ZAPISNIK
(dopuna po primjedbama)
sa III. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana 28. srpnja 2017. godine u
Gradskoj vijećnici u Starome Gradu.
Započeto u 17:00 sati.
Konstatira se da su na današnju sjednicu Gradskog vijeća uredno pozvani vijećnici:
Teo Bratanić, Pero Fredotović, Toni Lučić Lavčević, Nikola Lupi, Mate Mijić, Jure Moškatelo, Marija
Novak, Perislav Petrić, Fani Plančić, Stjepko Račić, Tarita Radonić, Silvana Sanseović i Prosper
Vlahović.
Poziv sa prijedlogom Dnevnog reda za III. sjednicu Gradskog vijeća Grada Starog Grada, KLASA:
021-05/17-01/32, URBROJ: 2128/03-17-1, od 21. srpnja 2017. godine prileži ovome Zapisniku.
Sjednici Vijeća nazočni su vijećnici:
Teo Bratanić, Pero Fredotović, Nikola Lupi, Mate Mijić, Jure Moškatelo, Marija Novak, Perislav
Petrić, Fani Plančić, Stjepko Račić, Tarita Radonić, Silvana Sanseović i Prosper Vlahović.
Izočni: Toni Lučić Lavčević (opravdano)
Sjednici su nazočni i
1.
2.
3.
4.
5.

Antonio Škarpa – gradonačelnik Grada Staroga Grada (dalje u tekstu: Gradonačelnik – ovlašteni
predlagatelj),
Žaneta Roić – zamjenica gradonačelnika Grada Staroga Grada,
Marija Udovičić – v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (dalje u
tekstu: Izvjestiteljica),
Mihaela Petrić – Tajnica Grada Staroga Grada – ujedno i zapisničar (dalje u tekstu: Tajnica),
Marin Knezović – vježbenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada.

Sjednicu je otvorila i njome predsjeda predsjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada,
Silvana Sanseović. (dalje u tekstu: Predsjednica Vijeća/Predsjednica).
Čitanjem imena i prezimena na sjednici nazočnih članova Gradskog vijeća Grada Starog Grada
utvrđen je kvorum.
Konstatirano je da kvorum tj. većinu potrebitu za pravovaljano održavanje sjednice i donošenje
odluka, na početku III. sjednice Vijeća čini 12 (dvanaest) nazočnih vijećnika, čime su ispunjeni zakonski
(članak 36. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “NN“, br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 -pročišćeni tekst) i poslovnički (članak
67. i 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada /“Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj:
12/09, 4/13 i 5/13 – dalje u tekstu: Poslovnik) uvjeti za pravovaljan rad i odlučivanje.
………..
Za današnju sjednicu Vijeća predložen je slijedeći
D ne vn i r ed :

1.

Usvajanje Zapisnika sa prethode sjednice Gradskog vijeća,
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2 . V i je ćni čka p i tan ja,
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.

Izvještaji o izvršenju Programa za 2016. godinu:
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za
2016. godine,
Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Program javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2016.
godinu,
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu:
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

5.

Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenice Gradonačelnika Grada Staroga Grada koja
dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,

6.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2017. godinu,

7.

Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja,

8.

Izbor predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada:

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja,
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
Stožer zaštite i spašavanja,
Zapovjedništvo civilne zaštite,
Informacija o donošenju Odluke o prenamjeni dijela sredstava Proračuna Grada Staroga
Grada za 2016. godinu.

