REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
Gradonačelnik
KLASA: 022-05/16-01/6
URBROJ: 2128/03-16-1
Stari Grad, 15. ožujka 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 srpanj – prosinac 2015. godine
I.1.

Turistička sezona

Prema podacima Županijske turističke zajednice, na području Grada Staroga Grada u 2015.
godini ostvareno
stvareno je 217.158 noćenja što je za cca 1% više od ostvarenog broja noćenja u prethodnom
istom izvještajnom razdoblju 2014. godine. Ovo iz razloga što su hoteli 2015. godine otvoreni nešto
kasnije.
U hotelskom smještaju nisu se dogodile željene promjene u smislu stabilizacije poslovanja.1
Međutim, valja napomenuti da je tijekom 2015. godine nastavljen trend bitnog povećanja broja
nautičara koji su pristali u luku Stari Grad i time pridonijeli boljoj turističkoj sezoni i većoj turističkoj
potrošnji. U luci nautičkog turizma ostvareno je cca 60.000 dolazaka (noćenja).
I.2.

Proračun

Ukupni prihodi i primici Proračuna u 2015. godini iznosili su
su 14.539.015,21 kn i znatno su
manji od prihoda iz 2014. godine (17.357.770,14 kn). Rashodi i izdaci 2015. godine iznosili su
12.733.851,85 kn, dok su u 2014. godini iznosili 18.856.783,37 kn.
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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.
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Smanjeni prihodi u 2015. godini rezultat su smanjenja poreza na dohodak (bivši HBOR i
drugačiji način obračuna) odnosno u 2015. godini primljene su manje pomoći iz državnog proračuna
u odnosu na 2014. godinu, kada su primljene pomoći za gradnju (dovršenje gradnje – II faza) Doma za
starije i nemoćne osobe u Starome Gradu.
Ostali prihodi, porez na kuće za odmor, prihodi od zakupa javnih površina, komunalna
naknada i drugi prihodi realizirani su u granicama prošlogodišnjih i više.
Rashodi koji su planirani u manjem iznosu od prošlogodišnjeg smanjeni su, jer je gradnja
Doma za starije i nemoćne osobe uglavnom realizirana u 2014. godini, a u 2015. godini to su bili
rashodi namijenjeni dovršetku gradnje i opremanja Doma.
Zbog ovrhe koja je u 2015. godini iznosila 1.282.536,63 kn, umanjene su plaće djelatnika
Grada i proračunskih korisnika, donacije udrugama, te drugi rashodi i izdaci.
Višak prihoda u iznosu od 1.805.163,36 kn nastao je od namjenskih prihoda (prodaja stana,
komunalni doprinos i dr.) i bit će namjenski utrošen u 2016. godini.
Ostali redovni prihodi kao komunalna naknada, porez na kuće za odmor i sl. u granicama su
prošlogodišnjih.
Svi redoviti poslovi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada i proračunskih
korisnika u izvještajnom razdoblju redovno su se izvršavali.
II.

PREGLED AKTIVNOSTI

II.1.

Naknada za deposedirano zemljište2

II.2.

Troškovi zastupanja i pružanja pravne pomoći (odvjetnički troškovi)

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljena je 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 do 31. prosinca 2015. godine održano
je ukupno 24 radnih i tri svečane sjednice Gradskog vijeća, od čega je u izvještajnom razdoblju (od 27.
srpnja do 21. prosinca 2015. godine) održano 5 radnih sjednica tj u prosjeku jedna radna sjednica
Vijeća u razdoblju od 29 dana.
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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. U
izvještajnom razdoblju s računa Grada ovrhom u predmetu pok. Mirjane Franetović isplaćeno je 699.499, 98 kn.
U predmetu Tonko Ivičević-Bakulić, pred Upravnim sudom u Splitu u tijeku je upravni spor, pokrenut tužbom
Grada Staroga Grada od 6. ožujka 2015. godine. Do sada nije održano nijedno ročište.
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Za istaknuti je kako je u izvještajnom razdoblju kao i u prethodnim, postignuta, zadržana i
unaprijeđena visoka razina zajedništva svih vijećnika Gradskog vijeća. Za nadati se da će vijećnici bez
obzira na politička, svjetonazorska i bilo koja druga stajališta, na tome i dalje kontinuirano raditi i
ustrajati.
Nastavljen je rad na projektima za koje postoje realni izgledi financiranja pretežito iz drugih
izvora: Državnog proračuna, Županijskog proračuna, 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

