GRAD BIOGRAD NA MORU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Nacrt
Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru dana 02. listopada 2002. godine donijelo
je Odluku o grobljima, koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru“, broj 5/02., kojom se uređuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih
mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta te
način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, te uvjeti
upravljanja grobljem. Navedena Odluka mijenjana je tijekom 2008. godine u članku
3., na način da je utvrđeno da grobljem upravlja Bošana d.o.o. Biograd na Moru
(uprava groblja).
S obzirom da je bilo dosta upita u vezi sa grobnicama (kazetama) za urne, Grad
Biograd na Moru, kao investitor, u veljači 2016. godine u sklopu uređenja Novog
gradskog groblja u Biogradu na Moru, pristupio je izgradnji istih putem trgovačkog
društva GIT-VARAŽDIN d.o.o., a po provedenom postupku javne nabave. Radovi na
uređenju groblja, što se tiče grobnica za urne, dovršeni su te je na taj način
postavljena ukupno 21 kazeta, svaka za po dvije urne.
Člankom 5. važeće Odluke o grobljima („Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru“, broj 5/02. i 4/08.) propisano je da se grobovima u smislu te Odluke smatraju
zemljani grobovi i grobnice. Budući da su zadnjim uređenjem gradskog groblja
postavljene kazete za urne, mogućnost ukopa se proširuje i na njih, stoga je potrebno
jasnije i potpunije definirati pojam grobnog mjesta, te se predlaže donošenje Odluke
o izmjeni Odluke o grobljima na način kako je prethodno predloženo, odnosno da se
pojam grobnog mjesta proširi i na kazete za urne.

Mjesec stvaranja
dokumenta
Je li nacrt bio
objavljen na
internetskim
stranicama ili na
drugi odgovarajući
način?

veljača 2017. godine

Ako jest, kada je
nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj
stranici i koliko
vremena je
ostavljeno za
savjetovanje?

Javno savjetovanje trajalo je petnaest dana te je bilo otvoreno od 7. veljače 2017. do 22.
veljače 2017. godine.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima objavljen je na internetskoj
stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Ako nije, zašto?
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Koji su predstavnici
zainteresirane
javnosti dostavili
svoja očitovanja
odnosno primjedbe?
Troškovi provedenog
savjetovanja
Tko je i kada izradio
izvješće o
provedenom
savjetovanju?

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.
Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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