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Na temelju odredbe članka 34. stavka 11. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni
glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), u svezi s odredbom Glave II
točke 4. podtočke 33. Programa rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj 2/16) Predsjednik Gradskog vijeća Grada
Staroga Grada Gradskom vijeću Grada Staroga Grada p o d n o s i

IZVJEŠĆE
o ostvarivanju Programa rada Gradskog vijeća
Grada Staroga Grada za 2016. godinu
I. UVOD
Program rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016. godinu (dalje u tekstu:
Program rada/Program) donesen je na XXVII sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada
održanoj dana 11. veljače 2016. godine. Program je stupio na snagu danom donošenja, a
objavljen je u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“, broj 2/16 od 15. veljače 2016.
godine.
Glavom II. (Programski dio), točkom 4. (Četvrto tromjesečje: listopad – prosinac 2016.
godine), podtočkom 33. Programa, propisana je obveza podnošenja Izvješća o ostvarivanju
Programa rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016. godinu. Kao nositelj izrade
(izrađivač) Izvješća određeno je Tajništvo Grada, a kao podnositelj Izvješća Predsjednik
Gradskog vijeća. Rok za raspravu i podnošenje Izvješća je prosinac 2016. godine1.
U izvještajnom razdoblju (od 11. veljače do 20. prosinca 2016. godine) održano je 11
(jedanaest) sjednica Gradskog vijeća2 (od red. br.27. do red. br. 38.) sa 86 točaka Dnevnog
reda, ili prosječno svakih 26,6 dana po jedna sjednica Vijeća. U istom razdoblju održano je 9
(devet) sjednica Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, 8 (osam) sjednica
Odbora za proračun i financije, 7 (sedam) sjednica Gradskog urbanističkog odbora, 3 (tri)
sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 2 (dvije) sjednice Komisije za javna priznanja,
te po 1 (jedna) sjednica Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za predlaganje imena ulica i
trgova.

II. IZVRŠENJE PROGRAMA (PROGRAMSKOGA DIJELA)
II.1. Prvo tromjesečje:
Od općih i pojedinačnih akata čije je donošenje Programom planirano u prvom
tromjesečju 2016. godine (siječanj –ožujak 2016. godine), Gradsko vijeće Grada Staroga
Grada donijelo je:
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Izvješće o izvršenju Programa rada bilo je pripremljeno za raspravu i usvajanje na XXXVIII sjednici Vijeća održanoj dana 20.
12. 2016. Zbog obimnosti Dnevnog reda, rasprava u i usvajanje Izvješća odgođeni su za prvo tromjesečje 2017. godine.
2
Pregled općih i drugih akata donesenih na sjednicama Gradskog vijeća u 2016. godini (stanje na dan 27. prosinca 2016.)
dostupan je na internetskoj stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr na linku „Gradska uprava“, na podlinku
„Gradsko vijeće“.
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1. Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
2. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Staroga Grada od 2016. do 2019. godine.
Obveza donošenja ovih akata propisana je Zakonom o sustavu civilne zaštite. Akti su
doneseni sukladno Statutu Grada Staroga Grada (dalje u tekstu: Statut) i Poslovniku
Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (dalje u tekstu: Poslovnik), na XXVII sjednici Gradskog
vijeća održanoj dana 11. veljače 2016. godine.
4. Zaključak o utvrđivanju prioriteta izrade prostornih planova na području Grada
Staroga Grada u 2016. godini.
Zaključak se temelji na Zakonu o prostornom uređenju, Prostornom planu uređenja
Grada Staroga Grada i Izvješću o stanju u prostoru Grada Staroga Grada za razdoblje 2010. –
2014. godine. Zaključak je donesen sukladno Statutu i Poslovniku, na XXVII sjednici Gradskog
vijeća održanoj dana 11. veljače 2016. godine.
Izvan Programa rada, na XXVII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 11. veljače
2016. godine doneseni su slijedeći akti:
-

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Odluka o određivanju djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnom prostoru
u vlasništvu Grada Staroga Grada u zgradi putničkog terminala na trajektnom
pristaništu (Luka Stari Grad) u Starome Gradu.

