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Z A P I S N I K  

 
 sa II. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana 18. srpnja 2017. godine u 
Gradskoj vijećnici u Starome Gradu. 
 
 Započeto u 18:00 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 II. sjednicu Gradskog vijeća Grada Starog Grada, KLASA: 021-

05/17-01/30, URBROJ: 2128/03-17-1, od 12. srpnja 2017. godine prileži ovome Zapisniku. 
 
 Sjednici Vijeća nazočni su 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. 

   
Sjednici su nazočni i 

 
1. Antonio Škarpa – gradonačelnik Grada Staroga Grada (dalje u tekstu: Gradonačelnik – ovlašteni 

predlagatelj), 
2. Žaneta Roić – zamjenica gradonačelnika Grada Staroga Grada  
3. Marija Udovičić – v. d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada 
4. Mihaela Petrić – tajnica Grada Staroga Grada – ujedno i zapisničar (dalje u tekstu: Tajnica). 
5. Marin Knezović – vježbenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada 
6. Andro Petrić – direktor „Komunalnog Stari Grad“ d.o.o. 

 
Sjednicu je otvorila i njome predsjeda predsjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada,  

Silvana Sanseović. (dalje u tekstu: Predsjednica Vijeća). Predsjednica je skrenula pozornost na izvadak iz 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13 
i 5/13), te na smjernice u odijevanju gradskih vijećnika, neformalnog karaktera koji su priloženi vijećnicima 
prije početka sjednice. 

 
Čitanjem imena i prezimena na sjednici nazočnih članova Gradskog vijeća Grada Staroga Grada 

utvrđen je kvorum. 
 

 Konstatirano je da kvorum tj. većinu potrebitu za pravovaljano održavanje sjednice i donošenje 
odluka, na početku II. sjednice Vijeća čini 13 (trinaest) 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) 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 pravovaljani rad i odlučivanje. 

……….. 
 

Za današnju sjednicu Vijeća predložen je slijedeći  
 

Dnevn i red:  
 

  Svečana prisega gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, 
 

2.  Vijećnička pitanja  
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3. Izbor predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća: 
 

3.1. Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, 
3.2. Odbora za proračun i financije, 
3.3. Gradskog urbanističkog odbora, 
3.4. Odbora za predlaganje imena ulica i trgova, 
3.5. Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 
3.6. Komisije za predstavke i pritužbe, 
3.7. Komisije za javna priznanja. 

 
 Na početku sjednice, prije glasanja o Dnevnom redu, Predsjednica Vijeća predložila je da 
Gradonačelnik i Zamjenica gradonačelnika polože Svečanu prisegu. 
 Predsjednica Vijeća pročitala je tekst prisege, te su Gradonačelnik i Zamjenica gradonačelnika 
prisegnuli i potpisali tekst prisege. Potpisani tekst Svečane prisege prileži ovom Zapisniku.    
 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 slijedećom točkom: 
 

Točka 4.  
 

 Informiranje Gradskog vijeća o donošenju Rješenja o imenovanju jedinog člana Skupštine 
„KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.“ Stari Grad 
 

Nakon usmenog obrazloženja Gradonačelnika, pristupilo se glasovanju o Dopuni dnevnog reda. 
Glasovanjem sa 13 glasova „za“, prijedlog Gradonačelnika o Dopuni dnevnog reda jednoglasno je 

prihvaćen. 
Predsjednica Vijeća zatim je stavila na glasovanje Dnevni red u cjelini. 
Glasovanjem sa 13 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 Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada 
održane dana 28. lipnja 2017. godine. 
 

Točka 2. 
 

Na današnjoj sjednici Vijeća postavljena su slijedeća vijećnika pitanja: 
 

1. Pero Fredotović: 
 

U ime kluba HDZ-a predložio je izmjenu Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih 
radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada na način da se kao stalno radno tijelo osnuje 
Odbor za kulturu, obrazovanje i sport Gradskog vijeća Grada Staroga Grada u sastavu od 7 članova, 
s obzirom na trenutno stanje u kulturi, sportu i obrazovanju na području Grada Staroga Grada. 
 
Odgovor: Gradonačelnik  
 

Ideju prihvaća i kaže da će se u što kraćem vremenu pristupiti pripremanju izmjena i dopuna Odluke o 
osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada . 

