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GRADA BIOGRADA NA MORU
GOD. XXII.

24. travnja 2014. godine

BROJ 2

Na temelju članka 26. st. 1. toč. 25. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službani glasnik grada
Biograda na Moru“, broj 8/2013. – proč. tekst ) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 9.
sjednici održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
( za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2013. )

1. Usvaja se Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika grada Biograda na Moru za razdoblje
od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.
2. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika iz točke I. čini sastavnicu ovog Zaključka.

KLASA: 022-01/14-01/09
URBROJ: 2198/16-02-14-4
Biograd na Moru, 23. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni
tekst) i članka 10. stavka 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj
9. sjednici, održanoj 23. travnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između
Općine Tomislavgrad iz Bosne i Hercegovine i Grada
Biograda na Moru iz Republike Hrvatske

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, prihvaća Sporazum kojem je cilj ostvarivanje i
razvijanje međusobnih odnosa i suradnje u gospodarstvu, kulturi, športu i obrazovanju, lokalnoj
samoupravi i drugim područjima društvenog života, uz razvijanje posebnih prijateljskih odnosa između
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Općine Tomislavgrad iz Bosne i Hercegovine Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska
županija i Grada Biograda na Moru iz Republike Hrvatske.

Članak 2.
Sporazum o suradnji i prijateljstvu između Općine Tomislavgrad iz Bosne i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija i Grada Biograda na Moru iz Republike
Hrvatske sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru da u ime Grada Biograda na Moru
potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 910-03/13-01/03
UR.BROJ: 2198/16-02-14-3
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine", broj 105/97., 5/98.,
104/00., 87/08. i 69/09.), članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93.,
29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 26. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Biograda na Moru, na svojoj 9. sjednici, održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske
knjižnice Biograd na Moru

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda
na Moru", broj 4/06.), ispred članka 11. u glavi 4. riječi: „Upravno vijeće“ zamjenjuju se riječima: „Tijelo
Gradske knjižnice“, a članak 11. mijenja se i glasi:
„Tijelo Gradske knjižnice jest:
- Ravnatelj.“
Članak 2.
Članak 12. briše se.
Članak 3.
U članku 14. riječi: „Upravnog vijeća ili“ brišu se.
Članak 4.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„ Ravnatelj Gradske knjižnice:
- organizira rad i vodi poslovanje Gradske knjižnice,
- predstavlja i zastupa Gradsku knjižnicu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Gradske knjižnice;
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zastupa Gradsku knjižnicu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima,
opunomoćuje druge osobe za zastupanje Gradske knjižnice, u granicama svojih ovlasti,
odgovara za zakonitost, pravodobnost i efikasnost rada Gradske knjižnice,
vodi stručni rad Gradske knjižnice i odgovoran je za stručni rad Gradske knjižnice,
odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
podnosi izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskom vijeću Grada Biograda na
Moru,
donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uz prethodnu suglasnost
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, a ostale opće akte uz suglasnost
Gradonačelnika Grada Biograda na Moru,
utvrđuje način i uvjete korištenja knjižnične građe,
donosi program rada i razvoja uz suglasnost Gradonačelnika,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, Statutom, te odlukama
osnivača.

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru nadzire rad ravnatelja, posebice provedbu programa
rada i razvitka Gradske knjižnice te izvršenje financijskog plana.“
Članak 5.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„Za sklapanje svih pravnih poslova Gradske knjižnice u vrijednosti iznad 70.000,00 kuna,
ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Osnivača.“
Članak 6.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Ravnatelja Gradske knjižnice imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.
Ravnatelj Gradske knjižnice imenuje se na 4 godine na temelju javnog natječaja, a po
postupku određenom Statutom Gradske knjižnice.
Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Ravnatelj Gradske knjižnice može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je
imenovan sukladno odredbama Zakona o ustanovama.“
Članak 7.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Za ravnatelja Gradske knjižnice se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene
Zakonom o knjižnicama.“
Članak 8.
Članak 22. briše se.
Članak 9.
Članak 23. mijenja se i glasi:
„Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi ravnatelj uz prethodnu
suglasnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, ostale opće akte uz prethodnu suglasnost
Gradonačelnika Grada Biograda na Moru, a sve sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o knjižnicama.“
Članak 10.
U članku 26. stavku 2. i 3. brojka: „100.000,00“ zamjenjuje se brojkom: „70.000,00“.
Članak 11.
Ravnatelj je obvezan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti
Statut Gradske knjižnice Biograd na Moru s ovom Odlukom.
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Članak 12.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru".

