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ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Starog Grada
Članak 1.
Osniva se Stožer civilne zaštite (u
nastavku teksta: Stožer), kao stručno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama na području Grada Starog Grada
sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i
važećim podzakonskim aktima.
Članak 2.
Za članove Stožera civilne zaštite imenuju
se:
1.

ANTONI
IVANKOVIĆ,
zapovjednik
vatrogasne
postrojbe
Dobrovoljnog
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6.
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8.
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vatrogasnog društva Stari Grad, načelnik
stožera
MIHAELA
PETRIĆ,
dipl.iur,
v.d.
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Starog Grada, zamjenica načelnika
Stožera
ŽELJKO ŠERAVIĆ, voditelj Službe za
prevenciju i pripravnost u Područnom
uredu civilne zaštite Split, član
SLAVKO BUBALO, pomoćnik načelnika
za poslove policije Policijske postaje
Hvar, član
TONI LUČIĆ LAVČEVIĆ, dr. medicine,
član
KATARINA BURATOVIĆ, ravnateljica
Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog
društva Crvenog kiža Hvar, član
GRGO PULJAS, koordinator Ispostave
Hrvatske gorske službe spašavanja stanice
Split, član
SILVANA
SANSEOVIĆ,
mag.chem,
direktor Komunalno Stari Grad d.o.o., član
GORDAN DRAGIČEVIĆ, rukovoditelj
Poslovne
jedinice
Stari
Grad
ČAZMATRANS
DALMACIJA
PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o., član.
Članak 3.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće
koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike
nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i
katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne
operativne postupke od značaja za koordiniranje
djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel Grada Starog
Grada obavlja administrativne i tehničke poslove za
potrebe Stožera civilne zaštite Grada Starog Grada.
Članak 5.
Članove Stožera imenuje, odnosno
razrješava gradonačelnik posebnim rješenjem.
Članak 6.
(1) Dužnost (mandat) članovima Stožera
traje od dana imenovanja do prestanka dužnosti
sukladno stavku 2. ovog članka.
(2) Mandat članovima Stožera prestaje:

16. ožujka 2020. godine

a) smrću,
b) pismenom ostavkom (danom zaprimanja
ostavke u pisarnicu Grada Staroga Grada),
c) razrješenjem (danom donošenja odluke o
razrješenju ukoliko u odluci o razrješenju
nije određen drugi dana razrješenja).
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Rješenje o imenovanju načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Grada Starog Grada
(„Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj
11/17).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Starog Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradonačelnik
KLASA: 810-01/20-01/ 1
URBROJ: 2128/03-20-11
Stari Grad, 19. veljače 2020. godine
GRADONAČELNIK
Antonio Škarpa
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak
7. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15 i
118/18), članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o
smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i
jedinica
lokalne
i područne
(regionalne)
samouprave (NN br. 65/16), Smjernica za izradu
procjena rizika od velikih nesreća za područje
Splitsko – dalmatinske županije (KLASA: 21405/17-01/03,
URBROJ:2181/1-02-17-2
od 17.
ožujka 2017. godine i članka 46. stavak 3. alineja 1.
i 21. Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik
Grada Starog Grada», broj: 12/09, 10/03, 4/13, 5/13
i 6/18), gradonačelnik Grada Starog Grada dana
26. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o postupku izrade Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Grada Staroga Grada i
osnivanju Radne skupine za izradu Procjene
rizika od velikih nesreća
za područje Grada Starog Grada
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Članak 1.
(1) Ovom Odlukom uređuje se postupak
izrade Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Grada Staroga Grada, osniva Radna
skupina za izradu Procjene rizika od velikih
nesreća te određuju koordinatori, nositelj, izvršitelji
izrade Procjene rizika i konzultant.
(2) Procjena rizika od velikih nesreća za
područje Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu:
Procjena) izrađuje se sukladno Smjernicama za
izradu procjene rizika od velikih nesreća za
područje Splitsko-dalmatinske županije.
(3)
U grupu
rizika obuhvaćenih
Smjernicama spadaju slijedeći rizici:
1. potres
2. požar
3. poplava uzrokovanu podizanjem mora
(4) Postupak izrade Procjene obuhvaća
prikupljanje, obradu i analiziranje podataka.