5. Rasprava o pripremi sezone 2016. godine
Rasprava je održana povodom pisanog materijala „Izvješće o pripremi sezone 2016.“,
koji je povodom traženja Gradonačelnika, a u sklopu pripreme ove točke Dnevnog reda, za
sjednicu Gradskog vijeća Gradskom vijeću dostavio Turistički ured Turističke zajednice grada
Staroga Grada. Rasprava je provedena na XXIX sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 26.
travnja 2016. godine.
Izvješće je primljeno k znanju, uz zaključak da bi materijali za raspravu na temu
analize prethodne i pripreme naredne turističke sezone ubuduće trebali biti izrađeni i
dostavljeni Vijeću radi rasprave najkasnije u prosincu ili siječnju, a predmetna problematika
raspravljena na posebnoj – tematskoj sjednici Gradskog vijeća.
6. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za razdoblje
srpanj-prosinac 2015. godine.
Obveza podnošenja ovoga Izvješća propisana je Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Statutom i Poslovnikom. Izvješće je raspravljeno i prihvaćeno na
XXVIII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 29. ožujka 2016. godine.
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7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području grada
Staroga Grada,
8. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
Obveza donošenja ovih Odluka temelji se na Zakonu o sigurnosti prometa na cestama,
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o uređenju prometa u gradu Starome Gradu i
Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Staroga Grada. Odluke su donesene
sukladno Statutu i Poslovniku. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području grada Staroga Grada donesena je na XXVIII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana
29. ožujka 2016. godine, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, dok
je Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja donesena na XXXIII sjednici Gradskog
vijeća održanoj dana 1. kolovoza 2016. godine.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada,
Obveza donošenja ove Odluke temelji se na Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora odnosno njegovim izmjenama i dopunama iz 2015. godine. Odluka je donesena
sukladno Statutu i Poslovniku, na XXXV sjednici Gradskog vijeća dana 23. rujna 2016. godine.
10. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti,
Obveza donošenja ove Odluke temelji se na Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.
Odluka je donesena sukladno Statutu i Poslovniku, na XXVIII sjednici Gradskog vijeća 29.
ožujka 2016. godine, uz prethodno provedenu raspravu u kojoj su sudjelovali: Policijska
postaja Hvar, Udruženje obrtnika otoka Hvara, Sekcija ugostitelja i „Tellin Hoteli“ d.o.o., te uz
prethodno pribavljeno mišljenje Turističkog ureda Turističke zajednice grada Starog Grada.
Izvan Programa rada, na XXVIII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 29. ožujka
2016. godine doneseni su slijedeći akti:
-

Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Staroga Grada,
Informacija o poduzetim aktivnostima na pripremi proslave 2400-te obljetnice
utemeljenja Staroga Grada (Farosa) (primljena k znanju),
Zaključak o davanju suglasnosti VMO Vrbanj za postavu spomen-ploče Ivici
Stipišiću-Stipi iz Vrbanja, palom branitelju u Domovinskom ratu.

Od akata planiranih za raspravu i donošenje u prvom tromjesečju 2016. godine, nisu
raspravljeni ni doneseni:
-

