REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
Općinsko vijeće
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane dana 10. ožujka 2016.g.
18. sjednica Općinskog vijeća održana je u četvrtak 10. ožujka 2016.g., pod predsjedanjem Jure
Tomić. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika sa prethodne 17. sjednice te održavanjem Aktualnog
sata. Tijekom Aktualnog sata načelnik je izvijestio vijećnike o aktualnostima te su potom vijećnici
postavili niz pitanja na koje je načelnik odgovorio.
U nastavku, u skladu sa prihvaćenim Dnevnim redom, donesene su slijedeće odluke:
Polugodišnje izvješće o radu Načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2015.g.
Načelnik je u skladu sa člankom 35.b. 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 i 19/13), dužan dva
puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu.
- Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2015.g.
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.g. ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od
11.298.961,11 kn i rashodi i izdaci u iznosu od 9.362.840,60 kn.
- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2015.g.
Plan razvojnih programa za 2015.g. izvršen je u iznosu od 2.279.006,04 kn.
- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. g.
Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015.g. izvršen je u iznosu od 1.156.247,15 kn.
- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g. izvršen je u iznosu od 3.974.834,30 kn.
- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. g.
Programa javnih potreba u sportu za 2015. g. izvršen je u iznosu od 55.200,92 kn.
- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. g.
Programa javnih potreba u kulturi za 2015. g. izvršen je u iznosu od 86.000,00 kn.
- Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i
naobrazbi Općine Starigrad u 2015. g.
Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2015. g.
izvršen je u iznosu od 889.171,41 kn.
- Odluka o usvajanju Izvještaja izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2015. g.
Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2015. g. izvršen je u iznosu od 119.260,56 kn.
- Pravilnik za subvencioniranje dobave i ugradnje pročiščivača otpadnih voda

Pravilnikom su utvrđeni kriteriji i postupak prema kojem će Općina Starigrad neposredno sudjelovati u
sufinanciranju dobave, ugradnje i puštanja u rad sustava za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda.
- Odluka o uvjetima zakupa poslovnog prostora (Tribanj Šibuljina)
Važeći ugovor istječe 10.05.2016.g. te će se u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora provesti procedura davanja u zakup poslovnog prostora u Tribnju Šibuljini kat. čest. 3227/2
k.o. Tribanj.
- Odluka o nastavku izgradnje 4. faze Novog groblja u Starigrad Paklenici
Odlukom se ovlašćuje načelnik za provedbu postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
- Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV Osmjeh za 2015. godinu
Ukupni prihodi izvršeni su u iznosu od 820.646,00 kn i rashodi u iznosu od 801.332,00 kn.
- Suglasnost DV Osmjeh za rekonstrukciju unutrašnje hidrantske mreže
Suglasnost je izdana na zahtjev Upravnog vijeća DV Osmjeh
- Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Osmjeh“
Upravno vijeće DV Osmjeh predložilo je donošenje odluke o imenovanju ravnateljice DV Osmjeh za
predstojeće četverogodišnje mandatno razdoblje, Ana Prstec Marasović.
- Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade
Odlukom Općina Starigrad prepušta ŽUC-u bez naknade dio svog zemljišta za rekonstrukciju dijela
županijske ceste Ž 6008.
- Odluka o odabiru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
U postupku prikupljanja ponuda, odabrana je ponuda ponuditelja Ciklon d.o.o.
- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Plana sadrži Mjere gospodarenja otpadom i odvojenog sakupljanja komunalnog
otpada, Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad, Popis otpadom onečišćenog
okoliša i neuređenih odlagališta i Redoslijed aktivnosti sanacija neuređenih odlagališta, otpadom
onečišćenog okoliša i ostalih okolnosti.
- Suglasnost za davanje jamstva Argyruntum d.o.o. za korištenje okvirnog kredita (minus po računu)
Odobren je iznos okvirnog kredita 500.000,00 kn.
- Odluka o imenovanju ulice
Na području Tribnja Šibuljine imenuje se nova ulica „Ulica Njivetine“.
- Odluka o reciklažnom dvorištu
Odlukom se uspostavlja mobilno reciklažno dvorište.
- Odluka o lokaciji info centra AAA destinacije (i vatrogasnog doma)
Određena je lokacija za izgradnju info centra AAA destinacije, na lokaciji Jazine u Starigradu.

U Starigradu, 10. ožujka 2016.g.
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