Nakon što je početkom 2012. godine, odlukama Gradskog vijeća temeljenim na
odgovarajućim odredbama Zakona o vodama, upravljanje sustavom odvodnje preneseno na
trgovačko društvo Hvarski vodovod d.o.o Jelsa, s Hrvatskim vodama u Splitu postignut je dogovor da
se problem kanalizacije privremeno riješi ispustom kod rta Baba. Taj ispust u konačnoj bi se izvedbi
koristio kao interventni ispust.
Nakon dovršetka radova koji su dijelom financirani vlastitim sredstvima, dijelom sredstvima
Hrvatskih voda a dijelom sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, privremeno rješenje sukladno
planu stavljeno je u funkciju. Do 30. lipnja 2015. godine gotovo 80% fekalnih voda obuhvaćeno je
privremenim sustavom, tako da je prošlo ljeto more u uvali bilo znatno čišće.
Nakon što je u prethodnom izvještajnom razdoblju preuzet ispust „Helios Faros“, uređena i
opremljena treća crpna stanica (Bonj), spajanjem većeg dijela sekundarne mreže odvodnje u staroj
gradskoj jezgri na glavni kolektor, kanalizacijski sustav je stavljen u funkciju.
Na trgu Tvrdalj Petra Hektorovića završeni su radovi na sekundarnoj mreži, te na odvodnji
atmosferskih voda. Završeni su radovi na dijelu „Šiberije“ i nastavljeni na drugom dijelu. Pri završetku
su radovi na sekundarnoj mreži u ulici Petra Scutterija, ulici Petra Nizitea i prolazu od ulice Petra
Scutterija do trgaTvrdalj.
II.5.

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

Za nabavku preostale opreme u 2015. godini planirana su i osigurana financijska sredstva u
Državnom proračunu3 kao i sredstva udjela Grada Staroga Grada u porezu na dohodak izdvojenih na
poziciji ministarstva nadležnog za otoke4

3

Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 24. srpnja 2015. godine iz Državnog
proračuna odobrena su sredstva za sufinanciranje projekta opremanja objekta Doma za starije i nemoćne osobe
u Starome Gradu u iznosu do 870.000,00 kn (sa PDV-om), što čini 58,06 % ukupne vrijednosti preostale opreme.

4

Ugovorom sklopljenim između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Staroga
Grada 4. studenog 2015. godine, iz sredstava Grada Staroga Grada ostvarenih od udjela u porezu na dohodak
izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke, osiguran je iznos od 884.000,00 kuna (sa PDV-om).
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U Županijskom proračunu, u 2015. godini osigurano je milijun kuna: od toga 689.891,30 kn
za plaćanje dodatnih (nepredviđenih) radova, te 310.108,70 kn za sanaciju istočnog pročelja zgrade.
U izvještajnom razdoblju, nakon provedenih postupaka javne nabave male vrijednosti i javne
nabave bagatelne vrijednosti, za potrebe Doma za starije i nemoćne osobe ugovorena je i dijelom
isporučena slijedeća oprema:
1. medicinska oprema: ugovorena 14. rujna 2015., isporučena (većim dijelom) 4. prosinca
2015. godine,
2. sitna oprema i inventar za kuhinju i restoran: ugovorena 20. studenog 2015., isporučena
(u cijelosti) 29. studenog 2015. godine,
3. zavjese, karniše i roloi – ugovoreno 20. studenog 2015. godine,5
4. deke, popluni, posteljno rublje i dr. – ugovoreno 22. studenog 2015. godine,6
5. dio opreme – ugovoreno 23. studenog 2015. godine,7
25. studenog 2015. ugovoreni su radovi na uređenju pročelja Doma.8
II.6.

Proširenje trajektne luke9

II.7.

Luka nautičkog turizma i kontaktna zona

Donošenjem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i
kontaktne zone, započet je postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog
turizma Račice i kontaktne zone. Na Odluku su se u Zakonom i u Odlukom propisanom roku očitovala
tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (HEP, T-Kom, Hrvatske vode,
Hrvatske ceste itd.
Koncem izvještajnog razdoblja (prosinac 2015.) evidentiran je zainteresirani investitor. S istim
predstoje razgovori.
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 rezultiralo nastavkom suradnje sa Lučkom upravom Splitskodalmatinske županije, posebice na planiranom uređenju Starogradske luke od uvale Babareta do sv.
Jerolima.
Radovi na realizaciji ovoga projekta započeli su u listopadu 2015. godine. Investitor je Lučka
uprava Splitsko-dalmatinske županije. Vrijednost investicije je cca 15.000.000,00 kn. Radovi su u
tijeku.

