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Klasa: 008-01/22-01/01 
Urbroj: 2181-10-02-22-1 
Stari Grad, 17. siječnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 46. stavka 1. podstavka 21. 
Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20) Gradonačelnik Grada Staroga Grada 
donosi 

PLAN SAVJETOVANJA  
s javnošću Grada Staroga Grada za 2022. godinu 

 
Članak 1. 

Gradonačelnik Grada Staroga Grada donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada Staroga Grada za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan). 
 

Članak 2. 
Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, nositelj 
izrade akta, očekivano vrijeme donošenja akta, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja i donositelji akta iskazani su u tabeli koja 
je sastavni dio ovog Plana. 

Članak 3. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup 
informacijama, a na temelju ovog Plana. 

Članak 4. 
Ovaj Plan i tablica iz članka 2. ovog Plana biti će objavljeni na Internet stranici Grada Staroga Grada (www.stari-grad.hr) i u Službenom glasniku 
Grada Staroga Grada. 

GRADONAČELNIK 
v.r.Antonio Škarpa 



Redni 
broj 

Naziv akta ili dokumenta 

Nositelj 
izrade 
nacrta 

prijedloga 
akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Očekivano 
vrijeme 

donošenja 
akta 

Druge metode 
savjetovanja (javna 

rasprava, okrugli 
stol, radne skupine) 

Donositelj akta  

1. 
Plan upravljanja pomorskim 
dobrom na području Grada 

Staroga Grada za 2022. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

I. tromjesečje I. tromjesečje 
Vijeće za koncesijska 

odobrenja 
Gradonačelnik 

2. Odluka o komunalnom redu 
Jedinstveni 

upravni odjel 
I. tromjesečje I. tromjesečje n/p 

 
Gradsko vijeće 

 

3. 
Odluka o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora 
Jedinstveni 

upravni odjel 
II. tromjesečje II. tromjesečje n/p Gradsko vijeće 

4. Odluka o javnim površinama 
Jedinstveni 

upravni odjel 
II. tromjesečje II. tromjesečje n/p Gradsko vijeće 

5. 
Proračun Grada Staroga Grada za 

2023. godinu s pripadajućim 
Programima  

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje IV. tromjesečje 
Odbor za proračun i 

financije 
Gradsko vijeće 

6. 

Odluka o raspoređivanju sredstava 
za financiranje političkih stranaka 

i nezavisnih vijećnika za 2023. 
godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje IV. tromjesečje 
Odbor za proračun i 

financije 
Gradsko vijeće 

7. 
Odluka o privremenoj zabrani 

izvođenja građevinskih radova za 
vrijeme trajanja turističke sezone 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje IV. tromjesečje n/p Gradsko vijeće 

8. 
Plan upravljanja pomorskim 
dobrom na području Grada 

Staroga Grada za 2023. godinu 

Jedinstveni 
upravni odjel 

IV. tromjesečje IV. tromjesečje 
Vijeće za koncesijska 

odobrenja 
Gradonačelnik 

9. 
Donošenje Prostornih planova 
uređenja, te njihove izmjene i 

dopune 

Jedinstveni 
upravni odjel 

Tijekom cijele 
godine 

Tijekom cijele 
godine 

Gradski urbanistički 
odbor 

Gradsko vijeće 

 


