REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
Gradonačelnik
KLASA: 022-05/17-01/1
URBROJ: 2128/03-17-1
Stari Grad, 15. ožujka 2017. 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 srpanj – prosinac 2016. godine
I.1.

Turistička sezona

Prema podacima Županijske turističke zajednice, na području Grada Staroga Grada u
razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine ostvareno je 202.478 noćenja, što je za cca 4%
više od ostvarenog broja noćenja u prethodnom istom izvještajnom razdoblju 2015. godine.
Na cjelogodišnjoj razini (1. siječnja do 31-prosinca
31 prosinca 2016. godine) godine ostvaren
ostvareno je 252.419
noćenja, što je za cca 4% više od ostvarenog broja noćenja u 2015.godini.
U hotelskom smještaju nisu se dogodile željene promjene u smislu stabilizacije poslovanja.1
Međutim, valja
lja 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 prethodnoj godini (2015.) 7.700 uplova, dok je u 2016. godini
ostvareno 8.300 uplova ili cca 7% više. Međutim valja istaknuti da je prihod u odnosu na isto
izvještajno razdoblje prethodne godine veći za 11%, što ukazuje na nastavak trenda uplova sve većih i
većih brodova.
1

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, br. 11 St-9/2015
St 9/2015 od 11. veljače 2016. godine, otvoren je stečajni
postupak nad dužnikom „Helios Faros“ d. d. Stari Grad. U stečajnom postupku nakon raspisivanja javnoga
poziva
va za ulaganje i dokapitalizaciju Društva „Helios Faros“ d. d. (4. studenog 2016. godine, o. p.) u uži krug
ozbiljnijih interesenata „ušle“ su tri tvrtke: Karisma Hotels Adriatic (KHA), Privredna banka Zagreb II mirovinski
stup i Valamar Poreč. Konačnu odluku
odluku o odabiru donijet će Ministarstvo turizma i Ministarstvo financija.
Prema neslužbenim procjenama, kao najozbiljniji ponuditelj slovi tvrtka Valamar.
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I.2.

Proračun2

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 usluga.
II. 3.

Odnos s Gradskim vijećem

Od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Staroga Grada 10. lipnja 2013. godine do kraja ovoga
izvještajnog razdoblja (31. prosinca 2016. godine) održano je ukupno 34 radnih i 4 svečane sjednice
Gradskog vijeća, od čega je u izvještajnom razdoblju (od 1. kolovoza do 20. prosinca 2016. godine)
održano 5 radnih sjednica tj. u prosjeku jedna radna sjednica Vijeća u razdoblju od 28 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. Budući da je Gradsko vijeće u ovome sazivu pred krajem svog
mandata, za konstatirati je da su vijećnici bez obzira na politička, svjetonazorska i bilo koja druga
stajališta, na tome kontinuirano radili i ustrajali, za što im treba odati zasluženo priznanje.
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:

2

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu, posebna je točka Dnevnog reda
na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća. Stoga se u ovome Izvješću Proračun neće posebno elaborirati.
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 3.031.166,58 kuna, od čega u
2016. godini 1.398.999,96 kuna, a u izvještajnom razdoblju (srpanj-prosinac 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. Neovisno od Upravnog spora, po žalbi Grada Staroga Grada Ministarstvo pravosuđa donijelo je
23.siječnja 2017. godine Rješenje kojim se poništava Rješenje Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji. Službe za imovinsko pravne poslove, ispostava Hvar u utvrđivanju naknade za deposedirano zemljište u
iznosu od 10.570.000,00 kuna uz zatezne kamate, te se predmet vraća na ponovni postupak.
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II.4.

