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GRADA BIOGRADA NA MORU
GOD. XXII.

22. svibnja 2014. godine

BROJ 3

Na temelju članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i
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
10. sjednici, održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (u nastavku
teksta: Savjet), njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta, te druga pitanja
od značaja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Grada Biograda na Moru, koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim
poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i
savjetovanje mladih Grada Biograda na Moru.
II. BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA
Članak 3.
Savjet ima sedam članova.
U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet imaju
navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, koji imaju prebivalište ili boravište na području
grada Biograda na Moru, tako da se koliko je to moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih
dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske populacije mladih, te zastupljenost mladih iz reda
onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada
Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.
III. NAČIN IZBORA ČLANOVA SAVJETA
Članak 4.
Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na temelju pisanih i
obrazloženih kandidatura u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Statutom Grada Biograda na Moru, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru, Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje
kandidature ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredjeljene za rad s
mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i
strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 20
mladih).
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka ovoga članka dužni su prilikom isticanja
kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.
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Članak 5.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru pokreće postupak biranja članova Savjeta i njihovih
zamjenika donošenjem odluke o objavi javnog poziva.
Postupak izbora iz stavka 1. ovoga članka počinje objavom javnog poziva za isticanje
kandidatura.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mora sadržavati:
- opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima mladih,
- uvjete za isticanje kandidatura propisane Zakonom,
rokove za prijavu,
- rok u kojem će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata, te
- rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru te u dnevnom tisku
najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom
tisku.
Članak 6.
Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom
javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru, prema uputama iz javnog poziva.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište –
preslik osobne iskaznice ili prijave boravišta),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravodoban, nepotpun ili nepravilno
sastavljen neće se razmatrati.
Članak 7.
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru obavlja provjeru
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Odbor za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava
sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću
Grada Biograda na Moru, te se objavljuje na mrežnim stranicama Grada i u dnevnom tisku.
Članak 8.
Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata savjeta u postupku podnošenja prijedloga
povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Odboru za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća u roku
od 48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor je dužan odlučiti u roku 48
sati od dana podnošenja žalbe.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća provjerava formalnu
ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta, i njegova je odluka konačna.
Članak 9.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.
Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru provodi postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru tajnim glasovanjem s popisa važećih kandidatura za
članove i zamjenike članova Savjeta bira članove i zamjenike članova Savjeta.
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Članak 10.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi
prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.
Lista sadrži:
- naznaku predlagatelja,
- ime i prezime kandidata i zamjenika, te
- datum i godinu rođenja.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po ovoj
Odluci ima članova Savjeta.
Članak 11.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem
glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih
kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja
dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama
Grada Biograda na Moru u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata te u dnevnom tisku.
IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA
Članak 12.
Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća, u roku od 30 dana od dana objave
rezultata izbora. Predsjednik Gradskog vijeća predsjedava sjednici do izbora predsjednika Savjeta.
Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta.
Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Biograda na
Moru i na lokalnoj Radio postaji BnM.
Članak 13.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom
glasova svih članova Savjeta.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta je tri godine i istovjetan je s mandatom
članova Savjeta.
Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora predsjednika
provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje do isteka mandata članova Savjeta
izabranih na redovitim izborima.
V. MANDAT ČLANOVA
Članak 14.
Mandat članova Savjeta traje tri godine i mogu biti ponovno birani za člana Savjeta.
Mandat članova Savjeta počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do stupanja na snagu
Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o objavljivanju javnog poziva za izbor članova
Savjeta mladih.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata, i to:
- na osobni zahtjev člana Savjeta,
- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana.
Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta. Mandat zamjenika člana
Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
VI. DJELOKRUG RADA
Članak 15.
U okviru djelokruga rada Savjet:
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- osniva stalne i povremene radne skupine, te bira i razrješava članove radnih skupina,
- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta, kao i o pitanjima iz
djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade
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u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira donošenje odluka od značaja za
mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
na području grada Biograda na Moru,
predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području grada, te način rješavanja navedenih pitanja,
putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
na području grada davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od
interesa za mlade,
sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih,
priprema nadležnim tijelima koja se bave problemima mladih, a prema potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih u
sklopu lokalnog programa djelovanja za mlade,
potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te
suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima
drugih zemalja,
predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta,
po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Biograda na Moru na sjednice Savjeta,
obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