(2) Članovi radne skupine su nositelji i
izvršitelji za pojedine rizike.
Članak 5.
U postupku izrade samoprocjene i
identifikacije rizika koordinator izrade Procjene
može angažirati svakog člana radne skupine u cilju
davanja mišljenja, savjeta i potrebnih podataka.
Članak 6.

-

-

Ovom Odlukom određuje se ZAST d.o.o.
iz Splita, Tončićeva 2/I, ovlaštenik za prvu grupu
stručnih poslova u području planiranja civilne
zaštite kao konzultant.

-

Članak 3.
Za koordinatora izrade Procjene određuje
se načelnik Stožera civilne zaštite Grada Starog
Grada.

(1) U sastav radne skupine za izradu
procjene rizika od velikih nesreća na području
Grada Starog Grada imenuju se;
1. Antoni Ivanković, Načelnik Stožera civilne
zaštite Grada Starog Grada, za koordinatora i
voditelja radne skupine, te za rizike: potres,
požar i poplave uzrokovane podizanjem mora.
2. Mihaela Petrić, v.d. pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Staroga Grada, član –
za rizik poplave uzrokovane podizanjem
mora,
3. Ivo Šimunović, komunalno-prometni redar –
za rizik potres,
4. Leo Tadić, komunalno-poljoprivredni redar –
za rizik požar

Nositelji imaju slijedeće obveza:
izrađuje scenarije za određene rizike,
odgovorni su za vjerodostojnost podataka
iz svoje nadležnosti,
sudjeluju u analizi i evaluaciji rizika,
kontaktiraju s nadležnim tijelima,
te
znanstvenim institucijama u
svrhu
prikupljanja
informacija,
o tijeku procesa prikupljanja podataka
redovito obavještavaju koordinatora,
dostavljaju koordinatoru tražene podatke u
zadanim rokovima te surađuju tijekom
rada na procjeni.
Članak 8.

-

Članak 4.

Koordinator ima slijedeće obveze:
organizaciju i vođenje sastanaka Radne
skupine,
koordiniranje i nadziranje procesa izrade
Procjene rizika,
predlaganje izmjena i dopuna Procjene.
Članak 7.

Članak 2.
Ovom Odlukom određuju se koordinatori
za svaki pojedini rizik te nositelji i izvršitelji izrade
rizika.
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Izvršitelji imaju slijedeće obveze:
prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju
rizika,
sudjeluju u izradi scenarija za pojedini
rizik.
Članak 9.

(1) Koordinator dostavlja Prijedlog
procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja
Gradskom Vijeću prijedlog procjene rizika na
donošenje.
(2)
Koordinator, nakon
donošenja
Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja
od značaja za procjenjivanje rizika iz područja
nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje
ili po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora.
(3) Radna skupina za izradu Procjene
predlaže
glavnom
koordinatoru
pokretanje
postupaka izmjena i dopuna Procjene, odnosno
ažuriranja Procjene. Procjena rizika od velikih
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nesreća za Grad Stari Grad izrađuje se najmanje
jednom u tri godine te usklađivanje i usvajanje
mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom
trogodišnjem ciklusu.
(4) Procjena rizika od velikih nesreća za
područje Grada Staroga Grada može se izrađivati i
češće, ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi
značajna promjena ulaznih parametara u korištenim
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako
se prepozna nova prijetnja.
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II.
Za predsjednika Gradskog vijeća Grada
Staroga Grada bira se:
TEO BRATANIĆ.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Staroga Grada“.

