje Dana neovisnosti Republike Makedonije
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna Vijeću makedonske
nacionalne manjine u Gradu Splitu kao financijsku potporu za obilježavanje Dana
neovisnosti Republike Makedonije.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2014. godinu, Razdjel 1. Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se
na račun Vijeća makedonske nacionalne manjine.
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 Grada.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Vijeću makedonske nacionalne manjine, Mažuranićevo šetalište 8 A
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita ", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/35
URBROJ: 2181/01-01-14-0014
Split, 6. ožujka 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) i članka 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 6. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću crnogorske nacionalne manjine za obilježavanje
proslave dvjestote godine od rođenja Petra II Petrovića Njegoša
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 7.900,00 kuna Vijeću crnogorske
nacionalne manjine kao financijsku potporu za obilježavanje proslave dvjesto godina
od rođenja Petra II Petrovića Njegoša.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2014. godinu, Razdjel 1. Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se
na žiro račun Vijeća crnogorske nacionalne manjine.
3. Vijeće crnogorske 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 Grada.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Vijeće crnogorske nacionalne manjine, 21000 Split, Spinutska 27
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/36
URBROJ: 2181/01-01-14-0039
Split, 6. ožujka 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) i članka 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 6. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine za tiskanje magazina
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 9.500,00 kuna Vijeću srpske nacionalne
manjine kao financijsku potporu za tiskanje 8. broja srpsko-dalmatinskog magazina.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2014. godinu, Razdjel 1. Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se
na žiro račun Vijeća srpske nacionalne manjine.
3. Vijeće srpske 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 grada.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Vijeću srpske nacionalne manjine, 21000 Split, Mažuranićevo šetalište 8 A, PP 527
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita ", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/35
URBROJ: 2181/01-01-14-15
Split, 6. ožujka 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) i članka 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 6. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću crnogorske nacionalne manjine za nazočnost na
obilježavanju Lučin dana (dana sv. Petra Cetinjskog) u Zagrebu
1. Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 7.400,00 kuna Vijeću crnogorske
nacionalne manjine kao financijsku potporu Vijeću za nazočnost na obilježavanju
vjerskog blagdana Lučin dana - Dana sv. Petra Cetinjskog koji se tradicionalno
održava u Zagrebu.
2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2014. godinu, Razdjel 1. Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, 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 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 Grada.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar
DOSTAVITI:
1. Vijeću crnogorske nacionalne manjine, Spinutska 27, 21000 Split
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/14-01/3
URBROJ: 2181/01-01-14-0004
Split, 06. ožujka 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 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita" broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Predstavniku mađarske nacionalne manjine za obilježavanje
mađarskog nacionalnog praznika „15.OŽUJKA 1848" - Dani mađarske kulture
1.

2.

3.

4.
5.

Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna Predstavniku mađarske
nacionalne manjine u Gradu Splitu Istvanu Kollaru, Split, Domovinskog rata 60, kao
financijsku potporu za realizaciju programa proslave mađarskog nacionalnog
praznika „15. OŽUJKA 1848".
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za
2014. godinu, Razdjel 1., Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se
na žiro račun Predstavnika mađarske nacionalne manjine.
Predstavnik mađarske nacionalne manjine Istvan Kollar dužan 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.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured Grada.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Istvanu Kollaru, Split, Domovinskog rata 60
2. Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3. Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4. Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5. Uredništvu ""Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6. Pismohrani, ovdje

KLASA: 016-02/12-01/37
URBROJ: 2181/01-01-14-0060
Split, 06. ožujka 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 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita" broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću bošnjačke nacionalne manjine za organiziranje 6.
tradicionalnog šahovskog turnira nacionalnih manjina Grada Splita
1.
2.

3.

4.
5.

Grad Split osigurava sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna Vijeću bošnjačke
nacionalne manjine za organiziranje 6. tradicionalnog šahovskog turnira nacionalnih
manjina Grada Splita održanog 15. 12. 2013. godine.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grad Splita za 2014.
godinu, Razdjel 1., Ured grada, Glava 3, Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s
civilnim društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se
na žiro račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.
Vijeće bošnjačke 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.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured Grada.
Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1.Vijeću bošnjačke nacionalne manjine, Trg Republike 4/III
2.Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću,ovdje
3.Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4.Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5.Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje

KLASA: 016-02/12-01/37
URBROJ: 2181/01-01-14-0061
Split, 06. ožujka 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 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita" broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. ožujka 2014. godine, donosi
Zaključak
o osiguranju sredstava Vijeću bošnjačke nacionalne manjine za obilježavanje Dana
neovisnosti Bosne i Hercegovine
1.
2.

3.

4.
5.

Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna Vijeću bošnjačke
nacionalne manjine za obilježavanje Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2014.
godinu, Razdjel 1.Ured Grada, Glava 3. Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s civilnim
društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se na žiro
račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine dužno je dokumentirati računima ili drugom
relevantnom dokumentacijom utrošak sredstava iz točke 1. ovog Zaključka, u
protivnom Grad Split zatražit će povrat sredstava uvećan za zakonsku zateznu
kamatu.
Zadužuju se Upravni odjel za financije i Ured Grada za realizaciju ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1.
Vijeću bošnjačke nacionalne manjine, 21 000 Split, Trg Republike 4/III
2.
Uredu Grada, pročelniku Dragi Davidoviću,ovdje
3.
Uredu Grada , Marici Ružić, ovdje
4.
Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5.
Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6.
Pismohrani, ovdje

KLASA:016-02/12-01/37
URBROJ:2181/01-01-14-0062
Split, 06. ožujka 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 6. Odluke o načinu financiranja
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita" broj
53/13), Gradonačelnik Grada Splita dana 06. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osiguranju sredstava Vijeću bošnjačke nacionalne manjine za obilježavanje
Dana državnosti Bosne i Hercegovine
1.
2.

3.
4.
5.

Grad Split osigurat će sredstva u iznosu od 7.000.00 kuna Vijeću bošnjačke
nacionalne manjine kao financijsku potporu za realizaciju programa obilježavanja Dana
državnosti Bosne i Hercegovine.
Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka osiguravaju se iz Proračuna Grada Splita za 2014.
godinu, Razdjel 1., Ured Grada, Glava 3., Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s civilnim
društvom i mladima, Program nacionalne i vjerske manjine, a doznačit će se na žiro
račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.
Vijeće bošnjačke 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.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za financije i Ured Grada.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1.
Vijeću bošnjačke nacionalne manjine, 21 000 Split, Trg Republike 4/3
2.
Uredu Grada , pročelniku Dragi Davidoviću, ovdje
3.
Uredu Grada, Marici Ružić, ovdje
4.
Upravnom odjelu za financije, pročelnici Ljiljani Vučetić, ovdje
5
Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
6.
Pismohrani, ovdje