VII. NAČIN RADA SAVJETA
Članak 16.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta.
Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje
ga zamjenik predsjednika Savjeta.
Članak 17.
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik
Savjeta.
Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan sazvati najmanje jednom svaka tri mjeseca.
Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta sazvati izvanrednu
sjednicu Savjeta u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva.
Članak 18.
Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici
nazočna većina članova Savjeta.
Savjet odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom i Zakonom o
savjetima mladih nije određeno drukčije.
Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te
pri tom ima sva prava i obveze člana Savjeta.
Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima, može sudjelovati u
raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta osobno zainteresiran ako se odlučuje o pitanjima u vezi s
projektima u kojima sudjeluje osobno ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je
član Savjeta ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.
Članak 19.
U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako svojim radom mogu
pridonijeti boljem radu savjeta u pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta u postupku izrade,
donošenja i provedbe programa rada Savjeta i drugih akata iz djelokruga rada Savjeta, te davanju
mišljenja, prijedloga i preporuka Gradskom vijeću u vezi s donošenjem odluka i programa od interesa
za mlade.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluje u radu Savjeta, ali bez prava glasovanja na
sjednicama Savjeta.
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Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i predstavnici pojedinih tijela Grada, ako to
zahtijeva sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje Savjet.
VIII. POSLOVNIK O RADU I PROGRAM RADA SAVJETA
Članak 20.
Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih
radnih skupina, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta i članova
radnih skupina Savjeta u skladu s ovom Odlukom.
Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.
Članak 21.
Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi većinom glasova svih članova Savjeta.
Program rada se donosi za kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u
skladu s njegovim djelokrugom rada, i to:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici prema
mladima,
- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih.
Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu djelokruga rada savjeta za
poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema i lokalnu zajednicu,
te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i suradnje s
mladima u republici Hrvatskoj i šire.
Članak 22.
Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadržaja predviđena financijska
sredstva, ta sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u proračunu Grada Biograda na Moru
u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Grada Biograda na Moru.
Program rada Savjeta donosi se i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Grada Biograda
na Moru najkasnije do 30 rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.
O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru do
31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku koji ga
objavljuje na mrežnim stranicama Grada.
IX. RADNE SKUPINE SAVJETA
Članak 23.
Savjet, prema potrebi, osniva stalne i povremene radne skupine za pripremu i provedbu
programa rada Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema mladih.
U radne skupine, osim članova Savjeta, mogu birati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih
područja za koja se osnivaju radne skupine, a koji mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju
pripremu programa i njihovo ostvarivanje.
Prema potrebi, radne skupine sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica
za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.
X. FINANCIRANJE, PROSTORNI I DRUGI UVJETI ZA RAD SAVJETA
Članak 24.
Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava Grad.
Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno mogućnostima osiguravaju se u proračunu Grada
Biograda na Moru.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta obavlja Upravni odjel za financije i
lokalne djelatnosti Grada Biograda na Moru.
Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta,
kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu a odnose na troškove organiziranja
tribina i predavanja u Gradu Biogradu na Moru, kao i troškove puta i noćenja za sudjelovanja na
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seminarima i drugim vrstama predavanja i okupljanja mladih, a vezano za primjenu Zakona o
savjetima mladih.
XI. ODNOS SAVJETA MLADIH, GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Članak 25.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru sve pozive i materijale te zapisnike s održanih
sjednica dostavlja Savjetu, te je obvezno i na drugi prikladan način informirati Savjet o svom radu, a
na prijedlog Savjeta raspravit će i pitanja od interesa za mlade.
Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički
sastanak sa Savjetom na kojeg prema potrebi poziva i članove Vijeća, a može pozvati i stručnjake iz
pojedinih područja.
Članak 26.
Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa
Savjetom na kojem raspravlja o pitanjima od interesa za mlade, o suradnji i drugim pitanjima.
Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima
od važnosti i interesa za mlade.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Savjet mladih Grada Biograda na Moru koji je osnovan sukladno Zakonu o savjetima mladih
(»Narodne novine« br. 23/07.) i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru ("Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/07.), nastavlja s radom do isteka svoga mandata.
Članak 28.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada
Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/07.).
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.