Članak 10.
Evidencija
koordinatora,
nositelja,
izvršitelja izrade Procjene rizika i konzultanta čini
sastavni dio ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Staroga Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradonačelnik
KLASA: 810-01/20-01/ 3
URBROJ: 2128/03-20-1
Stari Grad, 26. veljače 2020. godine
GRADONAČELNIK
Antonio Škarpa
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Temeljem odredbe članka 79. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni
glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 4/13,
5/13 i 7/19) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada,
na XXXII. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020.
godine, d o n o s i

RJEŠENJE

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 013-01/20-01/ 1
URBROJ: 2128/03-20-1
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA
Toni Lučić Lavčević, dr.med.
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Temeljem odredbe članka 79. Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni
glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 4/13,
5/13 i 7/19) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada,
na XXXII. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020.
godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Staroga Grada
I.
Na temelju rješenja o izboru predsjednika
Gradskog vijeća, KLASA: 013-01/20-01/1, Urbroj:
2128/03-20-1 od 27. veljače 2020. godine
razrješ ava se

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada
Staroga Grada

TEO
BRATANIĆ
dužnosti
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Staroga
Grada.

I.

II.

Na temelju pisane ostavke predsjednika
Gradskog vijeća Grada Staroga Grada od 18.
prosinca 2019. godine r a z r j e š a v a s e

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada
Staroga Grada bira se:
PERISLA V PETRIĆ.

TONI LUČIĆ
predsjednika Gradskog
Grada.

LAVČEVIĆ dužnosti
vijeća Grada Staroga
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II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Staroga Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 013-01/20-01/ 2
URBROJ: 2128/03-20-1
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNK GRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 013-01/17-01/ 25
URBROJ: 2128/03-20-2
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Na temelju odredbe članka 16. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 98/19) Gradsko vijeće Grada Staroga
Grada na XXXII. sjednici održanoj dana 27.
veljače 2020. godine d o n o s i

Na temelju odredbe 32. stavka 1.
podstavka 27. i odredbe članka 41. stavka 1.
podstavka 2. Statuta Grada Staroga Grada
(„Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj:
12/09, 3/10, 4/13, 5/13 i 6/18) i odredbe članka 6.
Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i
drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga
Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“,
broj: 12/17 i 7/19) Gradsko vijeće Grada Staroga
Grada na XXXII. sjednici održanoj dana 27.
veljače 2020. godine d o n o s i

U Statutu Grada Staroga Grada („Službeni
glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10,
4/13, 5/13 i 6/18) u članku 17. stavku 2. riječi
„središnjeg“ brišu se.

RJEŠENJE

Članak 2.

Statutarnu odluku
o izmjenama Statuta
Grada Staroga Grada
Članak 1.

o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i
članova Komisije za javna priznanja

U članku 20. stavku 1., riječ „središnjem“
briše se.

I
Točka II. Rješenja o izboru predsjednika i
članova Komisije za javna priznanja („Službeni
glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 10/17)
dopunjuje se tako da sada glasi:
„Za članove Komisije za javna priznanja
biraju se:

U stavku 2. riječ „ središnje“ i „središnjeg
ureda državne uprave“ brišu se.
Članak 3.
U članku 21. stavak 2. riječi „središnjem“
i „središnje“ brišu se.
Članak 4.

IGOR DUŽEVIĆ
ZLATKO KOLOSETI
SANJA DULČIĆ FRANETOVIĆ
ĐORĐE VRANJICAN
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Starog Grada“.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja
statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja
općeg akta propisan statutom i poslovnikom u roku
od 15 dana od dana donošenja općeg akta, te bez
odgode iste akte dostavlja gradonačelniku.“
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Članak 5.

Članak 2.

U članku 49. alineja 1. riječi „predstojnika
ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se
riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt“.

U članku 27. stavak 2. riječi „ Tajništvo
Grada“ zamjenjuje se riječima „Jedinstveni upravni
odjel.“
Članak 3.

Članak 6.
U članku 43.a riječ „središnjeg“ briše se.
U članku 93. riječ „središnja“ briše se.
Članak 4.
Članak 7.
Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni
tekst Statuta Grada Staroga Grada.

U članku 55. stavku 5. riječ „središnjeg“ i
„poslove“ brišu se, a riječi lokalne i područne
(regionalne) samouprave“ zamjenjuju se riječima
„lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“.

Članak 8.