 
2. Tarita Radonić 
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Iznosi problem snimanja Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Staroga Grada, tonski zapis 
kompletne sjednice pojavio se na društvenoj mreži nakon sjednice. Citira članak 83. Poslovnika, te 
pita hoće li se isti poštovati, bez obzira na osobna stajališta vijećnika, te koje će se mjere poduzeti 
prema osobi koja je objavila snimku. 
 
Odgovor: a) Gradonačelnik, b) Tajnica 
 
a) Razgovor s novinarkom je obavljen, te je upozorena na moguće posljedice postupanja. 
b) Tajnica je dala tumačenje pravne službe, u slučaju da netko želi snimati sjednicu, mora tražiti 

dozvolu Predsjednice Vijeća, a ujedno i vijećnici trebaju biti suglasni s tim, te se treba izdati 
odobrenje za snimanje sjednice. Potrebno je mijenjati Poslovnik, te na taj način omogućiti 
mehanizam za snimanje sjednica. 

 
3. Perislav Petrić 
 
Konstatira da u Poslovniku stoji da su sjednice Gradskog vijeća javne, da je praksa u svim većim 
gradovima i općinama da se sjednice snimaju i javno prikazuju, te da nema potrebe mijenjati 
Poslovnik. 
 
4. Marija Novak 
 
Konstatira da se slaže sa prvim dijelom konstatacije vijećnika Petrića, no da je potrebno mijenjati 
Poslovnik, jer su drugačije regulirani mehanizmi u drugim jedinicama lokalne i regionalne 
samouprave, npr. novinari se moraju akreditirati prije sjednice. 
 
5. Perislav Petrić 

 
a) Postavlja zahtjev da mu se putem elektroničke pošte dostavi prijedlog ugovora sa izvođačem 

radova u Maslinici u prethodnom mandatu koji je sastavio g. Štengl te važeći ugovor i svi aneksi 
istoga sa izvođačem radova u Maslinici. 

b) Daje sugestiju da se ponudi vijećnicima dostava materijala za Gradsko vijeće putem 
elektroničke pošte. 

c) Daje sugestiju gradonačelniku i direktoru Komunalnog da se preispita ugovor s tvrtkom 
Ekocijan d.o.o. u vezi zaprašivanja insekata, zbog toga što se isti ne izvršava uredno, pogotovo 
na području Selca  i Ivanje Gomile, te da se po isteku istog raspiše novi natječaj za odabir 
izvršitelja usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 

 
Odgovor: a) Gradonačelnik, b) Tajnica i c) Andro Petrić  
 
a) Pravna služba Grada postupit će sukladno vašem zahtjevu. 
b) Već je pripremljen materijal na kojem će se vijećnici očitovati u kojem obliku žele primati 

materijale za Vijeće, te će biti podijeljen na kraju sjednice. 
c) Ugovor je desetogodišnji, te obuhvaća tri tretiranja insekata za vrijeme ljetnog perioda. 

Insekticid kojim se obavlja tretiranje, navodno po stručnim službama tvrtke Ekocijan d.o.o.  nije 
učinkovit za muhe, već samo za komarce. Područje Selaca nije bilo predmet tretiranja do 2016. 
Preispitat će se ugovor i revidirati što je moguće prije. 

 
Točka 3. 

 
 Vijećnicima su, uz Poziv za današnju sjednicu Vijeća, za ovu točku Dnevnog reda dostavljeni 
slijedeći pisani materijali: 

 Pregled Stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, sa izvadcima odredbi 
koje se odnose na navedena tijela iz Statuta Grada staroga Grada („Službeni glasnik Grada 
Staroga Grada br. 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga 
Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ br. 12/09, 4/13 i 5/13) i Odluke o 
osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada 
Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ br. 3/10 i 12/13) 
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 Obrazloženje uz izbor predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga 
Grada 

 
Nakon uvodnog izlaganja Predsjednice Vijeća, pristupilo se predlaganju pojedinih radnih tijela po 

podtočkama. 
 

Točka 3.1. 
 

Vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Starog 
Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Odbora za statut, poslovnik i normativnu 
djelatnost. Za predsjednika: Igor Dužević, za članove: Teo Bratanić, Silvana Sanseović, Marija Novak i 
Magda Buratović. 

Nakon rasprave, u kojoj je utvrđeno da prijedlog nije u skladu s odredbom članka 18., stavka 3. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, zatražena je stanka od 5 minuta od strane Odbora za 
izbor i imenovanja. 

