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GRAD STARI GRAD
Gradonačelnik
KLASA: 022-05/16-01/20
URBROJ: 2128/03-16-1
Stari Grad, 13. rujna 2016. godine

Na temelju odredbe članka 48. stavka 1. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik
Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradskom vijeću Grada Staroga Grada
podnosim

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada
za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
I.1.

Turistička sezona

Prema podacima Županijske turističke zajednice, na području Grada Staroga Grada u
razdoblju od 1.. siječnja do 30. lipnja 2016.godine ostvareno je 49.941 noćenja što je za cca 11% više
od ostvarenog broja noćenja u prethodnom istom izvještajnom razdoblju 2015. godine.
U hotelskom smještaju nisu se dogodile željene promjene u smislu stabilizacije posl
poslovanja.1
Međutim, valja napomenuti da je tijekom 2016. godine nastavljen trend bitnog povećanja broja
uplova u luku Stari Grad, što je pridonijelo boljoj turističkoj sezoni i većoj turističkoj potrošnji. U luci
nautičkog turizma ostvareno je u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine (2015.) 2052
uplova, dok je u istom izvještajnom razdoblju ove godine ostvareno 2260 uplova ili cca 10% više.
Međutim valja istaknuti da je prihod u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine
(768.242,00 kn) veći za 20% (928.678,00 kn) što ukazuje na trend uplova sve većih i većih brodova.
I.2.

Proračun2

1

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, br. 11 St-9/2015
9/2015 od 11. veljače 2016. godine, otvoren je stečajni postupak
nad dužnikom „Helios Faros“ d. d. Stari Grad.
2
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu, za razdoblje od 1. siječnja
do 30. lipnja 2016. godine posebna je točka Dnevnog reda na 35. sjednici Gradskog vijeća. Stoga se u ovome
Izvješću Proračun neće posebno elaborirati.
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II.

PREGLED AKTIVNOSTI

II.1.

Naknada za deposedirano zemljište3

II.2.

Troškovi zastupanja i pružanja pravne pomoći (odvjetnički troškovi)

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljena je dobra praksa da u dijelu manje složenih i manje
zahtjevnih sudskih i upravnih postupaka koji se protiv Grada vode pred različitim sudovima i
upravnim tijelima i dalje nastupamo sami te sami poduzimamo parnične radnje (pisanje podnesaka) i
prisustvujemo ročištima, čime, kao i do sada ušteđujemo znatna proračunska sredstva namijenjena
plaćanju odvjetničkih usluga4.
II. 3.

Odnos s Gradskim vijećem

Od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Staroga Grada 10. lipnja 2013. godine do kraja ovoga
izvještajnog razdoblja (30. lipnja 2016. godine) održano je ukupno 30 radnih i 3 svečane sjednice
Gradskog vijeća, od čega je u izvještajnom razdoblju (od 8. veljače do 30. lipnja 2016. godine)
održano 7 radnih sjednica tj u prosjeku jedna radna sjednica Vijeća u razdoblju od 19 dana.
Za istaknuti je kako je u izvještajnom razdoblju kao i u prethodnim izvještajnim razdobljima,
zadržana i unaprijeđena ranije postignuta visoka razina zajedništva svih vijećnika Gradskog vijeća bez
obzira na stranačku pripadnost. Za nadati se da će vijećnici bez obzira na politička, svjetonazorska i
bilo koja druga stajališta, na tome do kraja saziva ovoga Gradskog vijeća kontinuirano raditi i
ustrajati.
Nastavljen je rad na projektima za koje postoje realni izgledi financiranja pretežito iz drugih
izvora: Državnog proračuna, Županijskog proračuna Splitsko-dalmatinske županije, ili pak iz EU
fondova, te je intenziviran rad na projektima koji se po svojoj prirodi moraju dugoročno rješavati.
Ono što želimo naglasiti, a na čemu se temelji budućnost našega Grada su:
II.4.

