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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 080-01/17-02125
URBROJ: 2181/01-09-02/02-17-1
Split, 4. rujna 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjedniku gosp. Juri Šundovu

-ovdje-

PREDMET:

Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za
rad s nacionalnim manjinama

PRAVNI TEMELJ:

Članak 36. Statuta grada Splita ( nSlužbeni glasnik Grada
Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13,39/13 i 46/13 - pročišćeni
tekst) i članak 6. Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća
Grada Splita ( "Službeni 91asnik Grada Splita", broj 3116 )

NOSITELJ IZRADE
I PREDLAGATELJ:

Odbor za izbor i imenovanja

IZVJESTITELJ:

Petar Škorić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Sukladno članku 48. stavku 2. Statuta Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita',
broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst j, Odbor Gradskoga vijeća Grada
Splita za izbor i imenovanja je na 1. sjednici, održanoj 04. rujna 2017. godine, utvrdio
Prijedlog rješenja o izboru predsjednik i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama
te ga dostavlja Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i odlučivanje.

•
•
Na temelju članka 36. Statuta Grada Splita (~Službeni glasnik Grada Splita", broj
17109, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst l, i članka 6. Odluke o radnim tijelima
Gradskoga vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 3/16), Gradsko vijeće
Grada Splita na
sjednici, održanoj
2017. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika

i članova Odbora za rad s nacionalnim

manjinama

I.
U Odbor za rad s nacionalnim manjinama biraju se:

1. TONĆI BLAŽEVIĆ,

za predsjednika

2. ANTE ZORIĆIĆ. za člana
3. SANI MARDEŠiĆ, za člana
4. STIPE BOŽIĆ,

za člana

II.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Jure Šundov

•
•
Obrazloženje

Odbor za rad s nacionalnim manjinama je radno tijelo gradskoga vijeća Grada Splita
koje razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te udruga i
društva nacionalnih manjina. Odbor također razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava
nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže
mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina. razmatra prijedloge odluka i drugih
akata koje donosi Gradsko vijece, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne
manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i njihovih udruga.

Sukladno članku 6. Odluke o radnim tijelima Gradskoga vIJeca, Odbor za rad s
nacionalnim manjinama ima predsjednika, zamjenika predsjednika j pet članova. Predsjednik
j tri člana biraju se iz reda vijećnika, a zamjenik predsjednika i dva člana biraju se iz reda
nacionalnih manjina po prijedlogu Koordinacije nacionalnih manjina Grada Splita.

Na 1. sjednici održanoj dana 03. rujna 2017. godine, Odbor za izbor i imenovanja
utvrdio je Prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim
manjinama iz reda vijećnika, te ga dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Izbor zamjenika predsjednika i dva člana Odbora iz reda pripadnika nacionalnih
manjina izvršit će se naknadno po dostavljenom prijedlogu Koordinacije nacionalnih manjina
Grada Splita.

