
 Obrazac Izvješća o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  
U POSTUPKU DONOŠENJA  

PLANA UPRAVLJANA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA STAROG GRADA ZA 2022. GODINU 
 

Nositelj izrade izvješća: 
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA STAROG GRADA 
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću 

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području  
Grada Starog Grada za 2022. godinu 
 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta / provedbu savjetovanja 

Grad Stari Grad 
 
Jedinstveni upravni odjel 

Razlozi za donošenje akta i  
ciljevi koji se njime žele postići uz 
sažetak ključnih pitanja 

Planiranje upravljanja pomorskim dobrom na području Grada 
Staroga Grada za 2022. godinu 

Objava dokumenata za savjetovanje 
 
 
 
 
Razdoblje provedbe savjetovanja 

https://stari-grad.hr/novosti/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-
zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-plana-
upravljanja-pomorskim-dobrom-na-podrucju-grada-staroga-
grada-za-2022-godinu  

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
u razdoblju od 18. siječnja 2022. do 18. veljače 2022. godine 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje 

Sadržano u prilogu br. 1 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna financijska sredstva 



Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik savjetovanja 
(ime i prezime 
pojedinca, naziv 
organizacije) 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja 
Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s 
obrazloženjem) 

1. 

HELIOS FAROS d.d. 
NASELJE HELIOS 5, 
21460 Stari Grad 
OIB: 48594515409 

Na dijelovima k.č. 10989, dijelu k.č. 
10990 i dijelu k.č. 10879/2 sve k.o. Stari 
Grad predlažemo uvrštenje iste 
mikrolokacije u grafički prilog plana, pod 
brojem 14. 
 
Za istu lokaciju uvrstiti djelatnosti: 
a) DJELATNOST UGOSTITELJSTVA I 
TURIZMA 
„k/p/mo“ - Kiosk, prikolice montažni 
objekti do 12 m² - 12 m2 
– KOLIČINA 1 
„ter“ - Pripadajuća terasa objekta – 50 
m2 
b) DJELATNOSTI KOMERCIJALNO-
REKREACIJSKOG 
SADRŽAJA 
„S“ - Suncobrani - KOLIČINA 40 
„L“ - Ležaljke – KOLIČINA 80 
 
TOČKA 5.2. Dopuniti tablicu: Sredstvo: 
Kiosk, prikolice, montažni objekti do 
12m2; paušalno – Mikrolokacija 14.: 
Stari Grad: Predio ispred hotela 
PLACESHVAR dio. K.č. 10989, dio. K.č. 
10990. i dio k.č. 10879/2 – Količina: 1 – 
Rok: 1 kalendarska godina 1 
 
TOČKA 5.3. Dopuniti tablicu:  
a) Sredstvo: Suncobrani - po komadu – 
Mikrolokacija 14.: Stari Grad: Predio 
ispred hotela PLACESHVAR dio. K.č. 
10989, dio. K.č. 10990. i dio k.č. 
10879/2 – Količina: 40 – Rok: 1 
kalendarska godina 1 
b) Sredstvo: Ležaljke - po komadu – 
Mikrolokacija 14.: Stari Grad: Predio 
ispred hotela PLACESHVAR dio. K.č. 
10989, dio. K.č. 10990. i dio k.č. 
10879/2 – Količina: 80 – Rok: 1 
kalendarska godina 1 
 
Grafički prilog: 
Uvrstiti Mikrolokaciju pod red.br. 14. 
Naziv: Stari Grad: Predio hotel 
PLACESHVAR dio k.č. 10989, dio k.č. 
10990 i dio k.č. 10879/2 sve k.o. Stari 
Grad 
Prijedlog grafičkog obuhvata prilažemo u 
privitku. 

Prijedlog se prihvaća. 
 
Prijedlog uvrštenja dodatne 
mikrolokacije pod rednim brojem 14. –  
s pripadajućim grafičkim planom 
prihvaća se na način da se u Plan 
upravljanja pomorskim dobrom na 
području Grada Starog Grada za 2022. 
godinu u glavi 5. – „Mikrolokacije za 
obavljanje djelatnosti“ u tabeli 5.2. – 
„Djelatnost ugostiteljstva i trgovine“ u 
dijelu „Sredstvo“ – „Kiosk, prikolice, 
montažni objekti do 12 m2, paušalno“ i 
pripadajućem stupcu „Mikrolokacija“ 
dodaje tekst: „Mikrolokacija 14. Stari 
Grad: dio k.č. 10989, dio k.č. 10990 i 
dio k.č. 10879/2 ), k.o. Stari Grad, u 
dijelu „Količina“ tekst „1“ i u dijelu „Rok“ 
tekst „1 kalendarska godina“. 
U dijelu „Sredstvo“ – „Pripadajuća 
terasa objekta – max do 50 m2“ i 
pripadajućem stupcu „Mikrolokacija“ 
dodaje tekst: „Mikrolokacija 14. Stari 
Grad: (dio k.č. 10989, dio k.č. 10990 i 
dio k.č. 10879/2 ), k.o. Stari Grad, u 
dijelu „Količina“ tekst „50 m2“ i u dijelu 
„Rok“ tekst „1 kalendarska godina“. 
 
U tabeli 5.3. – „Djelatnosti komercijalno-
rekreacijskog sadržaja“ u dijelu 
„Sredstvo“ – „Suncobrani po komadu“ i 
pripadajućem stupcu „Mikrolokacija“ 
dodaje se tekst: „Mikrolokacija 14. Stari 
Grad: (dio k.č. 10989, dio k.č. 10990 i 
dio k.č. 10879/2 ), k.o. Stari Grad, u 
dijelu „Količina“ tekst „40“ i u dijelu 
„Rok“ tekst „1 kalendarska godina“. 
U dijelu Sredstvo“ – „Ležaljke – po 
komadu“ i pripadajućem stupcu 
„Mikrolokacija“ dodaje se tekst: 
„Mikrolokacija 14. Stari Grad: (dio k.č. 
10989, dio k.č. 10990 i dio k.č. 
10879/2 ), k.o. Stari Grad, u dijelu 
„Količina“ tekst „80“ i u dijelu „Rok“ 
tekst „1 kalendarska godina“. 
 



2. 

REPUBLIKA 
HRVATSKA, 
Ministarstvo mora 
prometa i 
infrastrukture,  
Uprava pomorstva 
putem 
SPLITSKO-
DALMATINSKA 
ŽUPANIJA, Upravni 
odjel za turizam i 
pomorstvo, 
Domovinskog rata 
2/IV, 21000 Splt 
 

Dana 16. veljače 2022. u Pisarnicu je 
zaprimljen podnesak predmeta: Izmjene 
zakona o općem upravnom postupku 
(„Narodne novine“, broj 47/09, 110/21) 
Navedenim podneskom predlaže se svim 
jedinicama lokalne samouprave koje 
imaju pomorsko dobro da u svojim 
Godišnjim planovima upravljanja 
pomorskim dobrom uvrste odredbe ZUP-a 
koje su stupile na snagu 1 siječnja 2022. 
godine, a koje se odnose na podneske 
(zahtjeve) elektroničke komunikacije, 
oblike obavješćivanja, dostave 
elektroničkim putem i sadržaj Rješenja. 
 

Prijedlog se prihvaća u cijelosti na način 
opisan u prijedlogu.  

 

Klasa: 342-03/22-01/01 
Urbroj: 2181-10-02-22-5 
 
Stari Grad, 28. veljače 2022. godine 