Članak 5.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Staroga Grada.

U članku 66. stavak 2. riječi „tajnika
Grada“ zamjenjuju se riječima „voditelja Odsjeka
za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
društvene djelatnosti i razvojne projekte.“

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 012-03/20-01/ 1
URBROJ: 2128/03-20-3
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Na temelju odredbe članka 16. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 98/19) Gradsko vijeće Grada Staroga
Grada na XXXII. sjednici održanoj dana 27.
veljače 2020. godine d o n o s i

Poslovničku odluku
o izmjenama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Staroga Grada
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada
Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga
Grada“ broj: 12/09, 4/13, 5/13 i 7/19) u članku 14.
riječi „tajnik Grada“ zamjenjuju se riječima
„voditelj Odsjeka za opću upravu i imovinskopravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne
projekte.“

Članak 6.
U članku 69. stavak 8. riječi „tajnik
Grada“ zamjenjuju se riječima „voditelj Odsjeka za
opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene
djelatnosti i razvojne projekte“.
Članak 7.
U članku 82. stavak 6. riječi „tajništvo
Grada“ zamjenjuju se riječima „Jedinstvenom
upravnom odjelu“.
Članak 8.
U članku 83. stavak 1. riječi „tajništvu
Grada“ zamjenjuju se riječima „Jedinstvenom
upravnom odjelu“.
U stavku 2. riječi „u roku od 7 radnih dana
od završetka sjednice Gradskog vijeća“ brišu se.
Članak 9.
Ova Poslovnička odluka o izmjenama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
«Službenom glasniku Grada Staroga Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće

16. ožujka 2020. godine

SLUŽBENI GLASNIK GRADA STAROG GRADA

Stranica 19. Broj 2.

KLASA: 012-03/09-01/ 3
URBROJ: 2128/03-20-13
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine

Članak 15. briše se.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **

Članak 16. briše se.

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i
98/19), članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim
porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17),
te članaka 81., 87. i 101. Statuta Grada Staroga
Grada (»Službeni glasnik Grada Staroga Grada«,
br. 12/09, 3/10, 4/13, 5/13 i 6/18), u skladu s
uputom Središnjeg ureda Porezne uprave
Ministarstva
financija,
KLASA: 410-01/1901/2709, Urbroj: 513-07-21-01-19-2 od
27.
prosinca 2019. godine, Gradsko vijeće Grada
Staroga Grada na svojoj XXXII. sjednici održanoj
27. veljače 2020. godine d o n o s i

ODLUK U
o izmjenama Odluke o gradskim porezima
Grada Staroga Grada
Članak 1.
U Odluci o gradskim porezima Grada
Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga
Grada“ broj: 10/19) članak 3. briše se.
Članak 2.
Članak 8. briše se.
Članak 3.
Članak 9. briše se.
Članak 4.
Članak 10. briše se.
Članak 5.

Članak 9.

Članak 10.
U članku 17. stavak 2. briše se.
Članak 11.
Članak 18. briše se.
Članak 12.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim
odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju
na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca
objave u »Narodnim novinama«.
(2) Ista Odluka objavit će se i u
„Službenom glasniku Grada Staroga Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO‐DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 410-01/19-01/ 9
URBROJ: 2128/03‐20‐4
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Na temelju članka 46. stavka 3. podstavka
21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik
Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13
i 6/18), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, na
XXXII. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020.
godine, donosi

Članak 12. briše se.

Odluku o izmjenama
Članak 6.

Odluke o stipendiranju učenika i studenata na
području Grada Staroga Grada

Članak 13. briše se.
Članak 1.
Članak 7.
Članak 14. briše se.
Članak 8.

U Odluci o stipendiranju učenika i
studenata na području Grada Staroga Grada
(„Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj:
12/18) u članku 6. riječi „II., III. I IV. razreda“
brišu se.