Kanalizacijski sustav

Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava (primarna i dio sekundarne mreže) su završeni u
prethodnom izvještajnom razdoblju, 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.
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.
O načinu gospodarenja Domom u izvještajnom razdoblju, zbog nastupa objektivnih okolnosti
(provedba izvanrednih parlamentarnih izbora, konstituiranje Vlade Republike Hrvatske, ministarstava
i dr) na navedenu temu nije bilo razgovora s nadležnim tijelima. Razgovori su nastavljeni u 2017.
godini s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, u Ministarstvu socijalne politike i mladih i u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.4
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 o prostornom uređenju propisanom roku6 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 zakona prestala je važiti 9. lipnja 2016.
godine. Pojavom novog zainteresiranog investitora7 Prijedlog (nove) Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone stavljen je na Dnevni red XXXVII
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Na Gradskom vijeću (XL sjednica od 9. ožujka 2017. godine) doneseni su potrebni akti koji predstavljaju pravne
pretpostavke za definiranje statusa Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad unutar mreže tzv. državnih
domova. Na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije čije se održavanje očekuje krajem ožujka 2017.
godine, ovi bi akti trebali biti prihvaćeni i potvrđeni.
5 Izmijenjeni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja trajektne luke nalazio se na drugom ponovnom javnom
uvidu/javnoj raspravi u vremenu od 9. do 16. ožujka 2017. godine (8 dana). Javno izlaganje o izmijenjenom
Prijedlogu Plana održano je 10. ožujka 2017. godine, u 11,15 sati. Izrađeno je i 22. ožujka 2017. godine
Stručnom izrađivaču Plana dostavljeno Izvješće sa javne rasprave. Slijedi izrada Nacrta Konačnog prijedloga
Plana, Konačnog prijedlog Plana, te pribavljanje potrebnih mišljenja i suglasnosti na Konačni prijedlog Plana, te
donošenje Plana na Gradskom vijeću. Krajnji zakonski rok za donošenje plana (šest mjeseci od završetka javne
rasprave, o. p.) istječe 16. rujna 2017. godine. U slučaju nedonošenja Plana postupak njegove izrade i donošenja
obustavlja se te se donosi nova odluka o izradi Plana i provodi novi postupak izrade.
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
Finesa Conceptus d.o.o. iz Varaždina, Ivana Kukuljevića 25, 42000 Varaždin, OIB:14781921696, MB:01695193.
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sjednice Gradskog vijeća koja je održana dana 18. studenog 2017.godine, no budući da Prijedlog nije
dobio potrebnu većinu glasova na sjednici nazočnih vijećnika, Odluka nije donesena,.8
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 višegodišnjom odličnom suradnjom sa Lučkom
upravom Splitsko-dalmatinske županije. Planirano uređenje Starogradske luke od uvale Babareta do
sv. Jerolima, najvećim dijelom je dovršeno9, 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.1011
Vrijednost investicije je cca 15.000.000,00 kn.
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.
Koncem 2016. godine započet je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
za izvođenje radova na izgradnji zamjenskog objekta na gradskom kupalištu „Bonj“ u Starome
Gradu.12
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 (koncertno-
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Protekom poslovničkog roka mirovanja od tri mjeseca, Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone stavljen je ponovno na dnevni red Gradskog vijeća. Odluka je
donesena na XL sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 9. ožujka 2017. godine. U tijeku je postupak pribavljanja
zahtjeva od javnopravnih tijela za izradu Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu, kao i postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana.
9
Stanje na dan podnošenja Izvješća, o. p.
10
Radovi su nastavljeni u veljači 2017.godine.
11
U veljači 2017.godine, nakon gotovo 60 godina „stanke“, započeti su radovi na produbljavanju morskog dna i
čišćenju stare gradske luke od nataloženog materijala. Investitor je Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije.
12
Postupak je proveden u siječnju 2017. godine. Odluka o odabiru donesena je 28. veljače 2017. godine, a
Ugovor o građenju s odabranim ponuditeljem sklopljen je 10. ožujka 2017. godine. Vrijednost ugovorenih
radova je 3.680.142,03 kuna bruto.
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kazališna dvorana). Kandidatura nije prihvaćena. U proteklom izvještajnom razdoblju projekt je
ponovno kandidiran.13 Odluka po kandidaturi još nije donesena.
II.12.