Predsjednica Vijeća zatim čita prijedlog Dnevnog reda.
Gradonačelnik Antonio Škarpa je sukladno odredbi članka 58. stavka 2. Poslovnika, kao ovlašteni
predlagatelj, predložio dopunu Dnevnog reda slijedećim točkama:
Točka 10.
Informacija o korištenju proračunske zalihe Grada Staroga Grada u 2017. godini.
Točka 11.
Prijedlog o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta Grada Staroga Grada.
Vijećnik Perislav Petrić je sukladno odredbi članka 58. Stavka 2. Poslovnika, kao ovlašteni
predlagatelj, predložio dopunu Dnevnog reda slijedećom točkom:
Točka 12.
Razno
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Nakon usmenog obrazloženja Gradonačelnika, pristupilo se glasovanju o Dopunama dnevnog reda.
Glasovanjem sa 12 glasova „za“, prijedlog Gradonačelnika o Dopuni dnevnog reda jednoglasno je
prihvaćen.
Glasovanjem sa 11 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“, prihvaćen je prijedlog vijećnika Perislava
Petrića o Dopuni dnevnog reda.
Predsjednica Vijeća zatim je stavila na glasovanje Dnevni red u cjelini.
Glasovanjem sa 12 glasova „za“, sukladno odredbi članka 58. Stavka 4. Poslovnika, predloženi
Dnevni red je prihvaćen.
Prelazi se na rad po točkama:

……….
Točka 1.

Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa II. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana
18. srpnja 2017. godine.
Točka 2.
Na današnjoj sjednici Vijeća postavljena su slijedeća vijećnika pitanja:
1.

Marija Novak:

a) U ime vijećnika HDZ-a daje prijedlog o izmjeni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora
i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada na idućoj sjednici Gradskog vijeća,
te uz to zahtjev da se poveća broj članova Odbora za proračun i financije, sa 3 na 5 članova, iz
razloga opsega i složenosti rada Odbora.
b) Postavlja zahtjev da se svim vijećnicima dostavi potpuna dokumentacija o izmjenama i
dopunama prostornog plana od 2007. godine do danas posebno u odnosu na česticu na kojoj
se nalazi „trampolin“ na području Priko. Razlog traženja su mnogobrojna pitanja vezano za
mogućnost stambeno-poslovne izgradnje na predmetnoj čestici.
Odgovor: a) Gradonačelnik, b) Gradonačelnik
a) Ideju prihvaća i izjavljuje da će se u što kraćem vremenu pristupiti pripremanju izmjena i
dopuna Odluke.
b) Zahtjev se prihvaća te se daje nalog stručnoj službi za izradu izvještaja o prostornim planovima
od 2007. godine do danas
2.

Jure Moškatelo
a) Daje prijedlog za donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti Grada Staroga
Grada, te čita predloženi tekst.
b) Moli gradonačelnika da ga izvijesti o sredstvima zaštite od požara, te o mjerama koje su se
poduzele ili će se poduzeti.

Odgovor: a) Predsjednica, vijećnik Perislav Petrić, b) Gradonačelnik
a) Načelno se slaže s prijedlogom teksta.
Perislav Petrić: Moli da se dostavi nacrt prijedloga Etičkog kodeksa svim vijećnicima radi
promptnije izrade istog.
b) Izjavljuje da su zasad iskorištena sva predviđena sredstva za ovu godinu, do izmjena i dopuna
proračuna kada se planira povećanje novčanih sredstava na poziciji Proračuna za
protupožarnu zaštitu. Predviđeno je izvođenje protupožarnog puta na relaciji Hum – Dol –
Vrbanj, te uređenje postojećih protupožarnih puteva uz definiranje modela održavanja istih.
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3.