Odluka o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i postavljanja predmeta
na javnim površinama, pročeljima zgrada i ogradnim zidovima ulica,
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu,
Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području
Grada Staroga Grada.
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II.2. Drugo tromjesečje
Od općih i pojedinačnih akata čije je donošenje Programom planirano u drugom
tromjesečju 2016. godine (travanj – lipanj 2016. godine), Gradsko vijeće Grada Staroga
Grada raspravilo je i prihvatilo:
1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2015. godinu,
2. Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2015. godinu.
Obveza podnošenja ovih Izvješća Gradskom vijeću proizlazi iz Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Izvješća je Gradskom vijeću podnio Gradonačelnik kao ovlašteni predlagatelj,
a podnesena su sukladno Statutu i Poslovniku, te raspravljena i prihvaćena na XXX sjednici
Gradskog vijeća održanoj dana 19. svibnja 2016. godine.
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2015. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada
za 2015. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada
za 2015. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada
za 2015. godinu.
Obveza podnošenja Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna i predmetnih Izvješća
Gradskom vijeću proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona
o proračunu i posebnih zakona. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Izvješća pod 4., 5. i
6. Gradskom vijeću podnio je Gradonačelnik kao ovlašteni predlagatelj, podnesena su
sukladno Statutu i Poslovniku te raspravljena i prihvaćena na XXX sjednici Gradskog vijeća
održanoj dana 19. svibnja 2016. godine.
7. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
8. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu
9. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu,
10. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada
za 2016. godinu,
11. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za
2016. godinu,
12. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada
za 2016. godinu.
Obveza donošenja izmjena i dopuna Proračuna, te izmjena i dopuna predmetnih
Programa proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o
proračunu i posebnih zakona. Radi se o prvim izmjenama i dopunama Proračuna, kao i
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izmjenama i dopunama predmetnih Programa u 2016. godini, a donesene su sukladno
Statutu i Poslovniku, na XXXII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 30. lipnja 2016. godine.
Izvan Programa rada, na XXIX sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 26. travnja
2016. godine doneseni su slijedeći akti:
-

Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji
Grada Staroga Grada i Općine Paros (Helenska Republika),
Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu,
Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima
u Starome Gradu,
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Muzeja
Staroga Grada.

Izvan Programa rada, na XXX sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 19. svibnja 2016.
godine donesena je
Odluka o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova.
Izvan Programa rada, na XXX sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 19. svibnja 2016.
godine raspravljena i primljena k znanju
Obavijest Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitskodalmatinske županije o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana
Splitsko-dalmatinske županije, s pozivom za dostavu zahtjeva za izradu
Prijedloga Plana.
Izvan Programa rada, na XXXI sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 2. lipnja 2016.
godine doneseni su slijedeći Zaključci:
-

-

Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Temeljnog sporazuma o
međusobnim pravima i obvezama u svezi s izgradnjom infrastrukturnih objekata
i uređaja unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Maslinica
– dijela naselja Staroga Grada,
Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina,
Zaključci – očitovanja u svezi s izmjenama i dopunama Prostornog plana
Splitsko-dalmatinske županije – prijedlozi za zahvate na području
Grada Staroga Grada.

Izvan Programa rada, na XXXII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 30. lipnja 2016.
godine doneseni su:
-

-

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području
Grada Staroga Grada,
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara Grada Staroga Grada
za 2016. godinu,
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-

Rješenje o utvrđivanju visine komunalne naknade za objekte
u vlasništvu trgovačkog društva Helios Faros d. d. u stečaju (po zamolbi).

Od akata planiranih za raspravu i donošenje u drugom tromjesečju 2016. godine, nisu
raspravljena
Izvješća o radu i poslovanju trgovačkih društava i javnih ustanova kojih je
Grad Stari Grad (su)osnivač, za 2015. godinu.