WC za nautiku

Završeni su 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.
Sanitarni čvor je u funkciji.
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 Grada14 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 III. 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.15
U skladu s Konzervatorskom podlogom i usuglašenim stručnim mišljenjem Ministarstva
kulture i Konzervatorskog odjela, kroz predstojeće III. 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 uvjeti provedbe zahvata u prostoru.
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 XXII 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 kao ni u prethodnom, na tom
planu nisu se odvijale nikakve aktivnosti.

13

Ožujak 2016. godine
„Geoprojekt“ d.d., Split
15
27. siječnja 2017.godine Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine izdala je Konzervatorskom
odjelu u Splitu „naputak za daljnje postupanje“ prema kojem je „nužno izvršiti izmjene i dopune Konzervatorske
podloge kulturnog krajolika Starogradsko polje, pri čemu se moraju uvažavati kriteriji i načela zaštite propisane
kriterijima UNESCO-a i važećim rješenjem o zaštiti te propisati smjernice za očuvanje i razvoj krajolika.“
Citiranim naputkom Ministarstvo je naložilo imenovanje Povjerenstva „koje će s nadležnim Konzervatorskim
odjelom u Splitu surađivati na izradi konačnog prijedloga Konzervatorske podloge kulturnog krajolika
Starogradsko polje.“
14
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II. 15. Uređenje ceste kroz naselje Ivanje Gomile (dio lokalne ceste LC 67187)
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 kojeg je
provela Stručna služba ŽUC-a, proveden je postupak javne nabave i odabran izvođač radova „Cestar“
Split.16
II.16.

Proslava 2400 godina od utemeljenja grada Farosa17

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 (tada, o. p.) 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.
U razdoblju od 6. do 11. rujna 2016. godine pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike
Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, odvijala se centralna proslava ovoga izvanrednog događaja, kojom
prigodom su održana brojna događanja – višekratna predavanja o hrvatskoj maritimnoj baštini,
raznovrsne izložbe (izložba skulptura i slika Jagode Buić, izložba „Hrvatska tradicijska flota u u zaljevu
Morbihan“ izložba „Lica Farosa“), promocija knjige „Faros osnivanje antičkog grada“, Međunarodni
znanstveni skup „Faros i Starogradsko polje“, manifestacija „Dani otvorenih paluba“, Festival mora i
mornara „Dani u vali“18, jedriličarske regate, misa za pomorce u crkvi. sv. Nikole, brojni nastupi
kulturno umjetničkih društava, klapa, folklornih skupina, gradske glazbe, glazbeno-zabavnih sastava i
dr. Proslava je završila završnom paradom brodova, a posebno obilježje cjelokupnim događanjima
dala je noćna parada brodova – dotad neviđena umjetnička izvedba u okviru festivala mora i mornara
„Dani u vali“, pod nazivom „Ples jedara i svjetla“ koja je svojom fascinantnošću uz domaćine,
oduševila i mnogobrojne domaće i strane posjetitelje Staroga Grada i otoka Hvara. Prekrasni dojmovi
i izvanredan uspjeh ove spektakularne manifestacije mogli bi biti preduvjet da se Stari Grad preobrazi
u dostajan hrvatski Brest. Proslavi se u završnici pridružilo i izaslanstvo grčkog otoka Parosa na čelu sa
gradonačelnikom Markosom I. Koveosom, otoka s kojeg su utemeljitelji Farosa, današnjeg Staroga
Grada doplovili prije 2400 godina. Tom prigodom u gradskom parku „Vorba“ otkriven je spomenik
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Radovi su započeli u veljači 2017. godine i njihovo izvođenje je u tijeku.
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 proslave održavali su se kontinuirano.
18
Uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, dana 10. ožujka 2017. godine između Udruge za promicanje
hrvatske maritimne baštine 'CRONAVES' iz Splita, Grada Staroga Grada i Turističke zajednice grada Staroga
Grada sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji čiji je predmet poslovna suradnja vezana za organizaciju
maritimnog Festivala 'Dani u Vali' – Stari Grad i za naredno razdoblje, tj. za razdoblje od 2017. do 2020. godine.
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milenijskim vezama Staroga Grada i Parosa – dar otoka Parosa Gradu Starome Gradu, a i jedna ulica u
gradu, odlukom Gradskog vijeća19 dobila je ime „Ulica Parosa“.
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 1. kolovoza do 20. prosinca
2016. godine) utvrđeni su i na raspravu i donošenje Gradskom vijeću Grada Staroga Grada upućeni
slijedeći prijedlozi općih i pojedinačnih akata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
Prijedlog Sporazuma o razrješenju međusobnih odnosa između Grada Staroga Grada
i odvjetnice Jelene Dulčić,
Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Staroga Grada
u 2016. godini, (mišljenje Gradonačelnika),
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine,
Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za razdoblje siječanj –
lipanj 2016. godine.
Prijedlog Odluke o određivanju kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Staroga
Grada,
Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja – Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada
fra Mariju Marinovu, povodom 50 godina Mlade mise i 800 godina Dominikanskog reda,
(mišljenje Gradonačenika),
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku davanja u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene na
području Priko,
Prijedlog Odluke o osnivanju Natječajnog odbora za provođenje postupka za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Muzeja Staroga Grada i o imenovanju predsjednika i članova
Odbora,
Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb i o
izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,
Rasprava o Faros Maratonu, povodom zaprimljene Peticije za spas Faros maratona,
Prijedlog Izmjena i dopuna:
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Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Staroga Grada
za 2016.godinu,
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Staroga Grada 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,