Tarita Radonić

a) S obzirom na informaciju da će Grad u suradnji sa Županijom osigurati udžbenike i opremu za
učenike prvih razreda osnovne škole, zanima je iz kojih će se pozicija izdvojiti potrebna
sredstva, koliko točno iz sredstava Grada, te može li se pomoći učenicima srednjih škola.
b) Postavlja pitanje u vezi produljenja rada ugostiteljskih objekata u Starom Gradu u sezoni.
Zanima je dokle se došlo s izradom uredbe i kada će biti donesena.
Odgovor: a), b) Gradonačelnik
a) Grad je u razgovoru sa Osnovnom školom dobio informaciju da će dogodine doći do izmjene
udžbenika, pa se zato krenulo samo sa prvim razredom osnovne. Ne znajući da će Županija
financirati udžbenike za prvi razred donijela se odluka o financiranju udžbenika i opreme za
prvi razred srednje škole. Županijski plan je, s obzirom da sredstva za kupnju udžbenika nisu
predviđena županijskim proračunom do predstojećih izmjena, da roditelji kupe udžbenike pa
im Županija, nakon izmjena i dopuna Proračuna, uz predočenje računa izvrši povrat utrošenih
sredstava. Grad će olakšati roditeljima, nakon dogovora sa Županijom, na način da će Grad
financirati kupnju kompletnih udžbenika, pa od Županije tražiti povrat sredstava nakon
donošenja izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Grad će roditeljima
osigurati sredstva i za kupnju udžbenika iz vjeronauka te likovne mape, što nije predviđeno
županijskim programom. Od strane Županije još nije jasno definiran okvir, no neslužbena je
informacija da se radi o iznosu od 500 do 700 kuna po djetetu.
b) Trenutna regulativa radnog vremena ugostiteljskih objekata temelji se na odlukama Gradskog
vijeća Grada Staroga Grada koje su usuglašene sa zakonskim odredbama koje reguliraju radno
vrijeme ugostiteljskih objekata. Donošenje odluke kojom će se regulirati radno vrijeme
ugostiteljskih objekata je u tijeku. Zbog uspostavljanja reda na području Grada Staroga Grada
trenutno borave 2 policijska službenika za vrijeme sezone, koji su smješteni u bungalovima u
kampu Jurjevac. Na temelju operative komunalnog redara i kontakta sa policijskim
službenicima radi se na tome da se osigura javni red i mir za vrijeme sezone u Gradu. Troškovi
za rad policijskih službenika osiguravanju se u proračunu Grada Staroga Grada i Općine Jelsa,
svaki po polovinu.
Osvrt na pitanje vijećnice Tarite Radonić : Marija Novak
Daje primjedbu da se kroz praksu da primijetiti, da su knjige za prvi razred nakon školske godine u
principu neiskoristive. Smatra da je je svrsishodnije sredstva za udžbenike preusmjeriti na više
razrede osnovne škole, jer se ti udžbenici mogu koristiti za više generacija.
4.

Perislav Petrić

a) Postavlja pitanje vezano za signalizaciju, tj. table i putokaze na ulazu u Grad. Ukazuje na
izuzetno loše stanje postojeće signalizacije koja je pogrešna, nedostatna i neprimjerena te traži
promjenu istih (nema naznake skretanja u Ivanje gomile“).
b) Navodi povećanje potrebe za proširenje groblja u Starome Gradu nadovezujući se na nekoliko
peticija koje su potpisivane od strane građana u zadnjih 10 godina kojim se traži izgradnja
minimalno 84 nova grobna mjesta. Traži od Gradonačelnika da se napravi projekt proširenja,
te da se otkupi zemljište za izgradnju dodatnih grobnih mjesta.
Odgovor: a) Gradonačelnik, b)
a) Poslat će se zahtjev Županijskim cestama u čijoj je nadležnosti signalizacija, da što prije urede
postojeću signalizaciju, a signalizaciju koja se nalazi na nerazvrstanim cestama dati će se nalog
prometnom redarstvu za provjeru stanja na terenu.
b) Vijećniku će se dostaviti cjelokupni izvještaj, u pismenom obliku, o mogućnostima proširenja
groblja u Starome Gradu, te dostavu podatka tko je zadužen za provedbu projekta..
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5.

Prosper Vlahović
Vijećnik je postavio pitanje u pisanom obliku te prileži ovom Zapisniku.
Odgovor: a) Gradonačelnik, b) vijećnik Perislav Petrić
a) Gradonačelnik je izrazio zahvalnost na podršci vijećnika i poručio da će se i u budućnosti
nastojati raditi što je moguće efikasnije.
b) Izrazio je zadovoljstvo pohvalom, te iz istog razloga predložio dopunu Dnevnog reda
točkom 12. Razno.