Kanalizacijski sustav

Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava (primarna i dio sekundarne mreže) su završeni,
čime je grad dobio neprocjenjivu vrijednost u turističkoj ponudi – čisto more i posebice uvalu koja je
do tada zbog onečišćenja bila čak i vizualno neugodna.
3

Posebna Informacija o aktualnim predmetima u postupcima naknade za deposedirano zemljište, (stanje u
predmetima: nasljednici pok. Mirjane Franetović i Tonko Ivičević Bakulić) podnesena je Gradskom vijeću Grada
Staroga Grada na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održanoj 10. travnja 2015. godine.
Do sada je s računa Grada ovrhom u predmetu pok. Mirjane Franetović isplaćeno 1.981.919,61 kuna, od čega u
2015. 1.282.416,63 kuna, a u izvještajnom razdoblju (siječanj-lipanj 2016.) 699.499,98 kuna. Mjesečna „rata“
iznosi 116.583,33 kune.
U predmetu Tonko Ivičević-Bakulić, pred Upravnim sudom u Splitu u tijeku je upravni spor, pokrenut tužbom
Grada Staroga Grada od 6. ožujka 2015. Spor se vodi pod Posl. br- Uslizv-15/15. Za dan 22. studenog 2016., u
upravnom sporu pokrenutom po tužbi tužitelja Tonka Ivičević-Bakulića protiv tuženika Ministarstva pravosuđa,
Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo) zakazano je prvo ročište. Dopisom Posl. br. Uslizv-16/15 od
29. kolovoza 2016. Grad Stari Grad pozvan je na ročište kao zainteresirana osoba.
4
Na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj 1. kolovoza 2016. prihvaćen je Prijedlog Sporazuma o razrješenju
međusobnih odnosa između Grada Staroga Grada i odvjetnice Jelene Dulčić, proizašlih iz sudskog spora
pokrenutog po prestanku Ugovora o pružanju pravne pomoći i zastupanju u rješavanju imovinsko-pravnih i
financijskih odnosa između Grada Staroga Grada i bivših vlasnika deposediranih zemljišta.

2

Financijska sredstva osigurali su: Hvarski vodovod d.o.o., Hrvatske vode, Splitsko-dalmatinska
županija i Grad Stari Grad. Konačno rješenje sa ispustom u Hvarski kanal i financiranje tog kapitalnog
objekta Hrvatske vode aplicirat će na Europske fondove.
II.5.

Završetak izgradnje (rekonstrukcije) i opremanja Doma za stare i nemoćne osobe
Radovi i oprema:

Do konca izvještajnog razdoblja na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe (pročelju,
interijeru i okolišu) završeni u svi građevinski i građevinsko-zanatski radovi. Za potrebe Doma
ugovorena je i isporučena (osim u manjem dijelu medicinske opreme) sva potrebna oprema.
Trenutno je u izradi procjena o načinu gospodarenja Domom. U tom cilju obavljeni su
razgovori u Ministarstvu socijalne politike i mladih i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zbog trenutne
političke situacije (tehnička Vlada i prijevremeni parlamentarni izbori) aktivnosti na ovome planu
miruju, no, za nadati se da će Dom uskoro biti na raspolaganju korisnicima.
II.6.

Proširenje trajektne luke5

II.7.

Luka nautičkog turizma i kontaktna zona

Budući da, zbog izostanka zainteresiranih investitora, Grad kao nositelj izrade Plana nije u
zakonom propisanom roku pristupio njegovoj izradi, Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone donesena 5. lipnja 2014. godine, a objavljena 9. lipnja
2014. godine, po sili zakona6 prestala je važiti 9. lipnja 2016. godine. Predstoji ponovno donošenje
identične Odluke.
II.8.

Uređenje Starogradske luke od uvale Babareta do sv. Jerolima

Kao što je već više puta istaknuto, Stari Grad se uvrstio u sam vrh nautičkog turizma na
srednjodalmatinskom području, što je postignuto odličnom suradnjom sa Lučkom upravom Splitskodalmatinske županije. Planirano uređenje Starogradske luke od uvale Babareta do sv. Jerolima,
najvećim dijelom je dovršeno7, čime je luka dobila novih 50 komercijalnih (nautičkih) vezova kao i
zadovoljavajući broj vezova za potrebe domicilnog stanovništva (komunalni vezovi). Na dijelu Obale
dr. Franje Tuđmana do kuće Miloš odnosno ugostiteljskog objekta „Priko 13“, radovi su zbog potrebe
naknadnih podmorskih istraživanja trenutno obustavljeni, ali će se nastaviti i dovršiti po turističkoj
sezoni.
Vrijednost investicije je cca 15.000.000,00 kn.