Odluka je donesena na XXIX sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 26. travnja 2016. godine.
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16. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu sa

izmjenama i dopunama projekcija za 2017. i 2018.godinu,
17. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
18. Staroga Grada za 2016. godinu,
19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke

nautičkog turizma Račice i kontaktne zone,
20. Prijedlog Izmjena i dopuna
 Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
 Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Staroga Grada
 za 2016.godinu,
 Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
 Grada Staroga Grada 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,
21. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu sa

Prijedlogom izmjena i dopuna projekcija za 2017. i 2018.godinu,
22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016.

godinu,
23. Prijedlog











Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Staroga Grada
za 2017.godinu,
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Staroga Grada za 2017. godinu,
Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2017. godinu,
Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2017. godinu,
Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2017. godinu,
Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada
za 2017. godinu,

24. Prijedlog Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu sa Prijedlogom projekcija za
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2018. i 2019. godinu,
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada 2017. godinu,
Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2017. godinu,
Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada
za 2017. godinu,
Prijedlozi Odluka o otpisu dugovanja sa naslova:





poreza na kuće za odmor,
poreza na tvrtku,
komunalne naknade i naknade za uređenje voda,
spomeničke rente.

31. Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnog sredstva Grada Staroga Grada u imovinu t. d.

Komunalno Stari Grad d.o.o.
32. Informacija o donesenim odlukama Gradonačelnika Grada Staroga Grada

iz članka 46. stavka 3. podstavka 11. Statuta Grada Staroga Grada:
 Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora „Komunalnog Stari Grad“, d.o.o.
 Stari Grad,
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 Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Staroga Grada,
 Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Staroga Grada.

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 na 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, od strane
Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji 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:
1. Zaključak o utvrđivanju izmijenjenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja trajektne
luke (za ponovnu javnu raspravu),
2. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za razdoblje siječanj –
lipanj 2016. godine,
3. Pravilnik o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefonskih aparata u službene
svrhe,
4. Zaključak o potvrđivanju Odluke o imenovanju zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a
Stari Grad,
5. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih
telefonskih aparata u službene svrhe,
6. Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora „Komunalnog Stari Grad“, d.o.o.
Stari Grad,
7. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Staroga Grada,
8. Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Staroga Grada.
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.
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.
9