5

isporučeno (u cijelosti) i montirano 29. veljače 2016. godine.
isporučeno (u cijelosti) 22. siječnja 2016. godine.
7
isporučeno (u cijelosti) 26. siječnja 2016. godine.
8
radovi završeni u veljači 2016. godine.
Po završetku javnog uvida (javne rasprave) o Prijedlogu Urbanističkog plana trajektne luke, izrađeno je i
Stručnom izrađivaču Plana dostavljeno Izvješće sa javne rasprave. Analizom u javnoj raspravi i na javnom
izlaganju danih očitovanja, prijedloga primjedbi i zahtjeva sudionika, utvrđena je potreba ponavljanja javne
rasprave. U tijeku je izrade je izmijenjeni Prijedlog Plana. Ponovna javna rasprava o izmijenjenom Prijedlogu
Plana očekuje se tijekom travnja 2016. godine.
6
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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 je izvještajnom razdoblju ponovno
kandidirano u Ministarstvu turizma. Odluka još nije donesena.
II.10.

Uređenje trga Tvrdalj

Nakon što je proveden postupak javne nabave male vrijednosti, s odabranim izvođačem
radova10, 3. prosinca 2015. godine sklopljen je Ugovor o građenju – uređenju Trga. Ugovorena
vrijednost radova je 2.415.009,99 kn (sa PDV-om). Radovi su u tijeku.
II.11.

Kandidatura Ministarstvu turizma za projekt uređenja bivšeg Doma kulture

Projekt je 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. Projekt je ponovno kandidiran.11
II.12.

WC za nautiku12

Koncept rekonstrukcije južnog dijela (aneksa) zgrade bivšeg Doma kulture (bivša prostorija
kino operatera) za potrebe izgradnje sanitarnog čvora za nautičare, zamijenjen je novim povoljnijim
konceptom izgradnje sanitarnog čvora za nautičare na zapadnom dijelu ljetnog kina.
II.13.

Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradskog polja

Sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a nakon promjene
zakonodavstva iz oblasti prostornog uređenja (Zakonom o prostornom uređenju koji je u primjeni od
1. siječnja 2014. godine, za ovu vrstu prostornih cjelina ukinuta je obveza izrade Prostornog plana
posebnih obilježja), s Općinom Jelsa 2014. godine zaključen je Sporazum o izradi Konzervatorske
podloge kulturnog krajolika Starogradskog polja, kao podloge za izradu izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Staroga Grada i Prostornog plana uređenja Općine Jelsa.
Cilj tih izmjena i dopuna je određivanje mjera za zaštitu u unapređenje kulturnog krajolika
Starogradskog polja, uvjeta uređenja i korištenja prostora te provedbe zahvata u prostoru.
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 Grada13 i Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom
odjelu u Splitu.
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11

12

„Marconi inženjering“ d.o.o, Split
U ožujku 2016. godine
Počekom ožujka 2016. godine završen je postupak javne nabave male vrijednosti: ustupanje radova na

izgradnji sanitarnog čvora za nautičare – ljetno kino u Starome Gradu. Temeljem izvršne Odluke o odabiru s
najpovoljnijim ponuditeljem („Marconi inženjering“ d.o.o. Split), 16. 03. 2016. godine sklopljen je Ugovor o
građenju.
„Geoprojekt“ d.d., Split

13
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U tijeku je izrada prijedloga izmjena i dopuna provedbenih odredbi Plana, kojima će, u skladu
s Konzervatorskom podlogom i stručnim mišljenjem Konzervatorskog odjela, biti određene mjere za
zaštitu u unapređenje kulturnog krajolika Starogradskog polja, uvjeti uređenja i korištenja prostora te
provedbe zahvata u prostoru.
II.14.

Preseljenje Ureda za katastar

Tijekom izvještajnog razdoblja Državna geodetska uprava iskazala je zainteresiranost za
kupnju predmetnog poslovnog prostora. Na XXIII 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.
II. 15. Uređenje ceste kroz naselje Ivanje Gomile
U dogovoru sa Županijskom upravom za ceste Split izrađen je geodetski projekt proširenja
dvaju vrlo opasnih zavoja na Vukovarskoj cesti u Starome Gradu. U postupku je ishođenje lokacijske
dozvole. U Proračunu ŽUC-a za predmetne radove osiguran je iznos od 1.500.000,00 kn.
II.16.
III.