Izmijenjeni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja trajektne luke nalazi se na ponovnom javnom uvidu/javnoj
raspravi u vremenu od 17. kolovoza do 15. rujna 2016. godine (30 dana. Javno izlaganje o izmijenjenom
Prijedlogu Plana planirano je za dan 2. rujna 2016. godine, u 11,00 sati.
6
Odluka o izradi prostornog plana prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njezine objave ne objavi
javna rasprava o prijedlogu prostornog plana te ako se izrada i donošenje prostornog plana obustavi (članak 87.
stavak 3. Zakona o prostornom uređenju).
7
Stanje na dan podnošenja Izvješća, o. p.
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II.9.

Uređenje gradskog kupališta „Bonj“

Nakon rušenja starog dotrajalog objekta na gradskom kupalištu, a temeljem izrađenog
glavnog projekta, uređenje gradskog kupališta „Bonj“u proteklom izvještajnom razdoblju ponovno je
kandidirano u Ministarstvu turizma. Odluka po kandidaturi još nije donesena.
II.10.

Uređenje trga Tvrdalj

Radovi na uređenju trga Tvrdalj Petra Hektorovića završeni su u svibnju 2016. godine.
Vrijednost izvedenih radova je cca 2.660.000,00 kuna. Radovi su financirani sredstvima Splitskodalmatinske županije i Grada Staroga Grada.
II.11.

Kandidatura Ministarstvu turizma za projekt uređenja bivšeg Doma kulture

Projekt je bio kandidiran u Ministarstvu turizma za Turističke projekte za strukturne fondove
Europske unije za bespovratno financiranje projekta uređenja bivšega Doma kulture (koncertnokazališna dvorana). Kandidatura nije prihvaćena. U proteklom izvještajnom razdoblju projekt je
ponovno kandidiran.8 Odluka po kandidaturi još nije donesena.
II.12.

WC za nautiku

U tijeku su završni građevinski i građevinsko-zanatski radovi na izgradnji sanitarnog čvora za
nautičare na zapadnom dijelu ljetnog kina. Investitor je Grad Stari Grad, a izvođač radova T. D.
„Marconi-inženjering“ d.o.o. Split. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 912.415,88 kuna. Sredstva su
osigurana iz Županijskog proračuna Splitsko-dalmatinske županije i Proračuna Grada Staroga Grada.
II.13.

Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradskog polja

Konzervatorska podloga izrađena je i predana Gradu Starome Gradu 5. studenog 2015.
godine. Podloga je dostavljena Stručnom izrađivaču III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Staroga Grada9 i Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, te Konzervatorskom
odjelu u Splitu.
Uslijed različite ocjene i vrednovanja (različitih stručnih mišljenja) Podlogom predloženih
zaštitnih mjera od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine i Konzervatorskog
odjela u Splitu, aktivnosti na aplikaciji predloženih zaštitnih mjera u predstojeće izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (odredbe za provođenje) su u fazi mirovanja.
Predstoje međusobni razgovori i pregovori sudionika (Ministarstva i Konzervatorskog odjela) oko
usuglašavanja međusobno suprotstavljenih stavova i mišljenja.
U skladu s Konzervatorskom podlogom i usuglašenim stručnim mišljenjem Ministarstva
kulture i Konzervatorskog odjela, kroz predstojeće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Staroga Grada bit će utvrđene mjere za zaštitu u unapređenje kulturnog krajolika
Starogradskog polja, uvjeti uređenja i korištenja prostora te provedbe zahvata u prostoru.

8
9

Ožujak 2016. godine
„Geoprojekt“ d.d., Split
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II.14.