KLASA:612-13/14-01/06
UR.BROJ:2198/16-02-14-2
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( „Narodne novine“, broj
66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12. i 157/13. ) i članka 26. stavak
1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 8/2013.
– proč. tekst ) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 10. sjednici održanoj 21. svibnja
2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o spomeničkoj renti
I.

OPĆE ODREDBE
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Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Biograda
na Moru, a osobito:
-

obveznici plaćanja spomeničke rente,
nepokretna kulturna dobra i kulturnopovijesna cjelina u kojima se plaća spomenička renta
kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti
visina spomeničke rente u nepokretnim kulturnim dobrima,
visina spomeničke rente u kulturno – povijesnoj cjelini, te
način plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE
Članak 2.
Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na
dohodak ili poreza na dobit, kao i njihove poslovne jedinice, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u
nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline iz članka 3. ove Odluke.
Obveznici spomeničke rente dužni su nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samoprave
u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje
spomenička renta dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u
nepokretnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline.
Članak 3.
Spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima koji se nalaze:
na Poluotoku Grada Biograda na Moru kao području kulturnopovijesne cjeline sa svojstvom
spomenika kulture ( stara jezgra grada ) a koja je omeđena krećući od trajektnog pristaništa
Ulicom kralja Petra Svačića ( k.č.br. 1189/1 ) prelazi na k.č. 3760, obuhvaća zgradu
„Komunalca“ na k.č. 1194, potom prelazi Ulicu kraljice Jelene ( k.č.br. 1634 ) i obuhvaća
gradski park Trg hrvatskih velikana ( k.č. 1636 ) pa presijeca ulicu Trg kralja Tomislava i
obuhvaća građevine na k.č. 1677 ( „Stara škola“ ) i staru „Šeatovu kuću“ na k.č. 1672 i 1673,
te izlazi na Obalu kralja Petra Krešimira IV ( k.č. 3759 ) u k.o. Biograd.
Obuhvat kulturnopovijesne cjeline opisane u stavku 1. 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.
Navedeno rješenje kao i preslika katastarskog plana sa ucrtanim granicama obuhvata
kulturnopovijesne cjeline grada Biograda na Moru čine sastavnicu ove Odluke.
-

III. VISINA SPOMENIČKE RENTE
Članak 4.
Visina spomeničke rente mjesečno iznosi 5,00 kn po četvornome metru korisne površine
poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne
cjeline a u kojem se djelatnost obavlja tijekom cijele godine, odnosno mjesečno 7,00 kn po četvornom
metru korisne površine poslovog prostora u kojem se djelatnost oabvlja sezonski.
IV. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE
Članak 5.
Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke
rente koje donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.
Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počinje ili prestaje obavljati djelatnost u
nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline iz točke 3. ove Odluke, plaća
godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala djelatnost.
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V. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu protekom roka od 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku
grada Biograda na Moru“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini spomeničke rente ( „Službeni
glasnik grada Biograda na Moru“ broj 7/2004. )