KLASA: 612-04/14-01/4
UR.BROJ: 2198/16-02-14-2
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine",
broj 125/2011.) i članka 26. stavak 1. točka 3. Statuta grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – proč. tekst), Gradsko vijeće grada Biograda na
Moru na svojoj 9. sjednici održanoj dana 23. travnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Biograda na Moru

Članak 1.
U članku 5. stavak 1. alineja 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 1/2012. i 13/2013.; dalje u
tekstu: Odluke) iza riječi „mjesečno“ briše se zarez i dodaju se riječi:
„uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost,“
Članak 2.
U članku 6. stavak 1. alineja 6. Odluke iza riječi „mjesečno“ briše se zarez i dodaju se riječi:
„uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost,“
Članak 3.
U članku 11. stavak 1. alineja 3. Odluke iza riječi „mjesečno“ briše se zarez i dodaju se riječi:
„uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost,“
Članak 4.
U članku 13. stavak 2. točka 7. Odluke iza riječi „zakupnine“ briše se zarez i dodaju se riječi:
„uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost,“
Članak 5.
U članku 27.a stavak 1. Odluke iza riječi „manjinskih prava“ briše se točka te se dodaju riječi:
„kao i pravnim subjektima kojima je Grad Biograd na Moru osnivač ili suosnivač“.
Članak 6.
Ova Odluka o dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Biograda na Moru stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku grada
Biograda na Moru.
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KLASA: 372-01/12-01/02
URBROJ: 2198/16-02-14-10
Biograd na Moru, dana 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst),
članka 25. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru" broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst) i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 6/2010, 8/2010,
5/2011, 8/2011-pročišćeni tekst, 1/2012, 4/2012, 5/2012, 4/2013, 7/2013, 13/2013, 1/2014), Gradsko
vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 9. sjednici dana 23. travnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja
za prodaju 3 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji za prodaju građevinskih zemljišta oznake
P19, P20 i 5/53 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, sve sukladno provedenom javnom natječaju,
objavljenog u dnevnom tisku "Zadarski list" i na internet stranici Grada Biograda na Moru, 22. ožujka
2014. godine.

1.

II.
MORMORA d.o.o., Stanka Vraza 2, 23210 Biograd na Moru, bira se kao najpovoljniji ponuditelj
za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru:
Nekretnina oznake: P19
Kat. čest. br.: dio 5/41 k. o. Biograd
2
Površina: 3.486 m
Planirana investicija: Gradnja hladnjače za skladištenje i smrzavanje ribe
Ponuđena ukupna cijena: 348.600,00 kn
Model plaćanja: A (jednokratno uz popust od 25%)
Kupoprodajna cijena (s popustom): 261.450,00 kn

2.

STOLARSKI OBRT „FORMAT“, Radovanova 16A, 23210 Biograd na Moru, bira se kao
najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru:
Nekretnina oznake: 5/53
Kat. čest. br.: 5/53 k. o. Biograd
2
Površina: 2.000 m
Planirana investicija: Proizvodnja građevne stolarije i drugih elemenata
Ponuđena ukupna cijena: 200.001,00 kn
Model plaćanja: B (plaćanje u 4 jednake godišnje rate)

3.