II.3. Treće tromjesečje
Od općih i pojedinačnih akata čije je donošenje Programom planirano u trećem
tromjesečju 2016. godine (srpanj – rujan 2016. godine), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada
donijelo je:
1. Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Staroga Grada za 2016. godinu.
Odluka se temelji na Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Statutu i Odluci o javnim priznanjima Grada Staroga Grada. Odluka je donesena sukladno
Statutu i Poslovniku, na XXXIII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 2016.
godine, a javna priznanja dodijeljena su na XXXIV – svečanoj sjednici Gradskog vijeća
održanoj dana 16. kolovoza 2016. godine, na dan Grada Staroga Grada – blagdan sv. Roka.
2. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada
za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine.
Obveza podnošenja ovoga Izvješća propisana je Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Statutom i Poslovnikom. Izvješće je raspravljeno prihvaćeno na
XXXV sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 23. rujna 2016. godine.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada
za 2016. godinu, za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2016. godine.
Obveza podnošenja Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna propisana je
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o proračunu.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna podnio je Gradonačelnik kao ovlašteni
predlagatelj sukladno Statutu i Poslovniku, te je Izvješće prihvaćeno na XXXV sjednici
Gradskog vijeća održanoj dana 23. rujna 2016. godine.
Od akata planiranih za raspravu i donošenje u prvom tromjesečju 2016. godine nije
raspravljen
Nalaz iz lzvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Staroga Grada
za 2016. godinu
budući da takav Nalaz od strane nadležnog tijela – Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda za reviziju Split, u 2016. godini Gradskom vijeću nije dostavljen.
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Izvan Programa rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016. godinu, na XXXIII
sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 1. kolovoza 2016. godine doneseni su slijedeći akti:
-

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra,
Zaključak o prihvaćanju prijedloga Sporazuma između Grada Staroga Grada i
odvjetnice Jelene Dulčić,
Zaključak o potpori Općini Jelsa za pokretanje inicijative za poduzimanje mjera
za sprječavanje štete od divljih svinja.

Izvan Programa rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016.godinu, na XXXV
sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 23. rujna 2016. godine doneseni su slijedeći akti:
-

Odluka o dodjeli javnog priznanja – Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada
fra Mariju Marinovu,
Odluka o određivanju kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada
Staroga Grada,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.

II.4. Četvrto tromjesečje
Od općih i pojedinačnih akata čije je donošenje Programom planirano u četvrtom
tromjesečju 2016. godine (listopad –prosinac 2016. godine), Gradsko vijeće Grada Staroga
Grada donijelo je:
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu
2. Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada
za 2016. godinu
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu
za 2016. godinu
4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu
5. Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu
6. Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2016. godinu
7. Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2016. godinu
8. Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada
za 2016. godinu.
Obveza donošenja izmjena i dopuna Proračuna, te izmjena i dopuna predmetnih
Programa proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o
proračunu i posebnih zakona. Radi se o drugim izmjenama i dopunama Proračuna, kao i
drugim izmjenama i dopunama predmetnih Programa, a donesene su sukladno Statutu i
Poslovniku, na XXXVII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 18. studenog 2016. godine.
Izvan Programa rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016. godinu, na XXXVI
sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 4. studenog 2016. godine provedena je
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Rasprava o Faros Maratonu, povodom Peticije za spas Faros maratona.
Izvan Programa rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2016.godinu, na XXXVI
sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 4. studenog 2016. godine donesen je
Zaključak o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Komunalno Stari Grad d.o.o.
Na XXXVIII sjednici Gradskog vijeća, čije je održavanje u okviru Programa rada Vijeća
za 2016. godinu (četvrto tromjesečje) planirano za prosinac 2016. godine, a koja je održana
dana 20. prosinca 2016. godine, doneseni su slijedeći akti:
1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
2. Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada
za 2016. godinu,
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu
za 2016. godinu
4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu
5. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu
6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada
za 2016. godinu
7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada
za 2016. godinu
8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva
Grada Staroga Grada
Obveza donošenja ovih akata temelji se na Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Zakonu o proračunu, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i
drugim posebnim zakonima. Radi se o trećim izmjenama i dopunama Proračuna, kao i
trećim izmjenama i dopunama predmetnih Programa u 2016. godini.
9. Proračun Grada Staroga Grada za 2017. godinu i projekcije
za 2018. i 2019. godinu
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu
11. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2017. godinu
12. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu
Starome Gradu za 2017. godinu
13. Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2017. godinu
14. Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2017. godinu
15. Program javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2017. godinu
16. Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada
za 2017. godinu
Obveza donošenja ovih akata temelji se na Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Zakonu o proračunu, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i
drugim posebnim zakonima.

