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Opisano zemljište daruje se Republici Hrvatskoj, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, u svrhu izgradnje dviju zgrada za stambeno zbrinjavanje HRVI s područja grada
Biograda na Moru.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik grada Biograda na Moru da može zaključiti ugovor o darovanju nekretnina
iz članka I. odluke.

KLASA: 944-01/11-01/13
URBROJ: 2198/16-02-11-1
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
***
Na temelju članka 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( "Narodne novine", broj
153/09. ) i članka 26. st. 1. toč. 3. Statuta grada Biograda na Moru, Gradsko vijeće grada Biograda na
Moru na svojoj 19. sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata
i uređaja za pročišćavanje otpadbih voda "Biogradske rivijere")
Članak 1.
Ovom se Odlukom na području Grada Biograda na Moru iznos utvrđen u cijeni pitke vode od 3,86
3
kn/m određuje kao naknada za razvoj za financiranje gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda "Biogradske rivijere" i to:
1. izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Biogradske rivijere"
2. izgradnja podmorskog ispusta pročišćenih otpadnih voda
3. izgradnja precrpnih stanica te tlačno - gravitacijskih cjevovoda sustava odvodnje Biogradske
rivijere
Članak 2.
Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Grada Biograda na
Moru.
Članak 3.
Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja Trgovačko društvo
Komunalac d.o.o. Biograd na Moru uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.
U računu cijene vodne usluge javne vodoopskrbe naknada za razvoj mora biti zasebno iskazana.

Članak 4.
Naknada za razvoj će se obveznicima naplaćivati dok traje obveza povrata podzajma odnosno do
2019. godine.
Članak 5.
Naknada za razvoj je prihod Trgovačkog društva "Komunalac" d.o.o. Biograd na Moru.
"Komunalac" d.o.o. je obvezan da naknadu za razvoj odmah sa svog prijelaznog računa prenosi na
namjenski kunski račun otvoren kod banke agenta koji služi za financiranje gradnje i povrat podzajma
sukladno Ugovoru o podzajmu sklopljenom između Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o. , Grada
Biograda na Moru, Općine Pakoštane, Općine Sveti Fili i Jakov i Komunalca d.o.o. Biograd na Moru.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku grada Biograda na
Moru."
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o iznosu za financiranje gradnje objekata i
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda KLASA: 307-02/05-01/01., URBROJ: 2198/16-03-05-1 od 11.
veljače 2005. godine.

KLASA: 307-02/11-01/01
URBROJ: 2198/16-02-11-1
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
***
Na temelju članka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( "Narodne novine", broj 152/08. ) i čl. III.
Odluke o poništenju odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Biograda na Moru za k.o. Biograd i raspisivanju i
objavi natječaja( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 10/10. ) te čl. 26. st. 3. Statuta
Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09. ) Gradsko vijeće
grada Biograda na Moru na svojoj 19. sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Biograda na Moru

I.
Poništava se natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području grada Biograda na Moru objavljen u "Zadarskom listu" od 31. prosinca 2010. godine.

OBRAZLOŽENJE
Sukladno Odluci Gradskog vijeća grada Biograda na Moru o poništenju odluke o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada
Biograda na Moru za k.o. Biograd i raspisivanju i objavi natječaja( "Službeni glasnik grada Biograda
na Moru", broj 10/10. ) predmetni natječaj objavljen je u "Zadarskom listu" dana 31. prosinca 2010.
godine.
Zbog novogodišnjih blagdana, kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika Gradske uprave grada
Biograda na Moru te velikog broja zainteresiranih ponuditelja rok predmetnog natječaja produljen je za
još pet dana, odnosno do 20. siječnja 2011. godine.
U tijeku natječajnog postupka, dana 18. siječnja 2011. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada
Biograda na Moru zaprimljen je prigovor punomoćnika jednog od ponuditelja u odnosu na postupak
natječaja a kojim u bitnome navodi da nije korektno produljivati rok prijave na natječaj te da se time
ponuditelji stavljaju u neravnopravan položaj.
Radi otklanjanja bilo kakve sumnje u zakonitost provedbe predmetnoga natječaja, isti se poništava.
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GOD. XXII.

30. rujna 2014. godine

BROJ 8

***

Na temelju članka 52. stavak 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (
„Narodne novine“, broj 153/09., 90/11. i 56/13. ) i članka 26. stavak 1. toč. 3. Statuta Grada
Biograda na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst )
Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 15. sjednici održanoj 29. rujna 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o naknadi za razvoj

I.
U članku 4. Odluke o naknadi za razvoj ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“,
broj 02/11. ) dodaje se stavak 2. koji glasi:
„ Obveznik plaćanja nakande za razvoj koji nema uvjete za priključenje na kanalizacijsku
mrežu naselja ima pravo dva puta godišnje na crpljenje septičke jame o trošku Grada
Biograda na Moru, pod uvjetom da nema financijskih dugovanja prema Gradu Biogradu na
Moru i tvrtkama u (su)vlasništvu Grada Biograda na Moru ( Komunalac d.o.o. Biograd na
Moru, Bošana d.o.o. Biograd na Moru ).“
II.
U svemu ostalome cit. Odluka o naknadi za razvoj ostaje nepromijenjena.
KLASA: 307-02/11-01/01
URBROJ: 2198/16-02-14-1
Biograd na Moru, 29. rujna 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Potpredsjednik Gradskog vijeća
Šime Mršić, dipl. ing. agr.
***
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