Preseljenje Ureda za katastar

Tijekom prethodnih izvještajnih razdoblja Državna geodetska uprava iskazala je
zainteresiranost za kupnju poslovnog prostora u zgradi putničkog terminala u trajektnoj luci u
Starome Gradu, vlasništvo Grada Staroga Grada. Na 22. sjednici Gradskog vijeća dana 9. listopada
2015. godine donesena Odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada – PP
20. Do realizacije (prodaje) nije došlo. U ovom izvještajnom razdoblju na tom planu nisu se odvijale
nikakve aktivnosti.
II. 15. Uređenje ceste kroz naselje Ivanje Gomile (dio lokalne ceste LC67187)
U Proračunu ŽUC-a za predmetne radove osiguran je iznos od 1.500.000,00 kn. Pripremljen je
glavni projekt proširenja dva opasna zavoja. Nakon provedbe postupka otkupa zemljišta koji je u
tijeku i kojeg provodi Stručna služba ŽUC-a, predstoji provedba postupka javne nabave i odabir
izvođača radova.
II.16.

Proslava 2400 godina od utemeljenja grada Farosa1011

Obilježavanje ovoga iznimno značajnog jubileja pokrenuto je početkom 2016. godine
uspješnim programom (prezentacijom) u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a na inicijativu i poziv
našeg otočanina europarlamentarca i potpredsjednika Odbora za vanjske poslove EP-a, Andreja
Plenkovića. Obilježeni su zajednički povijesni korijeni otoka Farosa i Parosa. Održani su Okrugli stol i
izložba fotografija "Otoci Faros & Paros – Milenijske mediteranske veze''. Predstavljanje ove
fascinantne obljetnice u središtu EU ujedno je i doprinos promociji hrvatske kulture i tradicije.
Događaju je prisustvovalo 250 uzvanika, među kojima i 60 predstavnika s otoka Hvara i Splitskodalmatinske županije, župan Zlatko Ževrnja, suorganizator skupa gradonačelnik Staroga Grada sa
suradnicima, kao i predstavnici otoka Parosa iz Grčke (gradonačelnik Parosa Markos I. Koveos). Na
otvorenju izložbe fotografija sudjelovali su i povjerenik u EK Christos Stylianides te potpredsjednik EPa Antonio Tajani.
Tom prilikom između Grada Staroga Grada i Općine Paros potpisan je Sporazum o suradnji,
koji je verificiran na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 26. travnja 2016. godine.
Izrađen je i cjeloviti dugoročni vizualni identitet Staroga Grada.
III.

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
Prijedlozi akata Gradskom vijeću

Sukladno djelokrugu i nadležnostima, a temeljem Programa rada Gradskog vijeća Grada
Staroga Grada za tekuću godinu, u izvještajnom razdoblju (u vremenu od 8. veljače do 30. lipnja 2016.

10

Informacija o tekućim radnjama na organizaciji i pripremi proslave 2400 godina od utemeljenja grada Farosa
podnijeta se Gradskom vijeću na XXVIII sjednici održanoj dana 29. ožujka 2016. godine. Sastanci i kontakti na
organizaciji i održavanju popratnih manifestacija održavaju se kontinuirano.
11
Središnja proslava 2400 godina Staroga Grada održana je u vremenu od 7. do 11. rujna 2016. Proslavi je
nazočila i pokroviteljica – predsjednica RH, Kolinda Grabar Kitarović, a održan je i veliki međunarodni znanstveni
skup te atraktivna turističko-sportska manifestacija Dani u vali, koja je u Starogradskoj uvali okupila tradicijske
brodove. Prekrasni dojmovi domaćeg stanovništva i brojnih turista i izvanredan uspjeh ove spektakularne
manifestacije mogli bi biti preduvjet da se Stari Grad preobrazi u dostajan hrvatski Brest. Proslavu (u okviru 30.
Starogradskih kulturnih priredbi) kontinuirano su pratila i druga brojna kulturno-glazbena i zabavna događanja
(izložbe, promocije, nastupi, koncerti i sl.)
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godine) utvrđeni su i na raspravu i donošenje Gradskom vijeću Grada Staroga Grada upućeni slijedeći
prijedlozi općih i pojedinačnih akata:
-