9

17. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom
turističke sezone,
Mogućnost donošenja ove Odluke propisana je Zakonom o gradnji. Odluka se donosi
do kraja tekuće godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Turističke zajednice i važi za
turističku sezonu naredne godine.
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2017. godinu,
Obveza donošenja ove Odluke propisana je Zakonom o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe. Nakon stupanja na snagu Odluka će važiti do završetka
mandata Gradskog vijeća u sadašnjem sazivu, a nakon konstituiranja novog saziva Gradskog
vijeća, nakon lokalnih izbora u svibnju 2017. godine, zbog potrebe drugačijeg raspoređivanja
sredstava u ovisnosti od budućeg sastava Gradskog vijeća, bit će potrebno mijenjati
postojeću Odluku ili donijeti novu.
19. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
20. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2017. godinu.
Obveza razmatranja i usvajanja godišnje analize i godišnjeg plana razvoja civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, propisana je Zakonom o sustavu
civilne zaštite. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite razmatraju se u
usvajaju svake četiri godine. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada
Staroga Grada od 2016. do 2019. godine razmotrilo je i usvojilo Gradsko vijeće na XXVII
sjednici održanoj dana 11. veljače 2016. godine.
Na XXXVIII sjednici Gradskog vijeća izvan Programa rada donesena je
Odluka o prijenosu osnovnog sredstva Grada Staroga Grada u imovinu t. d.
Komunalno Stari Grad d.o.o. Stari Grad.
Također su doneseni slijedeći pojedinačni akti:
-

III.

Odluka o otpisu dugovanja po osnovi poreza na kuće za odmor,
Odluka o otpisu dugovanja po osnovi poreza na tvrtku,
Odluka o otpisu dugovanja po osnovi komunalne naknade
i naknade za uređenje voda,
Odluka o otpisu dugovanja po osnovi spomeničke rente,
Odluka o otpisu dugovanja po osnovi komunalnog doprinosa,
Odluka o otpisu dugovanja po osnovi zakupnine javnih površina.

PROSTORNI PLANOVI

Sukladno Glavi III Programa rada: PROSTORNI PLANOVI, točki 3.: Odluke o izradi
urbanističkih planova uređenja, donesena je:
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Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene
na području Priko.
Odluka se temelji na Zakonu o prostornom uređenju i Prostornom planu uređenja
Grada Staroga Grada. Odluka je donesena sukladno Statutu i Poslovniku, na XXXVI sjednici
Gradskog vijeća održanoj dana 4. studenog 2016. godine.
Sukladno Glavi III Programa rada: PROSTORNI PLANOVI, točkama 5. i 6. donesene su:
1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Selca,
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica
– dijela naselja Stari Grad.
Odluke se temelje na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Zakonu u prostornom
uređenju i Prostornom planu uređenja Grada Staroga Grada, a donesene su sukladno Statutu
i Poslovniku. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Selca i Odluka o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica – dijela naselja Stari Grad
donesene su na XXVIII sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 29. ožujka 2016. godine.
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke
namjene Široki rat
donesena je na XXX sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 19. svibnja 2016. godine.

IV.

SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Svečana sjednica Gradskog vijeća održana je dana 16. kolovoza 2016. godine,
povodom Dana Grada Staroga Grada – blagdana sv. Roka.

V.

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA RADA

Izvješće o ostvarivanju Programa rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za
2016. godinu podnosi se na današnjoj (XXXIX) sjednici Gradskog vijeća3, sukladno Glavi II.,
točki 4. podtočki 33. Programa. Podnositelj Izvješća je Predsjednik Gradskog vijeća.

VI.