Pripreme za proslavu 2400 godina od utemeljenja grada Farosa14

OPĆI I POJEDINAČNI AKTI
Prijedlozi akata Gradskom vijeću

Sukladno djelokrugu i nadležnostima, u izvještajnom razdoblju (u vremenu od 27. srpnja do
21. prosinca 2015. godine) utvrđeni su i na raspravu i donošenje Gradskom vijeću Grada Staroga
Grada upućeni slijedeći prijedlozi općih i pojedinačnih akata:
1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2014. godinu,
1.1. Izvještaji o izvršenju Programa:
1.1.1. održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u Gradu Starome Gradu za 2014. godinu,
1.1.2. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2014. godinu,
1.1.3. socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2014. godinu,
1.1.4. javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2014. godinu,
1.1.5. javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2014. godinu,

2.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2015. godinu i Projekcija
za 2016. i 2017. godinu,
2.1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa:
2.1.1. održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u Gradu Starome Gradu za 2015. godinu,
2.1.2. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2015. godinu,
2.1.3. socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
2.1.4. javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
2.1.5. javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2015. godinu,

3.
4.
5.
6.
7.

Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti
održavanje javnih parkirališta i upravljanje javnim parkiralištima,
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa u gradu Starome Gradu,
Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Vrbanj“,
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Staroga Grada za 2015. godinu,

14

Informacija o tekućim radnjama na organizaciji i pripremi proslave 2400 godina od utemeljenja grada Farosa
podnijet će se Gradskom vijeću na XXVIII sjednici, sazvanoj za dan 29. ožujka 2016. godine.
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8.
9.

Prijedlog Rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa,
Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta „Dovršenje opremanja Doma za
starije i nemoćne osobe u Starome Gradu“,
10. Prijedlog odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta „Uređenje trga Tvrdalj Petra
Hektorovića“ u Starome Gradu,
11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Staroga Grada,
11.1. poslovnog prostora PP20 neto korisne površine 198,02 m2, u zgradi putničkog terminala na trajektnom
pristaništu u Starome Gradu (čest. zem. 2471/2),
11.2. stambenog prostora (stana) neto korisne površine 64, 80 m2, u zgradi Veterinarske ambulante u
Starome Gradu (čest. zem. 7248/1 i 7248/2),

12. Donošenje odluke o raspisivanju u objavljivanju Javnog natječaja za prodaju stana u
zgradi veterinarske ambulante u Starome Gradu (čest. zem. 7248/1 i 7248/2),
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju jednog člana Stožera zaštite i spašavanja i o imenovanju
jednog člana Stožera zaštite i spašavanja,
14. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
15. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za razdoblje
siječanj – lipanj 2015. godine,
16. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog
područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene Zogonke,
17. Prijedlog izmjena i dopuna Programa:
17.1. održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu
Starome Gradu za 2015. godinu,
17.2. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2015. godinu,
17.3. socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
17. 4. javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2015. godinu,
17.5. javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2015. godinu,

18. Prijedlog Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada
za 2015. godinu,
19. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2015. godinu sa
Prijedlogom izmjena i dopuna Projekcija za 2016. i 2017. godinu,
20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2015.
godinu,
21. Prijedlog Programa:
21.1. održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu
Starome Gradu za 2016. godinu,
21.2. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu,
21.3. socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
21.4. javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
21.5. javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
21.6. javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2016. godinu,

22. Prijedlog Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu sa Prijedlogom Projekcija za
2017. i 2018. godinu,
23. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
24. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke
sezone,
25. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Staroga Grada,
26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zamjeni nekretnine,
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na poslovne prostore na
području Grada Staroga Grada,
28. Prijedlozi Odluka o otpisu dugovanja sa naslova:
28.1. poreza na kuće za odmor,
28.2. poreza na tvrtku,
28.3.komunalne naknade i naknade za uređenje voda,
28.4. spomeničke rente.

7

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, na podlinku Akti Gradskog vijeća.
Opći akti iz oblasti prostornog uređenja objavljeni su i na linku Prostorno planiranje,
podlinkovima: Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada i Ostali prostorni planovi.
U izvještajnom razdoblju, a radi transparentnosti rada, na internetskoj stranici Grada otvoren
je link Proračun na kojem se objavljuju financijski akti.
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:
Odluku o imenovanju člana Uprave – direktora „Komunalnog Stari Grad“ d.o.o. Stari Grad.
Navedeni akt objavljen je 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.
Akti iz oblasti javne nabave objavljuju se na linku Javna nabava.
O aktima Gradonačelnika iz članka 46. stavka 3. podstavka 11. Statuta Grada Staroga Grada
(imenovanja i razrješenja predstavnika 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), redovno je, sukladno odredbi stavka 4. istoga članka, izvještavano Gradsko
vijeće.
Zahvaljujem na razumijevanju suradnji!
S poštovanjem,
GRADONAČELNIK
Vinko Maroević, dipl. iur., v.r.
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