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?

Nacrt
Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o stipendiranju učenika i studenata
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
- članak 26. stavak 1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i
4/15.), kojim je određeno da Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru donosi
opće i druge akte kojim uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
Biograda na Moru.
II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE
Odlukom o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru“, broj 11/16.), u članku 6. stavku 1. al. 2. propisan je uvjet da učenik/student
ima prebivalište na području grada Biograd na Moru u vremenskom trajanju od
najmanje 5 godina bez prekida prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije.
Razlog za izmjenu Odluke u smislu promjene godina stalnog stanovanja na području
grada Biograd na Moru, je davanje mogućnosti za ostvarivanje prava na stipendiju
studentima sa kraćim trajanjem godina prebivališta na području grada Biograda na
Moru. Promjene prebivališta u sadašnjim uvjetima traju kraće vrijeme s obzirom na
ekonomske i ostale prilike. Dužina trajanja prebivališta na području grada Biograd na
Moru se ne boduje.
Promjena ostalih predloženih izmjena i dopuna u predmetnom Prijedlogu odluke je detaljnije
uređenje važeće Odluke, te usklađenje ostalih članaka sa predloženim izmjenama i
dopunama.
studeni 2017. godine

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
učenika i studenata objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru
www.biogradnamoru.hr

Javno savjetovanje trajalo je pet (5) dana te je bilo otvoreno od 22. studenog 2017. do 27.
studenog 2017. godine.

Ako nije, zašto?
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GRAD BIOGRAD NA MORU
Koji su predstavnici
zainteresirane
javnosti dostavili
svoja očitovanja
odnosno primjedbe?
Troškovi provedenog
savjetovanja

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Tko je i kada izradio
izvješće o
provedenom
savjetovanju?

Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

27. studenog 2017. godine

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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