KLASA:372-01/10-01/127
URBROJ: 2181/01-01-11-08
Split, 24. ožujka 2011.godine
Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne
novine ", broj 155/02) i članka 52.Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita ",broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 24. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni i dopuni Zaključka
o davanju na korištenje poslovnog prostora vijećima i Predstavniku mađarske nacionalne
manjine na području Grada Splita od 10.prosinca 2010.godine, KLASA: 372-01/10-01/127,
URBROJ:2181/01-01-10-02
1. U Zaključku KLASA:372-01/10-01/127,URBROJ:2181/01-01-10-02, od 10.prosinca
2010.godine, u točki 2.stavak c mijenja se i glasi:
„Makedonsko kulturno društvo "Makedonija" iz Splita,Bana Jelačića 4/II koristit će
drugu prostoriju desno u koju se ulazi iz zajedničkog prostora, površine 15,57 m2 (naziv u
tlocrtu: prostor 2).
Makedonska crkvena općina "Sv.Naum Ohridski",Split, Bana Jelačića 4/II koristit će
prostoriju u koju se ulazi iz zajedničkog prostora površine 15,48 m2 (naziv u tlocrtu: sprema
2).
2. Točka 2., stavak d mijenja se i glasi :
„Predstavnik mađarske nacionalne manjine, u prostoru Mažuranićevo šetalište 8a,
koristit će prostoriju desno od ulaza na dnu hodnika površine 10,74 m2(naziv u tlocrtu
:sprema 3), te prostoriju u koju se ulazi iz opisanog prostora površine 15,37 m2 (naziv u
tlocrtu: prostorija 3), a sve u ukupnoj površini od 26,11 m2.“
3. Točka 3., stavak 1 i 2 mijenja se i glasi:
„Vijeću nacionalne manjine,predstavniku mađarske nacionalne manjine, MKD -u
"Makedonija", Makedonskoj crkvenoj općini "Sv.Naum Ohridski" pripada pravo korištenja
zajedničkog prostora ukupne površine 129,72 m2.
4. Prostore iz točaka 1-3, korisnici će koristiti temeljem međusobnog sporazuma kojim
će regulirati prava i obveze vezane uz korištenje prostora, a posebno će utvrditi raspored i
načine korištenja, te međusobne obveze održavanja.
Primjerak sporazuma iz prethodnog stavka, ugovorne strane su dužine dostaviti
upravnom tijelu Gradske uprave iz točke 5. ovog Zaključka.

5. Dužni su „Makedonsko kulturno društvo "Makedonija" i Makedonska crkvena
općina "Sv.Naum Ohridski", u roku od sedam dana po primitku ovog Zaključka, napustiti
prostor u Splitu, Bana Jelačića 4/II., vlasništva Grada Splita, te ga prepustiti Gradu Splitu
slobodnog od osoba i stvari.
6. Zadužuje se Služba za imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskim
resursima za zaključivanje odgovarajućih ugovora o korištenju prostora koji su predmet ovog
Zaključka.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Predstavnik mađarske nacionalne manjine, Ištvan Kolar, Domovinskog rata 60, Split
2. Makedonsko kulturno društvo "Makedonija",Ulica Bana Jelačića 4, Split
3. Makedonska crkvena općina "Sv.Naum Ohridski",Ulica Bana Jelačića 4/II
4. Služba za imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
pročelnik Ivica Pavić, ovdje
5. Služba za imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima,
Dijana Crnjak-Ivčević, ovdje
6. Ured gradonačelnika , pročelnica Ivana Viđak-Bjedov, ovdje
7. Ured gradonačelnika, Melhior Simonelli, ovdje
8. Ured gradonačelnika, Marica Ružić, ovdje
9. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
10.Pismohrani, ovdje

KLASA:080-01/10-02/14
URBROJ: 2181/01-01-11-05
Split, 24. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj
17/09 i 11/10), a u svezi točke I stavka 3. podtočke 4. Kodeksa pozitivne prakse, standarda i
mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga („Narodne
Novine“, broj 16/07), Gradonačelnik Grada Splita, dana 24. ožujka 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu projekata udruga koji se odnose
na rad Info-centra za mlade u Splitu za dodjelu financijske potpore u okviru
raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2011. godinu
I.
Osniva se Povjerenstvo za procjenu projekata udruga koji se odnose na rad Infocentra za mlade u Splitu, za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz
Proračuna Grada Splita za 2011. godinu.
II.
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka imenuju se:
1. Anđelka Visković, zamjenica Gradonačelnika,
2. Marina Protić, voditelj Odsjeka za odnose s javnošću i protokolarne poslove
Ureda gradonačelnika,
3. Melhior Simonelli, voditelj Odsjeka za pravno-normativne poslove Ureda
Gradonačelnika,
4. Marica Ružić, stručna savjetnica u Uredu gradonačelnika,
5. Bosiljka Guić, stručna savjetnica u Uredu gradonačelnika.
III.
Zadaća Povjerenstva je:
• Pratiti i procjenjivati provedbu odobrenih projekata i namjenskog trošenja
odobrenih sredstava iz proračuna Grada Splita, koji se odnose na rad
regionalnog informativnog centra za mlade u Splitu.
• Razmotriti izvješće o realizaciji programa i projekata regionalnog info-centra
za mlade, koji su dobili financijsku potporu iz Proračuna Grada Splita u 2010.
godini.

•

•
•
•

Otvoriti ponude temeljem objavljenog poziva za prijavu programa udruga
koje se odnose na rad Info-centra za mlade u Splitu za dodjelu financijske
potpore u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Splita za 2011.
godinu.
Utvrditi da li je dokumentacija koja je u ponudama dostavljena u skladu sa
uvjetima i kriterijima koji su navedeni u Pozivu.
Izvršiti procjenu projekata udruga koji se odnose na rad Info-centra za mlade
u Splitu i utvrditi prijedlog projekta za dodjelu financijske potpore iz
Proračuna Grada Splita za 2011. godinu.
Pratiti realizaciju projekata udruga koji se odnose na rad Info-centra za
mlade u Splitu, za koji su osigurana sredstva u Proračunu Grada Splita za
2011. godinu.

IV.
Povjerenstvo iz točke l. ovog Zaključka odgovorno je za svoj rad Gradonačelniku.
V.
Stručno tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Ured Gradonačelnika.
VI.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

GRADONAČELNIK
Željko Kerum
DOSTAVITI:
1. Imenovanima, svima
2. Uredu gradonačelnika, n/r pročelnice Ivane Viđak Bjedov, ovdje
3. Uredništvu „Službenog glasnika Grada Splita“, ovdje
4. Arhivi, ovdje

KLASA:023-01/10-01/16
URBROJ: 2181/01-01-11-13
Split, 24. ožujka 2011. godine
Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Splita dana 24. ožujka 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju predstavnika/ce Grada Splita u Stručnu radnu skupinu za ocjenjivanje
projekata jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave koji se odnose na rad
regionalnih Info centara za mlade
I.
Marica Ružić, stručna savjetnica u Uredu gradonačelnika Grada Splita, imenuje se za
predstavnika Grada Splita u Stručnoj radnoj skupini za ocjenjivanje projekata jedinica
lokalne i područne (regionalne)samouprave koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za
mlade.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Splita".
GRADONAČELNIK
Željko Kerum

DOSTAVITI:
1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti, Zagreb
2. Ured gradonačelnika, pročelnici Ivani Viđak-Bjedov, ovdje
3. Ured gradonačelnika, Marici Ružić, ovdje
4. Uredništvu "Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
5. Pismohrani, ovdje