KLASA: 612-08/14-01/01
URBROJ: 2198/16-02-14-3
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
Na temelju članka 3. st. 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj
26/03. – proč. tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.,
144/12. i 94/13. ) te čl. 26. st. 1. toč. 2. Statuta Grada Biograda na moru ( „Službeni glasnik grada
Biograda na Moru“, broj 8/2013. – proč. tekst ) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 10.
sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području grada Biograda na Moru
I.
U Odluci o komunalnim djelatnostima na području grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik
grada Biograda na Moru“, broj 10/12. i 11/13. ) u članku 3. st. 1. dodaje se točka 12. koja glasi:
„ 12. održavanje opskrbe vodom ( javne pipe i tuševi )“
II.
Također se u čl. 6. stavak 1.dodaje alineja četiri koja glasi:
„- tržnica na malo“
III.
Sukladno utvrđenju iz. točke I. ove Odluke u članku 5. stavak 1. dodaje se alineja 11 koja
glasi:
„- održavanje opskrbe vodom (javne pipe i tuševi )
IV.
U čl. 17. u cijelosti se mijenja stavak 5. te isti sada glasi:
„Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti
odnosno o poništenju, donosi Gradsko vijeće.“
V.
U svemu ostalome cit. Odluka o komunalnim djelatnostima ostaje nepromijenjena.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu protekom roka od 8 ( osam ) dana od dana objave u „Službenom
glasniku grada Biograda na Moru“.
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KLASA: 363-02/12-01/35
URBROJ: 2198/16-02-14-7
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr.med.
***
Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj
82/2013.) 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 10. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu
Članak 1.
U Odluci o autotaksi prijevozu („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 5/2011. i
7/2012.) članak 4. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Maksimalni broj izdanih dozvola je trinaest (13).“
Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

KLASA: 340-01/11-01/04
URBROJ: 2198/16-02-14-6
Biograd na Moru, dana 21. svibnja 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), Gradsko vijeće Grada Biograda
na Moru, na svojoj 10. sjednici, održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) „LOSTURA“
Članak 1.
Ovom Odlukom Grad Biograd na Moru suglasan je sudjelovati u djelovanju Lokalne akcijske
grupe u ribarstvu (u nastavku: LAGUR) „LOSTURA“, kao jedan od članova, a koja je osnovana radi
ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu razvoja područja i zajednica koje
ovise o ribarstvu, razvoju ribarstva, marikulture i komercijalno kopnenog gospodarstva LAGUR-om
„LOSTURA“ obuhvaćenog područja.
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Članak 2.
Za predstavnika Grada Biograda na Moru u LAGUR „LOSTURA“, imenuje se Drina Bešenić,
rođ. 25. rujna 1974. godine, koja će obavljati dužnost člana Skupštine LAGUR-a od dana prihvaćanja
članstva od strane LAGUR-a.
Za zamjenika predstavnice iz prethodnog stavka imenuje se Hrvoje Raspović, rođ. 01.
studenoga 1980. godine, koji će obavljati dužnost zamjenika člana Skupštine LAGUR-a od dana
prihvaćanja članstva od strane LAGUR-a.
Članak 3.
Imenovana predstavnica i njezin zamjenik iz članka 2. ove Odluke preuzimaju sva prava i
obveze propisane Statutom Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) „LOSTURA“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.

KLASA:007-11/14-01/01
UR.BROJ:2198/16-02-14-4
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju čl. 45. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru
(„Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 9/05., 3/09., 7/11. i 10/11.) i čl. 26. st. 1. toč. 3.
Statuta
Grada
Biograda
na
Moru
(„Službeni
glasnik
grada
Biograda na Moru“, broj 8/13.) na svojoj 10. sjednici, održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

PLAN
davanja u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava na području Grada
Biograda na Moru za 2014. godinu
I.
Ovim Planom utvrđuju se lokacije na području grada Biograda na Moru za davanje u zakup
javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava – ( kiosci ) - za 2014. godinu.
II.
Lokacije na kojima se javna površina može dati u zakup na području Grada radi postavljanja
pokretnih naprava – kioska su:
1. za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti – kako slijedi:

PLAŽA DRAŽICA

Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Tampico“
Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Loli Pop“

PLAŽA SOLINE

Kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk

za pružanje ugostiteljskih usluga „Queen“
za pružanje ugostiteljskih usluga „Rene“
za pružanje ugostiteljskih usluga „Gajeta“
za pružanje ugostiteljskih usluga „Balde“
za pružanje ugostiteljskih usluga „Dišpetoža“
za pružanje ugostiteljskih usluga „Luiđi“
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Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Awake“
Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Pocco Locco“
Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Malibu“

PLAŽA BOŠANA

Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Maxx“
Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Oaza“

Obala kralja P.
Krešimira IV

Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Roko“

kod trajektnog
pristaništa

Kiosk za pružanje ugostiteljskih usluga „Amy“

2. za obavljanje djelatnosti prodaje tiska, duhana i galanterije
ispred „Jankolovačke“ zgrade

BELA trgovina na malo

ispred hotela „Ilirija“
Trg hrvatskih velikana
Trg hrvatskih velikana
Ul. Dr. Franje Tuđmana
Kod Osnovne škole
Kod Pučkog otvorenog učilišta
Obala kralja P.Krešimira IV
Uz caffe bar „Šumpreš“
Plaža Dražica
Plaža Soline

T.O. INES
RADOST trgovinski obrt
INOVINE d.d.
TISAK d.d.
INOVINE d.d.
TISAK d.d.
BETA trgovinski obrt
TISAK d.d.
TISAK d.d.
INOVINE d.d.

