KLASA: 011-01/10-01/0012
URBROJ: 2181/01-01-15-09
Split, 20. veljače 2015. 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 20.
veljače 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Odbora za provođenje projekta
NobelSt, te utvrđivanju temeljnih smjernica rada
I.
Osniva se Odbor za provođenje projekta NobelSt, te se utvrđuje sastav Odbora i
njegove temeljne zadaće (u daljnjem tekstu: Odbor).
II.
Odbor sačinjavaju: predsjednik Odbora, zamjenik predsjednika i šest članova/ica.
Članovi/ice Odbora se imenuju iz reda uglednih i renomiranih znanstvenika,
predstavnika institucija zainteresiranih za ciljeve Odbora, te stručnih službi Grada zaduženih
za izvršenje zadaća Odbora.
Odbor, sukladno svojim potrebama, može u svoj rad kao stalne ili povremene
članove/ice kooptirati i druge stručne osobe ili predstavnike zainteresiranih institucija.
III.
Predsjednik Odbora je gradonačelnik Grada Splita Ivo Baldasar, a zamjenik
predsjednika Odbora je zamjenik gradonačelnika Grada Splita Goran Kovačević.
Članovi/ice odbora imenuju se kako slijedi:
1. Aida Batarelo, dipl.oec., zamjenica gradonačelnika za članicu,
2. Marina Protić, dipl.iur. pomoćnica pročelnica Ureda Grada, za članicu,
3. Nikola Horvat,dipl.oec.,voditelj Odsjeka za međunarodne poslove, za člana,
4. prof. dr. sc. Ivan Đikić, za člana,
5. prof. dr. Šimun Anđelinović, za člana,
6. prof.dr.sc. Janoš Terzić, za člana.
IV.
Zadaća Odbora je stvaranje uvjeta za promicanje i populariziranje suvremene
znanstvene misli na područjima koje Odbor ocjeni interesantnim a sve putem suradnje s
znanstvenim ustanovama i institucijama, istaknutim znanstvenicima, a posebno dobitnicima
Nobelove nagrade.
Odbor će svojim prijedlozima i mjerama poticati lokalne i šire znanstvene institucije i
pojedince na uključivanje u ovaj projekt, a posebno obratiti pozornost na dogovaranje načina
suradnje i organizacije predavanja i drugih oblika suradnje sa dobitnicima Nobelove nagrade.

U cilju isticanja Grada Splita kao potencijalnog znanstvenog središta, Odbor će
predlagati mjere za privlačenje znanstvenika u Split, a posebno mjere za povratak domicilnih
znanstvenika trenutno angažiranih u drugim znanstveno istraživačkim središtima i
institucijama izvan Splita.
V.
Odbor će izraditi plan i program svog rada za razdoblje do 3 godine, te ga usuglasiti
sa mogućnostima onih na koje se može odnositi.
VI.
Predsjednik saziva sjednice Odbora i rukovodi njegovim radom, a u njegovoj
odsutnosti i/ili spriječenosti zamjenjuje ga Zamjenik predsjednika u svim pravima i
obvezama, osim u dijelu potpisivanja akta kojima Odbor ili Grad Split preuzimaju bilo kakva
prava ili obveze.
Odbor odluke donosi konsenzusom, a u protivnom provoditi će se odluke za koje se
odluči Predsjednik Odbora.
VII.
Za obavljanje tajničkih i ostalih stručno tehničkih poslova Odbora, zadužuje se član
Odbora Nikola Horvat, voditelj Odsjeka za međunarodne odnose u Uredu Grada.
VIII.
Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za
provođenje projekta NobelSt, te utvrđivanju temeljnih smjernica rada („Službeni Glasnik
Grada Splita“ broj 14/10).
IX.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Upravnom odjelu za financije, pročelnice Ljiljane Vučetić, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Arhivi, ovdje

KLASA: 350-01/14-01/00045
URBROJ: 2181/01-01-15-57
Split, 20. veljače 2015. 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 20.
veljače 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od
kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21
1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule –
pojedinačni zahvat P21.
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana iz točke 1. ovog Zaključka i
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana, dostavit će se Gradskom vijeću na
donošenje nakon upućivanja pisane obavijesti s obrazloženjem za neprihvaćene
ili djelomično prihvaćene primjedbe sudionicima u javnoj raspravi.
3. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana čuva se u arhivi Grada Splita.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, pročelnici Ružici Batinić Santro, ovdje
2. Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Branki Mimici ovdje
3. Služba, za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ines Pavelić Radman, ovdje
4. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

KLASA: 561-01/15-02/00002
URBROJ: 2181/01-01-15-06
Split, 20. veljače 2015. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj
17/09, 10/11, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 20.
veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju teksta Poziva za prijavu projekata javnih potreba
udruga hrvatskih branitelja za 2015. godinu
1. Usvaja se tekst Poziva za prijavu projekata javnih potreba udruga hrvatskih branitelja
Grada Splita za 2015. godinu, koji je u prilogu ovoga Zaključka.
2. Zadužuje se Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama da objavi
Poziv iz točke 1. ovog Zaključka u dnevnom listu Slobodna Dalmacija d. d. i na web
stranicama Grada Splita.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.
GRADONAČELNIK
Ivo Baldasar

DOSTAVITI:
1. Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, pročelniku Zdravku
Parčini, ovdje
2. Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, Ivanu Bežovanu, ovdje
3. Upravnom odjelu za financije, pročelniku Ljiljani Vučetić, ovdje
4. Uredništvo „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