PELAGOS NET FARMA d.o.o., Vrgada 121, 23211 Pakoštane, bira se kao najpovoljniji
ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru:
Nekretnina oznake: P20
Kat. čest. br.: dio 5/41 k. o. Biograd
2
Površina: 10.654 m
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Planirana investicija: Gradnja hladnjače za zamrzavanje i održavanje smrznute ribe i
skladišta repromaterijala
Ponuđena ukupna cijena: 1.065.400,00 kn
Model plaćanja: B (plaćanje u 4 jednake godišnje rate)

III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru da može zaključiti ugovore o prodaji
građevinskih zemljišta oznake P19, P20 i 5/53, s ponuditeljima iz točke II. ove Odluke.

O b r a z l o ž e nj e
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru je na svojoj 8. sjednici dana 12. ožujka 2014. godine
donijelo Odluku o prodaji 21 građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 94401/14-01/05, URBROJ: 2198/16-02-14-3, "Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 1/2014.
Sukladno navedenoj Odluci, gradonačelnik Grada Biograda na Moru je dana 21. ožujka 2014.
godine donio Odluku o provedbi javnog natječaja za prodaju 7 građevinskih zemljišta u Industrijskoj
zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/14-01/05, URBROJ: 2198/16-01-14-4. Tekst javnog natječaja
je objavljen na web stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) a obavijest o objavi
javnog natječaja objavljena je u dnevnom tisku "Zadarski list"dana 22. ožujka 2014. godine.
Dana 01. travnja 2014. godine, izvršeno je otvaranje ponuda pristiglih po objavi javnog
natječaja pri čemu je utvrđeno da su pristigle 3 (tri) ponude za 3 (tri) građevne čestice.
Budući da su ponude gospodarskih subjekata iz točke II. ove Odluke bile potpune te da su
ponuđene cijene jednake ili veće od početnih cijena navedenih u javnom natječaju, predlaže se
sklapanje ugovora o prodaji 3 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, sa
gospodarskim subjektima iz točke II. ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Gradskome vijeću grada Biograda na Moru u roku
od 8 (osam) dana od dana primitka Odluke. Prigovor se izjavljuje putem Upravnog odjela za
dokumente prostornog uređenja i graditeljstvo Grada Biograda na Moru, pisano preporučeno poštom,
ili usmeno na zapisnik.

KLASA: 944-01/14-01/05
URBROJ: 2198/16-02-14-14
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13. i
148/13.), članka 35. 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.) i članka 26. stavak 1. točka
3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 5/09., 3/13. i
8/13. – proč. tekst), Gradsko vijeće grada Biograda na Moru, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 23.
travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
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o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

I.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi – put na nekretnini označenoj kao:
-

2

kč. br. 3774/4 površine 61 m upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3665 k. o. Biograd.

Utvrđuje se da se predmetna nekretnina ne koristi kao javno dobro – put već predstavlja
neizgrađeno građevinsko zemljište.
II.
Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Biogradu na Moru te Područni
ured za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru na temelju ove Odluke izvršit će
upis brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi – put u posjedovnici (A listu zemljišnoknjižnog
uloška) uz istodobnu uknjižbu prava vlasništva u korist Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava
2
5, Biograd na Moru, za cijelo, a na nekretnini kč. br. 3774/4 površine 61 m k. o. Biograd.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.

KLASA: 940-01/14-02/01
URBROJ: 2198/16-02-14-3
Biograd na Moru, dana 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRAD NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članaka 23. i 32. Zakona o izvlaštenju („Narodne novine“, broj 9/94., 35/94.,
112/00., 114/01., 79/06., 45/11. i 34/12.), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) te članka 26. stavak 1. točka 6. Statuta Grada
Biograda na Moru ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – proč. tekst),
Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 9. sjednici održanoj dana 23. travnja 2014. godine
donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sklapanju nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine

I.
Odluka Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o sklapanju nagodbe u postupku potpunog
izvlaštenja nekretnine, KLASA: 944-01/13-01/26, URBROJ: 2198/16-02-14-29 od 12. ožujka 2014.
godine:
1. mijenja se u točki 1. c) na način da ista sada glasi:
„ Novčana razlika u vrijednosti između nekretnine koja se izvlašćuje (1.743.000,00 kn) i nekretnina
koje se daju u zamjenu za izvlaštenu nekretninu (1.842.900,00 kn) iznosi 99.900,00 kn, koji iznos
se suvlasnica izvlaštene nekretnine, Smilja Grunz iz Biograda na Moru, obvezuje isplatiti korisniku
izvlaštenja, Gradu Biogradu na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, obročnom
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otplatom na vrijeme od deset (10) godina, s time da anuitet dospijeva u jednakim ratama do petog
u mjesecu do konačne otplate (odnosno u iznosu od 832,50 kn mjesečno)“.
2. iza točke 1.d) dodaje se nova točka 1.e) koja glasi:
„Grad Biograd na Moru se obvezuje izvršiti predaju posjeda nekretnine oznake kč. br. 5/35 k. o.
Biograd slobodnu od ljudi i stvari, te očišćenu od materijala i građevinskog otpada nalazećeg na
parceli.“
3. Dosadašnja točka 1.e) postaje točka 1.f).
II.
U svemu ostalom Odluka Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o sklapanju nagodbe u
postupku potpunog izvlaštenja nekretnine, KLASA: 944-01/13-01/26, URBROJ: 2198/16-02-14-29 od
12. ožujka 2014. godine ostale neizmijenjena.
III.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sklapanju nagodbe u postupku potpunog
izvlaštenja nekretnina stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru“.

KLASA: 944-01/13-01/26
URBROJ: 2198/16-02-14-36
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.,
153/09. i 143/12.) i članka 26. stavak 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik grada
Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13.i 8/13. – proč. tekst), Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na
svojoj 9. sjednici održanoj dana 23. travnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama
u vlasništvu Grada Biograda na Moru

Članak 1.
Članak 21. stavak 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada
Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 6/2010., 8/2010., 5/2011., 8/2011.
– proč. tekst, 4/2012., 5/2012., 4/2013., 7/2013., 13/2013. i 1/2014.), mijenja se i glasi:
„Po okončanju postupka natječaja, sukladno rezultatima toga postupka, sa izabranim
ponuditeljem (natjecateljem) sklapa se kupoprodajni ugovor. Natjecatelj je obvezan potpisati
kupoprodajni ugovor i vratiti ga Gradu u roku od osam (8) dana po primitku ugovora, u protivnom će
se smatrati da je odustao od natječaja.“
Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:
„Iznos kupoprodajne cijene se plaća:
- u punom iznosu najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora, ili
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obročno na razdoblje od tri (3) godine (tri jednake godišnje rate), s tim da je izabrani ponuditelj
iznos prve rate dužan podmiriti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja
ugovora.
Iznimno, ovisno o površini i namjeni zemljišta koje je predmet prodaje (poduzetnička zona,
industrijska zona, komunalno-servisna zona i sl.), određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne
cijene:
1. MODEL A – jednokratno plaćanje pri čemu kupac ostvaruje popust od 25% kupoprodajne
cijene, a iznos je dužan platiti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja
ugovora
2. MODEL B – plaćanje u tri (3) jednake godišnje rate, s tim da je iznos prve rate dužan platiti
najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora.
U slučajevima prodaje zemljišta iz stavka 3. ovog članka, izabrani ponuditelj (natjecatelj)
dužan je započeti izgradnju objekta najkasnije u roku od dvije (2) godine, a djelatnosti u roku od tri (3)
godine od zaključenja ugovora, a u slučaju nepoštivanja navedenog roka ili promjene djelatnosti koja
nije u skladu sa natječajem, Grad ima pravo raskinuti ugovor.
Način plaćanja iznosa kupoprodajne cijene prema odredbama stavka 2. i 3.ovog članka
utvrđuje se u tekstu javnog natječaja.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 6.
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Grada Biograda na Moru stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku grada Biograda na Moru".