6.

Mate Mijić
Osvrće se na prethodno izlaganje vijećnika Prospera Vlahovića, te iznosi da se slaže s izloženim.
Dodaje da bi trebalo provjeriti stanje hidranata i njihove funkcionalnosti, kao i ostalim
pitanjima za povećanje efikasnosti protupožarne zaštite.
Odgovor: Gradonačelnik
Iznosi da je prije nekoliko dana bio prisutan na sastanku sa predstavnicima Hvarskog
vodovoda u vezi predmetne materije. Zbog povećane potrošnje vode, kada dođe do potrebe za
intervencijom vatrogasaca i korištenjem hidranata, potrebno je u dogovoru sa tehničarima
Hvarskog vodovoda dogovoriti preusmjeravanje dotoka vode na hidrante sukladno potrebi na
terenu.
Točka 3.

Vijećnicima su uz točku 3. Dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Programa proračuna Grada Staroga za 2016.
godinu,
KLASA: 400-06/17-01/10, URBROJ:2128/03-17-2.
Prije izlaganja točke Predsjednica je predložila da se objedini glasovanje za sve podtočke, te da se
nakon izvještaja o svim podtočkama, pokrene rasprava.
Glasovanjem sa 7 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ , prijedlog predsjednice je usvojen.
Prelazi se na rad po točki, izvještaj je obrazložila Izvjestiteljica Marija Udovičić.
Točka 3.1.
Vijećnicima su uz točku 3.1. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu,
KLASA:363-01/15-01/58, URBROJ: 2128/03-17-5.
Izvještaj je obrazložila Izvjestiteljica.
Točka 3.2.
Vijećnicima su uz točku 3.2. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Starome Gradu za 2016. godinu,
KLASA:363-01/15-01/59, URBROJ: 2128/03-17-5.
Izvještaj je obrazložila Izvjestiteljica.
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Točka 3.3.
Vijećnicima su uz točku 3.3. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Izvještaj o izvršenju Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu,
KLASA:550-01/15-01/54, URBROJ: 2128/03-17-5.
Izvještaj je obrazložila Izvjestiteljica.
Točka 3.4.
Vijećnicima su uz točku 3.4. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2016.
godinu,
KLASA:612-01/15-01/40, URBROJ: 2128/03-17-5.
Izvještaj je obrazložila Izvjestiteljica.
Točka 3.5.
Vijećnicima su uz točku 3.5. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2016.
godinu,
KLASA:620-01/15-01/3, URBROJ: 2128/03-17-5.
Izvještaj je obrazložila Izvjestiteljica.
Točka 3.6.
Vijećnicima su uz točku 3.6. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Izvještaj o izvršenju Programajavnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada
Staroga Grada za 2016. godinu,
KLASA:400-06/15-01/34, URBROJ: 2128/03-17-5.
Izvještaj je obrazložila Izvjestiteljica.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Tarita Radonić, Marija Novak, Pero Fredotović i Mate
Mijić, te pojašnjenja Izvjestiteljice, Tajnice i Gradonačelnika, Predsjednica je stavila točku 3. u cijelosti sa
svim podtočkama na glasovanje. Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”, Prijedlog Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Programa proračuna Grada Staroga Grada za 2016.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Točka 4.
Točka 4.1.
Vijećnicima su uz točku 4.1. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016.godinu,
 Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016.
godinu,
 Izvršenje Proračuna Grada Staroga Grada po organizacijskoj klasifikaciji za 2016.godinu,
 Izvršenje Proračuna Grada Staroga Grada po programskoj klasifikaciji za 2016.godinu,
 Izvršenje Proračuna Grada Staroga Grada po ekonomskoj klasifikaciji za 2016.godinu,
 Izvršenje Proračuna Grada Staroga Grada po funkcijskoj klasifikacijiza 2016.godinu,
 Plan razvojnih programa – Investicija i Kapitalne pomoći za 2016.-2018. godinu,
 Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za 2016. godinu,
 Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka Proračuna
Grada Staroga Grada za 2016. godinu.
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Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala vijećnica Marija Novak, te pojašnjenja Izvjestiteljice,
Predsjednica je stavila točku na glasovanje. Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”, Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Točka 4.2.
Vijećnicima su uz točku 4.2. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata, te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova.
Nakon obrazlaganja Izvjestiteljice, rasprave nije bilo. Predsjednica je stavila točku na glasovanje.
Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”, Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata, te pokriću
manjkova iz ostvarenih viškova jednoglasno je prihvaćen.
Točka 5.
Vijećnicima su uz točku 5. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenice Gradonačelnika Grada Staroga Grada koja dužnost
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Tarita Radonić, Marija Novak i Perislav Petrić, te
obrazloženja Izvjestiteljice i Gradonačelnika, Predsjednica je stavila Prijedlog na glasovanje.
Glasovanjem sa 6 (šest) glasova “za” i 6 (šest) „suzdržanih“ glasova, Prijedlog Odluke o naknadi za
rad zamjenice Gradonačelnika Grada Staroga Grada koja dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa nije usvojen.
Točka 6.
Vijećnicima su uz točku 6. dostavljeni sljedeći pisani materijali:
 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2017. godinu.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala vijećnica Tarita Radonić, te pojašnjenja Izvjestiteljice,
Predsjednica je stavila točku na glasovanje. Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”,Prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Staroga Grada za 2017. godinu jednoglasno je usvojen.
Točka 7.
Vijećnicima uz točku 7. materijal je dostavljen na sjednici Gradskog vijeća, a sadrži:



Zapisnik sa I. sjednice Komisije za javna priznanja
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja u 2017. godini

Marija Novak u ime vijećnika HDZ-a je zatražila stanku od 5 minuta za razmatranje prijedloga,
nakon stanke nastavljeno je s radom.
Nakon obrazlaganja pristiglih prijedloga i zapisnika Komisije za javna priznanja, od strane
Predsjednice i Tajnice Grada, pristupilo se glasovanju po prijedlozima.
Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova „za“, jednoglasno je usvojen prijedlog gradskog vijećnika u
prošlom mandatu, Viska Haladića, za dodjelu Osobne nagrade Grada Staroga Grada Mikiju
Brataniću.
Prosper Vlahović je u ime vijećnika HDZ-a, predložio da se preinači prijedlog Muzeja Grada Staroga
Grada za dodjelu Osobne nagrade Grada Staroga Grada prof. dr. sc. Vinku Srhoju, na način da se
predloži dodjela Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada umjesto Osobne nagrade Grada Staroga
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Grada. Glasovanjem sa 6 (šest) glasova „za“ i 6 (šest) „suzdržanih“ glasova, prijedlog vijećnika
Prospera Vlahovića nije prihvaćen.
Glasovanjem sa 12 „suzdržanih“ glasova prijedlog Muzeja Grada Staroga Grada za dodjelu Osobne
nagrade Grada Staroga Grada prof. dr. sc. Vinku Srhoju nije prihvaćen.
Prijedlog Gradonačelnika Grada Staroga Grada u prošlom mandatu, Vinka Maroevića, za dodjelu
Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada Stjepku Rossu, glasovanjem sa 6 (šest) glasova „za“ i 6
(šest) „suzdržanih“ glasova nije prihvaćen.
Prijedlog Vijeća mjesnog odbora Dol i vijećnika Gradskog vijeća u prethodnom mandatu Dajane
Moškatelo i Ive Duževića, prihvaćen je u obliku koji je predložila Komisija za javna priznanja.
Prijedlog Komisije je bio da se Nikši Moškatelo dodijeli Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada,
umjesto Nagrade za životno djelo Grada Staroga Grada. Glasovanjem sa 12 glasova („za“) prijedlog
Komisije za javna priznanja jednoglasno je prihvaćen.
Prijedlog Gradonačelnika Grada Staroga Grada u prošlom mandatu, Vinka Maroevića, za dodjelu
Skupne nagrade Grada Staroga Grada udruzi FAROS Z.B.O.R.S., glasovanjem sa 2(dva) glasa „za“ i
10 (deset) „suzdržanih“ glasova nije prihvaćen.
Točka 8.
Tajnica je obavijestila Gradsko vijeće da je uslijed izmjena zakonskih odredbi ukinuto imenovanje
predsjednika i članova Stožera zaštite i spašavanja, te Zapovjedništva civilne zaštite, odnosno izmijenjena
je nadležnosti u imenovanju članova Stožera civilne zaštite te je neophodno mijenjati dnevni red Gradskog
vijeća na način da se točke 8.3. i 8.4. izostave sa dnevnog reda.
Predsjednica je po sili zakona izostavila točke 8.3. i 8.4. sa Dnevnog reda.