-

-

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Starog Grada
za razdoblje od 2016. do 2019. godine,
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prioriteta izrade prostornih planova na području
Grada Staroga Grada u 2016. godini.
Informacija o poduzetim aktivnostima na pripremi 2400-te obljetnice utemeljenja
Staroga Grada,
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Selca,
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica – dijela
naselja Staroga Grada,
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Staroga Grada,
Prijedlog Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Staroga Grada,
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za postavljanje spomen-ploče Ivici StipišićuStipi iz Vrbanja, palom branitelju u Domovinskom ratu.
Rasprava o pripremi turističke sezone 2016. godine
Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat,
Prijedlog Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji
Grada Staroga Grada i Općine Paros (Helenska Republika),
Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu,
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Starome
Gradu,
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Muzeja Staroga
Grada,
Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat,
Obavijest Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske
županije o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske
županije, s pozivom za dostavu zahtjeva za izradu Prijedloga Plana,
Informacija o tekućim aktivnosti na izradi Nacrta Prijedloga III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada,
Prijedlog stanovišta, prijedloga i zahtjeva Grada Staroga Grada u postupku Izmjena i
dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije,
Prijedlog Zaključka 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,
Prijedlog Izmjena i dopuna:
- Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu,
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za
2016. godinu,
- Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
- Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
- Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2016.
godinu,
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- Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu sa
Prijedlogom izmjena i dopuna projekcija za 2017. i 2018. godinu,
Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Grada
Staroga Grada,
Prijedlog zaključka o smanjenju komunalne naknade i spomeničke rente radi stečaja T.
D. „Helios Faros“ d. d. u stečaju.
Sukladno odgovarajućim odredbama Statuta Grada Staroga Grada i Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, navedeni opći i pojedinačni akti usvojeni su odnosno doneseni
u izvještajnom razdoblju na sjednicama Gradskog vijeća, a objavljeni su u „Službenom glasniku Grada
Staroga Grada“ i na internetskoj stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr. na linku Važniji opći
i drugi akti i drugim odgovarajućim linkovima.
Financijski opći akti objavljeni su na linku Proračun Grada, a opći akti iz oblasti prostornog
uređenja objavljeni su i na linku Prostorno planiranje, podlinkovima: Prostorni plan uređenja Grada
Staroga Grada i Ostali prostorni planovi.
Opći akti Gradskog vijeća, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
dostavljeni su Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji radi provođenja nadzora nad
zakonitosti akata. U izvještajnom razdoblju na zakonitost općih akata Gradskog vijeća nije bilo
primjedbi.
Akti Gradonačelnika:
U izvještajnom razdoblju sukladno djelokrugu i nadležnostima, Gradonačelnik kao izvršno tijelo
jedinice lokalne samouprave, donio je slijedeće opće i pojedinačne akte:
-

-

Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i
evidentiranju lokacija odbačenog otpada,
Rješenje o određivanju novčane naknade za prometovanje motornih vozila u zonama stalne
zabrane prometa vozilima na motorni pogon na području Grada Staroga Grada za 2016.
godinu,
Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za razdoblje srpanj prosinac 2015. godine,
Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga
Grada,
Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Grada Staroga
Grada u 2016. godini,
Rješenje o visini zakupnine javnih površina u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu,
Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.godinu,
Plan nabave za 2016.godinu.

Navedeni akti objavljeni su u Službenom glasniku Grada Staroga Grada i na internetskoj
stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr na linku Važniji opći i drugi akti, na podlinku Akti
Gradonačelnika.
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Tijek postupaka javne nabave male i bagatelne vrijednosti i akti: dokumentacija za nadmetanje,
odluke o odabiru, ugovori o izvođenju radova, isporuci roba i izvršavanju usluga, u tim postupcima
redovito se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih novina“ (sukladno Zakonu o
javnoj nabavi) i na internetskoj stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr na linku Javna
nabava.
Zahvaljujem na razumijevanju suradnji!
S poštovanjem,
GRADONAČELNIK
Vinko Maroević, dipl. iur., v. r.
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