KLASA: 944-01/11-01/32
URBROJ: 2198/16-02-14-19
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 26. stavka 1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru", broj 5/09, 3/13 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 9.
sjednici održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

1. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru usvaja Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

Klasa: 361-01/12-01/15
Urbroj: 2198/16-02-14-9
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
Na temelju članka 26. stavka 1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru", broj 5/09, 3/13 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 9.
sjednici održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta za 2013. godinu

1. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru usvaja Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2013.
godinu.
2. Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

Klasa: 363-02/12-01/36
Urbroj: 2198/16-02-14-6
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne
novine", broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru
("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 9. sjednici, održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne
odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Dječjeg vrtića "Biograd"

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru, koju je utvrdilo Upravno vijeće Vrtića 08. travnja
2014. godine.
KLASA:012-02/14-01/02
UR.BROJ: 2198/16-02-14-4
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Biograda
na Moru, na svojoj 9. sjednici, održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda
na Moru za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda
na Moru za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 214-01/14-01/02
UR.BROJ: 2198/16-02-14-3
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst) i članka 12. Odluke o izvršenju
Proračuna Grada Biograda na Moru za 2014. godinu ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj
11/13.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 9. sjednici, održanoj 23. travnja 2014.
godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Gradske knjižnice Biograd
na Moru za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru
za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 612-04/14-01/02
UR.BROJ: 2198/16-02-14-3
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine
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Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Biograda
na Moru, na svojoj 9. sjednici, održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
CROATA d.o.o. za informacijsku djelatnost
Biograd na Moru za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju CROATA d.o.o. za informacijsku djelatnost
Biograd na Moru za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 400-01/14-01/6
UR.BROJ: 2198/16-02-14-2
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“, broj
94/13. ) i čl. 26. st. 1. toč. 3. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograda na
Moru“, broj 8/2103.- proč. tekst ) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 9. sjednici
održanoj 23. travnja 2014. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2013. godinu

1. Usvaja se Izvješće gradonačelnika grada Biograda na Moru o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2013. godinu KLASA: 363-01/14-01/12, URBROJ: 2198/16-01-14- 2 od 17.
travnja 2014. godine.
2. Cit. Izvješće iz točke 1. čini sastavnicu ovog zaključka.

KLASA: 363-01/14-01/12
URBROJ: 2198/16-01-14-5
Biograd na Moru, 23. travnja 2014.
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Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( "Narodne
novine", broj 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09. ), čl. 24. st. 1. Uredbe o postupku davanja koncesije
na pomorskom dobru ( "Narodne novine", broj 23/04,101/04, 39/06, 63/80., 125/10., 102/11 i 83/12. ),
čl. 26. st. 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 9. sjednici održanoj 23. travnja
2014. godine, d o n o s i

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra radi izgradnje kanala odvodnje oborinskih
voda zapadnog dijela grada

I.
Daje se koncesija za posebnu upotrebu pomorskoga dobra Gradu Biogradu na Moru u svrhu
izgradnje kanala odvodnje oborinske odvodnje zapadnog dijela grada, sukladno lokacijskoj dozvoli
Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije,
Ispostava Biograd na Moru KLASA: UP/I-350-05/09-01/03, URBROJ: 2198/1-11-2/1-09-10 od 13.
veljače 2009. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole navedeniog upravnog odjela
KLASA: UP/I-350-05/13-01/66, URBROJ: 2198/1-11-2/4-13-2 od 02. listopada 2013. godine i to na
čest. kat. br. 1189/30 k.o. Biograd.
II.
Koncesija za posebnu uporabu pomorskog dobra namjene iz točke I. ove Odluke daje se na
vrijeme od 20 ( dvadeset ) godina.
III.
Ovlašteniku koncesije dodjeljuje se koncesija za korištenje pomorskoga dobra iz točke I. ove
Odluke, bez naknade.
IV.
Ovlaštenik je dužan koristiti pomorsko dobro za posebne namjene sukladno Zakonu o
pomorskom dobru i morskim lukama.
V.
Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke pristupiti
zaključenju ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
Ugovorom o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra detaljno će se regulirati prava i
obveze ovlaštenika koncesije na području korištenja pomorskog dobra.