3. za obavljanje ostalih djelatnosti (odjeća, voće i povrće, brza prehrana, pekarski
proizvodi, sladoled i ostalo)

Trg hrvatskih velikana
Ul. Dr. Franje Tuđmana
UL. Dr. Franje Tuđmana
Ul. Dr. Franje Tuđmana
Ul. Dr. Franje Tuđmana
Šetalište kneza Branimira
kod Srednje škole
Plaža Dražica
Plaža Dražica
Plaža Bošana
Plaža Bošana

T.O. MARTINA
T.O. MONDE
T.O. TROPIC
DUO PEKA BIOGRAD d.o.o.
U.O. PANDA
TAKAC obrt za ugostit.
ANGELUS d.o.o.
SLAD d.o.o.
skladišni prostor za školu ronjenja
prodaja suvenira i morskog programa
prodaja sladoleda, slastica, sendviča i napitaka

III.
Postavljanje pokretnih naprava – kioska – na javnim površinama koje nisu obuhvaćene ovim
planom nije dozvoljeno.
IV.
Nije dozvoljeno postavljanje pokretnih naprava – kioska – na površinama u privatnom
vlasništvu.

GRAD BIOGRAD NA MORU

Stranica 100

«SLUŽBENI GLASNIK»

3/2014

V.
Izgled i veličinu kioska određuje nadležno tijelo Grada Biograda na Moru.
Kioscima se smatraju pokretne naprave koje se postavljaju na javnoj površini u skladu s
odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno
2
gospodarstvo i to gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m .
VI.
Prednji uvjeti dani za kioske vrijede i za postavljanje ostalih pokretnih sadržaja ( naprave,
stolovi, stolice i sl. ).
VII.
Ovaj Plan stupa na snagu protekom roka od 8 ( osam ) dana od dana objave u „Službanom
glasniku grada Biograda na Moru“.

KLASA: 363-02/14-04/16
URBROJ:2198/16-02-14-3
Biograd na Moru, 21. svibnja 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, 2/2014),
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 10. sjednici dana 21. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za prodaju građevinskog zemljišta oznake P21 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta oznake
P21 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, sve sukladno provedenom javnom natječaju, objavljenom u
dnevnom tisku "Zadarski list" i na internet stranici Grada Biograda na Moru, 30. travnja 2014. godine.

1.

II.
MEDITERRANEAN AGRO INDUSTRIES j.d.o.o., Tinj 129, 23423 Tinj, bira se kao najpovoljniji
ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru:
Nekretnina oznake: P21
Kat. čest. br.: dio 428/7 k. o. Biograd
2
Površina: 20.013 m
Planirana investicija: Gradnja trgovine na veliko te skladištenje, pripremu i pakiranje
voća i povrća
Ponuđena ukupna cijena: 2.001.300,00 kn
Model plaćanja: A (jednokratno uz popust od 25%)
Kupoprodajna cijena (s popustom): 1.500.975,00 kn
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III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru da može zaključiti ugovor o prodaji
građevinskog zemljišta oznake P21, s ponuditeljem 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 29. travnja 2014.
godine donio Odluku o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta oznake P21 u
Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/14-01/05, URBROJ: 2198/16-01-14-15. 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 30. travnja 2014.
godine.
Dana 09. svibnja 2014. godine, izvršeno je otvaranje ponuda pristiglih po objavi javnog
natječaja pri čemu je utvrđeno da je pristigla 1 (jedna) ponuda za predmetnu građevnu česticu.
Budući da je ponuda gospodarskog subjekta iz točke II. ove Odluke bila potpuna te da je
ponuđena cijena jednaka početnoj cijeni navedenoj u javnom natječaju, predlaže se sklapanje
ugovora o prodaji građevinskog zemljišta oznake P21 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, sa
gospodarskim subjektom 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: 2198/16-02-14-21
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.) i 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 10. sjednici, održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Gradske knjižnice
Biograd na Moru
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, kojeg
je utvrdila ravnateljica Knjižnice 30. travnja 2014. godine i koji je sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA:012-02/14-01/01
UR.BROJ: 2198/16-02-14-4
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
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Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom
postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i 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) radi
ispravljanja pogreške u Rješenju Gradskog vijeća KLASA:612-04/14-01/01, UR.BROJ:2198/16-02-146 od 12. ožujka 2014. godine, na svojoj 10. sjednici, održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