Stranica 20. Broj 2.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA STAROG GRADA

Članak 2.
(1) U članku 7. stavak 1. riječi „II., III. I
IV. razreda“ brišu se.
(2) U alineji 4. riječi „odnosno prethodne
godine za učenike II. razreda srednje škole“ brišu
se.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama Odluke o
stipendiranju učenika i studenata na području
Grada Staroga Grada stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku Grada
Staroga Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 604-01/18-01/ 4
URBROJ: 2128/03-20-4
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Na temelju članka 46. stavka 3. podstavka
21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik
Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13
i 6/18), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, na
XXXII. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020.
godine, donosi

Odluku o izmjenama
Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata
na području Grada Staroga Grada

16. ožujka 2020. godine

(2) U točki 5. iza zareza dodaju se riječi „a
studenti druge godine i presliku svjedodžbe
četvrtog razreda srednje škole.“
Članak 3.
Ova Odluka o izmjeni Pravilnika o
stipendiranju učenika i studenata na području
Grada Staroga Grada stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku Grada
Staroga Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 604-01/18-01/ 6
URBROJ: 2128/03-20-4
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
Na temelju članka
26. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma (NN 52/19) članka , st. 2 i 20. Zakona o
turističkoj pristojbi (NN 52/19) i članka 46. stavka
3. podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada
(„Službene glasnik Grada Staroga Grada broj
12/09, 3/10, 4/13, 5/13 i 6/18) Gradsko vijeće
Grada Staroga Grada na XXXII. sjednici održanoj
dana 27. veljače 2020 godine donosi:

PROGRAM
ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA
OD TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020.
GODINU
Članak 1.

Članak 1.
U Pravilniku o stipendiranju učenika i
studenata na području Grada Staroga Grada
(„Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj:
12/18) podstavak 4. stavka 3. članka 4. postaje
članak 5.

Ovim Programom zajedničkog korištenja
sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu,
utvrđuje se namjena korištenja sredstava za
poboljšanje uvjeta boravka turista na području
jedinice lokalne samouprave.
Članak 2.

Članak 2.
(1) U članku 6. stavak 1. točka 4. mijenja
se i glasi:
Preslika svjedodžbi prethodne dvije
godine školovanja (za učenike srednje škole i
studente prve godine studija).

(1) Utvrđuje se Program zajedničkog
korištenja
sredstava
Turističke
pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na
području Grada Staroga Grada za 2020. godinu, na
način da se boravišna pristojba utroši za sljedeću
namjenu:

Stranica 13. Broj 1.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA STAROG GRADA

13. siječnja 2020. godine

1.

PLANIRANA
SREDSTVA

IZVOR FINANCIRANJA

2.

30% boravišne pristojbe temeljem
čl.20. st.1. t.1. Zakona o boravišnoj pristojbi

315.000,00 kn

PLAN KORIŠTENJA- AKTIVNOSTI

315.000,00 kn

Aktivnosti TZG Staroga Grada namijenjene poboljšanju uvjeta turista
- organiziranje glazbeno-kulturno-zabavnih programa manifestacije i događanja
- ekološke akcije, akcije čišćenja turističkih prostora i staza

(2) Turističkoj zajednici Grada Staroga
Grada odobrava se namjensko korištenje sredstava
turističke pristojbe u za 2020. godinu u iznosu od
315.000,00 kuna za provedbu
Programa
zajedničkog korištenja iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 3.
Sredstva uplaćenih prihoda koristiti će se
za navedene aktivnosti prema dinamici uplate
sukladno Zakonu i do visine stvarno uplaćenih
sredstava boravišne pristojbe u Proračun Grada
sukladno Zakonu o proračunu.
Članak 4.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel Staroga Grada te se
ovlašćuje Gradonačelnik za zaključenje ugovora s
Turističkom zajednicom grada Staroga Grada
kojima će se utvrditi namjensko korištenje
sredstava turističke pristojbe i način izvještavanja o
utrošenim sredstvima iz članka 2. ovog Programa.

Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja te će se objaviti u Službenom Glasniku
Grada Staroga Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće
KLASA: 401-01/20-01/ 6
URBROJ: 2128/03-20-2
Stari Grad, 27. veljače 2020. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Teo Bratanić
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * **
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