KLASA: 342-01/13-01/06
URBROJ: 2198/16-02-14-5
Biograd na Moru, 23. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
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Na temelju članka 21. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12.) i Odluke
Županijske skupštine Zadarske županije KLASA: 342-01/14-01/29, URBROJ: 2198/1-02-14-4 od 28.
ožujka 2014. godine, te čl. 26. st. 1. toč. 19. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst ) Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj
9. sjednici održanoj 23. travnja 2014. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
o pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru
( č.k. br. 1189/30 k.o. Biograd ) u svrhu gospodarskog
korištenja parkirališta i dizalice za brodove

1. Pokreće se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru ( č.k.br. 1189/30 k.o. Biograd )
u svrhu gospodarskog korištenja parkirališta i dizalice za brodove objavom Obavijesti o
namjeri davanja predmetne koncesije.
2. Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja parkirališta i
dizalice za brodove na č.k.br. 1189/30 k.o. Biograd objaviti će se u „Narodnim novinama“, te u
„Zadarskom listu“ i na web stranici Grada Biograda na Moru sa navedenim datumom objave u
„Narodnim novinama“.
3. Obavijest o namjeri davanja koncesije iz točke 2. čini sastavnicu ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA:363-02/14-01/02
UR.BROJ: 2198/16-02-14-13
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama ( „Narodne novine“, broj 143/12. ) i članka
26. st. 1. toč. 10. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj
8/13. – proč. tekst ) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 9. sjednici održanoj 23. travnja
2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju pomorskog
dobra u svrhu gospodarskog korištenja
parkirališta i dizalice za brodove

I.
U Stručno povjerenstvo za koncesiju pomorskog dobra označenog kao čest. kat. br. 1189/30
k.o. Biograd, u svrhu gospodarskog korištenja parkirališta i dizalice za brodove imenuju se:
1. Renata Mršić
2. Nikola Mikulić
3. Drina Bešenić
II.
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Zadaci Stručnog povjerenstva za navedenu koncesiju su:
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno
analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih
posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti
i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
2. analiza koncesije za javne radove i javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja
javno-privatnog partnerstva u skladu sa čl. 15. Zakona o koncesijama
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka
davanja koncesije,
4. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka
davanja koncesije te obrazloženje tih prijedloga,
5. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost
će se obavljati na nekretnini u vlasništvu RH ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili
drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za RH prije početka
postupka davanja koncesije,
6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije

KLASA: 363-02/14-01/02
URBROJ: 2198/16-02-14-14
Biograd na Moru, 23. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.
i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Biograda na
Moru, dana 20. ožujka 2014. godine, donio je

ETIČKI KODEKS
službenika i namještenika upravnih tijela Grada Biograda na Moru

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Kodeksom utvrđuju se pravila ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u
gradskoj upravi Grada Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: službenici), utemeljena na Ustavu,
propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima
usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava
zaposlenika.
Članak 2.
Ovim etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo
očekivati od službenika i namještenika gradske uprave Grada Biograda na Moru.
U obavljanju svojih poslova, službenici se pridržavaju odredaba Etičkoga kodeksa.
Članak 3.
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Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju
zaposlenika gradske uprave u službi, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te
povjerenja u službu lokalne samouprave.

II. ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA SLUŽBE
Članak 4.
Službenici su dužni, u obavljanju službe, pridržavati se načela službe i ponašanja koja su
propisana Zakonom kojim su regulirani odnosi službenika i namještenika zaposlenih u jedinicama
lokalne i regionalne (područne) samouprave te drugim propisima koji se odnose na rad službenika i
namještenika gradske uprave Grada Biograda na Moru.
Članak 5.
Službenici su dužni biti na usluzi građanima i drugim osobama u ostvarivanju njihovih prava i
interesa zasnovanog na zakonu i drugim propisima te pružati kvalitetne usluge koje je Grad Biograd
na Moru dužan osigurati svojim građanima.
Članak 6.
Službenik ne smije u obavljanju privatnih poslova koristiti autoritet radnog mjesta na koje je
raspoređen.
Službeniku je zabranjeno zahtijevati ili primati darove za osobnu korist ili korist Grada, radi
povoljnog rješenja predmeta koji se vodi pred upravnim tijelom Grada, kao i davati darove ili bilo kakve
koristi službeniku u drugim tijelima državne odnosno javne vlasti ili njegovom srodniku radi
ostvarivanja vlastite koristi.
Članak 7.
U obavljanju dužnosti i ponašanjem na radnom mjestu službenici paze da ne umanje osobni
ugled i povjerenje građana u rad gradske uprave.
Službenici trebaju primjerenim ponašanjem pridonositi ugledu službe koju obavljaju.

III. ODNOS SLUŽBENIKA PREMA GRAĐANIMA
Članak 8.
Službenici su dužni prema građanima postupati profesionalno, nepristrano i pristojno te svojim
ponašanjem biti uzor i boriti se protiv bilo kakvog oblika narušavanja ugleda Grada Biograda na Moru.
Članak 9.
Službenik postupa jednako prema svim građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na
osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili
vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili
obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
Službenik postupa s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s
posebnim potrebama.
Članak 10.
Službenici su u odnosu prema građanima dužni postupati u interesu grada, pružajući
građanima kvalitetnu i stručnu pomoć.
Službenici su obvezni pružiti javnosti sve potrebne informacije o obavljenim poslovima,
sukladno
propisima
kojima
se
uređuje
pravo
na
pristup
informacijama.
Službenici su dužni zaštititi privatnost i osobne podatke do kojih dođu u svom radu te čuvati
povjerljivost predmeta, sukladno propisima o zaštiti podataka.

IV. MEĐUSOBNI ODNOSI GRADSKIH SLUŽBENIKA
Članak 11.
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Međusobni odnosi gradskih službenika temelje se na uzajamnom poštivanju, suradnji,
povjerenju, pristojnosti i strpljenju.
U obavljanju dužnosti službenici ne smiju ometati jedni druge.
Članak 12.
U službama Grada poticat će se timski rad i komunikacija te radni dogovori između službenika
i njihovih neposredno nadređenih, u cilju razvijanja kulture razgovora, savjetovanja i unapređenja
rada.

V. JAVNI ISTUPI SLUŽBENIKA

na

Članak 13.
U cilju kvalitetnog i ekonomičnog obavljanja službe čelnici upravnih tijela poticat će službenike
stalno
usavršavanje
te
stjecanje
novih
korisnih
znanja
i
vještina.

Članak 14.
U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Grad, službenik iznosi
službene stavove, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkog
kodeksa.
U javnim nastupima u kojima ne predstavlja Grad, a koji su tematski povezani s poslovima iz
nadležnosti
Grada,
službenik
mora
istaknuti
da
iznosi
osobne
stavove.
Pri iznošenju stavova, kako osobnih, tako i stavova Grada, službenik je dužan paziti na osobni
ugled i ugled Grada.

VI. PRITUŽBE NA POŠTIVANJE ETIČKOG KODEKSA
Članak 15.
Građani i službenici mogu se obratiti čelniku upravnog tijela Grada pritužbom na ponašanje
pojedinog službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkoga kodeksa.
Čelnik tijela imenuje povjerenika za etiku iz reda službenika gradske uprave, sukladno odredbi
čl.
15.
Etičkog
kodeksa
državnih
službenika
("Narodne
novine",
br.
40/11.).
Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te priprema izvješće
čelniku tijela o provedenom postupku, u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe.
Prije davanja odgovora na pritužbu, povjerenik za etiku saslušat će službenika na kojeg je
pritužba upućena.
Čelnik tijela dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od dana zaprimanja
pritužbe te ga izvjestiti o poduzetim radnjama.