IZBORI I IMENOVANJA

Na XXXVI sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. studenog 2016. godine doneseni su
slijedeći akti:
1. Odluka o osnivanju Natječajnog odbora za provođenje postupka za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Muzeja Staroga Grada i o imenovanju predsjednika i
članova Odbora,
3

Vidi napomenu pod 1. na str. 2.
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2. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
i o izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,

IMOVINSKOPRAVNI PREDMETI4

VII.

Sukladno točki VII. Programa: IMOVINSKOPRAVNI PREDMETI, u 2016. godini Vijeće je
sukladno Statutu i Poslovniku raspravljalo i odlučivalo o raspolaganju imovinom Grada
Staroga Grada na XXXI sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, kada je donesen
Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.

VIII. TEKUĆI PREDMETI
Nije bilo tekućih predmeta.

IX.

OSTALO

IX.1.

Vijećnička pitanja

U izvještajnom razdoblju, od 11. veljače 2016. do 20. prosinca 2016. godine, na 11
(jedanaest) održanih sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada postavljena su ukupno 122
vijećnička pitanja. Na većinu vijećničkih pitanja usmeno je odgovorio Gradonačelnik sa
suradnicima na sjednici Gradskog vijeća na kojoj su pitanja i postavljena, dok je na manji broj
pitanja odgovoreno pisanim putem. Na pojedina vijećnička pitanja vijećnicima nisu dostavljeni
odgovori, a jedan broj pitanja koja po svojoj prirodi i nisu pitanja nego prijedlozi, primjedbe,
mišljenja, preporuke, i sl. primljen je k znanju.
IX.2.

Postupanje Gradonačelnika Grada Staroga Grada po odredbi članka 46. stavka
4. u svezi s odredbom članka 46. stavka 3.podstavka 11. Statuta5

Sukladno odredbi člana 46. stavka 3. podstavka 11. Statuta, Gradonačelnik Grada Staroga
Grada donio je slijedeće akte:
1.
2.
3.

Odluku o imenovanju člana Uprave – direktora „Komunalnog Stari Grad“ d.o.o.
Stari Grad,
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Staroga Grada,
Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Staroga Grada.

4

Na XXXVIII sjednici Gradskog vijeća izvan Programa rada donesena je Odluka o prijenosu osnovnog sredstva
Grada Staroga Grada u imovinu t. d. Komunalno Stari Grad d.o.o. Stari Grad (vidi str. 10.).
5
Izvod iz Statuta Grada Staroga Grada: Članak 46. stavak 3. podstavak 11.: U obavljanju izvršne vlasti
gradonačelnik: imenuje i razrješava predstavnike Grada Staroga Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih
društava i ustanova kojih je osnivač Grad Stari Grad ili u kojima Grad Stari Grad ima udjele ili dionice i drugih
pravnih osoba kojih je Grad Stari Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
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Sukladno odredbi članka. 46. stavka 4. Statuta, Gradonačelnik je odluku o imenovanju
i razrješenju iz stavka 3. podstavka 11. dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od
dana donošenja, a odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“.
Informacija o donesenim odlukama primljena je k znanju na XXXVIII sjednici Gradskog vijeća
održanoj dana 20. prosinca 2016. godine.
IX.3.

Objava akata

Svi opći i pojedinačni akti doneseni na sjednicama Gradskog vijeća u izvještajnom
razdoblju objavljeni su u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“ od broja 1/16 (15. veljače
2016.) do broja 15/16 (21. prosinca 2016.) i na internetskoj stranici Grada Staroga Grada
www.stari-grad.hr, na linkovima: „Službeni glasnik“, „Važniji opći i drugi akti – Akti Gradskog
vijeća“. Financijski akti objavljeni su zasebno i na linku „Proračun Grada“, a akti iz oblasti
prostornog uređenja, na linku „Prostorno planiranje“.

KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2128/03-17-1
Stari Grad, 2. siječnja 2017. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

13