Nakon stanke, vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog 
vijeća Grada Starog Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Odbora za statut, poslovnik i 
normativnu djelatnost. Za predsjednika: Silvana Sanseović, za članove: Teo Bratanić, Igor Dužević, Marija 
Novak i Magda Buratović. 

Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica Vijeća je stavila prijedlog na glasovanje. 
Glasovanjem sa 13 glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog 
vijeća Grada Staroga Grada, KLASA: 013-01/17-01/19, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine 
sastavni je dio ovog Zapisnika. 

  
Točka 3.2. 

 
Vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Starog 

Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Odbora za proračun i financije. Za predsjednika: 
Đurđica Plančić, za članove: Toni Roić i Damir Šurjak. 

Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica Vijeća je stavila prijedlog na glasovanje. 
Glasovanjem sa 13 glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Staroga 
Grada, KLASA: 013-01/17-01/20, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine sastavni je dio ovog 
Zapisnika. 

 
 

Točka 3.3. 
 

Vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Starog 
Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Gradskog urbanističkog odbora. Za predsjednika: 
Baldo Stančić, za članove: Marija Plenković, Ivica Moškatelo, Jakov Dulčić, Enca Čulić, Mate Mijić i Latko 
Buratović. 

Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica Vijeća je stavila prijedlog na glasovanje. 
Glasovanjem sa 13 glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Gradskog urbanističkog odbora Gradskog vijeća Grada Staroga 
Grada, KLASA: 013-01/17-01/21, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine sastavni je dio ovog 
Zapisnika. 
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Točka 3.4. 
 

Vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Starog 
Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Odbora za predlaganje imena ulica i trgova. Za 
predsjednika: Ivica Moškatelo, za članove: Vilma Stojković, Lukrecija Lučić Lavčević, Vinko Vranjican i 
Ivica Matković. 

Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica Vijeća je stavila prijedlog na glasovanje. 
Glasovanjem sa 13 glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predlaganje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada 
Staroga Grada, KLASA: 013-01/17-01/22, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine sastavni je 
dio ovog Zapisnika. 

 
Točka 3.5. 

 
Vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Starog 

Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Za 
predsjednika: Toni Lučić Lavčević, za članove: Fani Plančić, Marko Plančić, Đoni Planjar i Ivana Miloš. 

Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica Vijeća je stavila prijedlog na glasovanje. 
Glasovanjem sa 13 glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada 
Staroga Grada, KLASA: 013-01/17-01/23, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine sastavni je 
dio ovog Zapisnika. 

 
Točka 3.6. 

 
Vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Starog 

Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Komisije za predstavke i pritužbe. Za 
predsjednika: Igor Prvinić, za članove: Stjepko Račić i Jelena Vidošević. 

Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica Vijeća je stavila prijedlog na glasovanje. 
Glasovanjem sa 13 glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća Grada Staroga 
Grada, KLASA: 013-01/17-01/24, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine sastavni je dio ovog 
Zapisnika. 

 
Točka 3.7. 

 
Vijećnica Tarita Radonić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Starog 

Grada kao ovlaštenog predlagatelja , predložila je sastav Komisije za javna priznanja. Za predsjednika: 
Zvonimir Franetović, za članove: Igor Dužević i Zlatko Koloseti. 

Drugih prijedloga nije bilo. Predsjednica Vijeća je stavila prijedlog na glasovanje. 
Glasovanjem sa 13 glasova “za”, prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, 
KLASA: 013-01/17-01/25, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine sastavni je dio ovog 
Zapisnika. 

 
 

Točka 4. 
 

Vijećnicima su, za ovu točku Dnevnog reda na sjednici dostavljeni slijedeći pisani materijali: 
 Rješenje o imenovanju jedinog člana Skupštine „KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.“ Stari Grad, 

KLASA: 013-01/17-01/18, URBROJ: 2128/03-17-1 od 18. srpnja 2017. godine sa obrazloženjem. 
 
Vijećnici su navedeno rješenje primili na znanje. 
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……….. 
 

 Nakon što je Dnevni red za današnju sjednicu Vijeća iscrpljen, sjednica je završila s radom u 19:15 
sati. 
 
 Zapisničar        Predsjednica Vijeća 
 Mihaela Petrić         Silvana Sanseović 
 

 

 