VII. UPOZNAVANJE NOVIH SLUŽBENIKA S ETIČKIM KODEKSOM
Članak 16.
Čelnik upravnog tijela ili osoba koju on ovlasti, dužni su upoznati službenike koji se primaju u
službu u Grad Biograd na Moru, s odredbama ovog Kodeksa.

VIII. JAVNOST ETIČKOG KODEKSA
Članak 17.
Etički kodeks objavit će se na oglasnoj ploči grada Biograda na Moru i web-stranici Grada.

IX. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 18.
Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru".
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KLASA:023-01/14-01/02
UR.BROJ: 2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 20. ožujka 2014. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 4. stavak 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), članka 20. Odluke o
unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na
Moru“, broj 4/13. i 6/13.) i članka 35. stavak 1. točka 13. Statuta grada Biograda na Moru („Službeni
glasnik grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), na prijedlog privremene
pročelnice Upravnog odjela za financije i lokalne djelatnosti Grada Biograda na Moru, gradonačelnik
Grada Biograda na Moru, donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
Grada Biograda na Moru

Članak 1.
U članku 10. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Biograda na Moru KLASA:
023-01/13-02/01, URBROJ: 2198/16-01-13-1 od 01. listopada 2013. godine („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“, broj 12/13.) i KLASA: 023-01/13-02/01, URBROJ: 2198/16-01-13-2 od 30.
prosinca 2013. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/14.), u Prilogu–
„Sistematizacija radnih mjesta“, kao sastavnog dijela ovoga članka, kod radnog mjesta pod red. br. 8.
– viši stručni suradnik za naplatu u Upravnom odjelu za financije i lokalne djelatnosti – Odsjek za
gospodarstvo i financije, u stupcu br. 6. - broj izvršitelja dopunjuje se na način tako da umjesto „1
izvršitelja“ treba stajati: „2 izvršitelja“.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru", a objavit će se i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

KLASA: 023-01/13-02/01
URBROJ: 2198/16-01-14-2
Biograd na Moru, 23. travnja 2014. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
o
usvajanju
Polugodišnjeg
izvješća
o
radu
gradonačelnika( za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca
2013. )
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između
Općine Tomislavgrad iz Bosne i Hercegovine i Grada
Biograda na Moru iz Republike Hrvatske

53.

ZAKLJUČAK

54.

ODLUKA

55.

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske
knjižnice Biograd na Moru

70

56.

ODLUKA

o dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru

72

57.

ODLUKA

o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju 3
građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na
Moru

73

58.

ODLUKA

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

74

59.

ODLUKA

o izmjeni i dopuni Odluke o sklapanju nagodbe u
postupku potpunog izvlaštenja nekretnine

75

60.

ODLUKA

61.

ZAKLJUČAK

62.

ZAKLJUČAK

63.

ZAKLJUČAK

64.

ZAKLJUČAK

65.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2013. godinu

79

66.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
CROATA d.o.o. za informacijsku djelatnost Biograd na
Moru za 2013. godinu

80

67.

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2013. godinu

80

68.

ODLUKA

69.

ZAKLJUČAK

o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i
upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na
Moru
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja
uređenog građevinskog zemljišta za 2013. godinu
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića
"Biograd"
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2013.
godinu

o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra radi izgradnje kanala odvodnje oborinskih voda
zapadnog dijela grada
o pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru ( č.k. br. 1189/30 k.o. Biograd ) u svrhu
gospodarskog korištenja parkirališta i dizalice za brodove
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82

AKTI GRADONAČELNIKA
71.

ETIČKI KODEKS

72.

PRAVILNIK

službenika i namještenika upravnih tijela Grada Biograda
na Moru

83

o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
Grada Biograda na Moru

86
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" Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"- Službeno glasilo Grada Biograda na Moru
Izdavač: Grad Biograd na Moru
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru uredio je: Davor Ivanović, dipl. ing. građ.
Izradio: Davor Ivanović, dipl. ing. građ.
Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210
Telefon: 023/383-150; 023/383-003; Fax: 023/383-377; E-pošta:info@biogradnamoru.hr
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