Točka 8.1.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, Tarita Radonić u ime ovlaštenog predlagatelja,
predložila je sastav Vijeća za koncesijska odobrenja. Za predsjednika: Perislav Petrić, za članove: Nikola
Lupi i Davor Sansević.
Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica je stavila prijedlog na glasovanje.
Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen.
Točka 8.2.
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, Tarita Radonić u ime ovlaštenog predlagatelja,
predložila je sastav Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Za predsjednika:
Teo Bratanić, za članove: Dinka Krunić, Jakov Dulčić, Stanislav Štambuk, Nikša Vidošević i Prosper Vlahović.
Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica je stavila prijedlog na glasovanje.
Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen.
Točka 9.
Vijećnicima su uz točku 9. dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Informacija o donošenju Odluke o prenamjeni dijela sredstava Proračuna Grada Staroga Grada
za 2016. godinu.
Nakon obrazlaganja Izvjestiteljice, rasprave nije bilo. Predsjednica je stavila prijedlog na
glasovanje.
Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”, Informacija o donošenju Odluke o prenamjeni dijela
sredstava Proračuna Grada Staroga Grada jednoglasno je usvojena.
Točka 10.
Vijećnicima su uz točku 10. na sjednici dostavljeni slijedeći pisani materijali:
 Informacija o korištenju proračunske zalihe Grada Staroga Grada u 2017. godini.
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Nakon obrazlaganja Gradonačelnika, rasprave nije bilo. Predsjednica je stavila prijedlog na
glasovanje.
Glasovanjem sa 12 (dvanaest) glasova “za”, Informacija o korištenju proračunske zalihe Grada
Staroga Grada u 2017. godini, jednoglasno je usvojena.
Konstatira se da je vijećnik Pero Fredotović opravdano napustio sjednicu u 19:30, te da kvorum sad
čini 11 (jedanaest) vijećnika.
Točka 11.
Za točku 11. vijećnicima nije dostavljen materijal, već je prijedlog Odbora za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost usmeno iznesen na sjednici Gradskog vijeća.
Nakon obrazlaganja Gradonačelnika, rasprave nije bilo. Predsjednica je stavila prijedlog na
glasovanje.
Glasovanjem sa 11 (jedanaest) glasova “za”, Prijedlog Odbora za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta Grada Staroga Grada jednoglasno je
prihvaćen.
Točka 12.
Nakon što je vijećnik Perislav Petrić obrazložio da je materija zbog koje je predložio dopunu
Dnevnog reda iscrpljena u točki 2. rasprave nije bilo.
………..
sati.

Nakon što je Dnevni red za današnju sjednicu Vijeća iscrpljen, sjednica je završila s radom u 19:35
Zapisničar

Predsjednica Vijeća

______________________
Mihaela Petrić

________________________
Silvana Sanseović

9

