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

Mjesec stvaranja
dokumenta
Je li nacrt bio
objavljen na
internetskim
stranicama ili na
drugi odgovarajući
način?
Ako jest, kada je
nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj
stranici i koliko
vremena je
ostavljeno za
savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane
javnosti dostavili

Nacrt Prijedloga
Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava
na javnim površinama za 2017. godinu
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
Ovim Planom određuju se lokacije na javnim površinama na području grada Biograda na
Moru predviđene za postavljanje pokretnih naprava ( kiosci, štandovi, pultovi i ostalo ) u
svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih, turističkih i drugih djelatnosti, broj lokacija i
njihova namjena.
Plan rasporeda pokretnih naprava izrađen je temeljem Odluke o komunalnom redu Grada
Biograda („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 1/13.), Odluke o korištenju
javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja
ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga ( „Službeni glasnik grada Biograda na
Moru“, broj 11/14. ), podataka nadležnih gradskih službi te terenskog istraživanja.
Obuhvat povijesne jezgre Grada Biograda na Moru na Poluotoku Grada Biograda na Moru
kao području kulturno povijesne cjeline sa svojstvom spomenika kulture ( stara jezgra grada )
utvrđen je Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine KLASA: UP/I-612-08/09-06/0265,
URBROJ: 532-04-01-1/4-09-2 od 15. listopada 2009. godine.
Pokretne naprave postavljaju se na javne površine za obavljanje djelatnosti trgovine na malo
te pružanje ugostiteljskih i drugim usluga temeljem cit. odluke Grada Biograda na Moru, a u
skladu sa Planom rasporeda lokacija.
Prijedlogom Plana predviđene su sve već postojeće lokacije pokretnih naprava na javnim
površinama na području grada Biograda na Moru ( kako stalnog tako i sezonskog karaktera )
te u odnosu na postojeće lokacije pokretnih naprava iz 2016. godine nije bilo promjena,
odnosno nisu dodavane nove lokacije.
ožujak 2017. godine
Nacrt Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim
površinama za 2017. godinu objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru
www.biogradnamoru.hr

Javno savjetovanje trajalo je osam dana te je bilo otvoreno od 7. ožujka 2017. do 15. ožujka
2017. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.
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GRAD BIOGRAD NA MORU
svoja očitovanja
odnosno primjedbe?
Troškovi provedenog
savjetovanja
Tko je i kada izradio
izvješće o
provedenom
savjetovanju?

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

16. ožujka 2017. godine
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