R J E Š E NJ E
o ispravci pogreške u Rješenju Gradskog vijeća KLASA:612-04/14-01/01,
UR.BROJ:2198/16-02-14-6 od 12. ožujka 2014. godine

1. U Rješenju Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice Biograd na Moru KLASA:612- 04/14-01/01, UR.BROJ:2198/16-02-14-6 od 12. ožujka 2014.
godine, ispravlja se pogreška na način da u točki 2. umjesto riječi „16. travnja 2014. godine“ treba
stajati: „13. travnja 2014. godine“.
2. Ovo Rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojega pravni učinak proizvodi i Rješenje
koje se ispravlja.
3. Ovo Rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".
Obrazloženje
Ovaj ispravak u Rješenju Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o imenovanju ravnateljice
Gradske knjižnice Biograd na Moru KLASA:612-04/14-01/01, UR.BROJ:2198/16-02-14-6 od 12.
ožujka 2014. godine, donosi se u svrhu ispravka očite pogreške u brojkama, kako je označeno u točki
1. ovog Rješenja. Naime, utvrđeno je da je dosadašnji mandat ravnateljici istekao 12. travnja 2014.
godine, pa je očitom pogreškom umjesto početka novog mandata: „13. travnja 2014. godine“, upisan
datum početka mandata: „16. travnja 2014. godine“.
Slijedom naprijed utvrđenog trebalo je odlučiti o ispravku očite pogreške u brojkama, te ih
zamijeniti kako stoji u točki 1. ovog Rješenja.

KLASA:612-04/14-01/01
UR.BROJ:2198/16-02-14-7
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 26. stavak 1. točka 24. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik
grada Biograda na Moru“, broj 872013. – proč. tekst ) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na
svojoj 10. sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o humanitarnoj pomoći Grada Biograda na Moru
poplavljenim područjima Republike Hrvatske
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I.
Grad Biograd na Moru donirati će iznos od 30.000,00 kn kao humanitarnu pomoć poplavljenim
područjima Republike Hrvatske.
II.
Opisana sredstva iz točke I. isplatit će se sa pozije R 163 Proračuna Grada Biograda na Moru
za 2014. godinu – naknada štete od elementarnih nepogoda, u korist Hrvatskog Crvenog križa.

KLASA: 551-06/14-05/01
URBROJ: 2198/16-02-14-4
Biograd na Moru, 21. svibnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas, dr. med.
***
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08. i 61/11.), u skladu s Proračunom Grada
Biograda na Moru za 2014. godinu ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 8/13.),
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 02. svibnja 2014. godine, donio je

IZMJENU I DOPUNU PLANA
prijema u službu za 2014. godinu
I.
Plan prijma u službu u gradsku upravu Grada Biograda na Moru za 2014. godinu („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 13/13.), mijenja se u tabelarnom dijelu Upravni odjel za
financije i lokalne djelatnosti, i glasi:
Planirani prijem razrađen
po stručnim spremama
Naziv upravnog tijela

UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE
I
LOKALNE
DJELATNOSTI

stanje
popunje
nosti
radnih
mjesta

16

VSS

1
(na
određeno
vrijeme u
trajanju od
1 godine)

VŠS

SSS/NS
S

0

1

Potreban
broj
vježbenika
na
određeno
vrijeme u
2014.
godini

0

Predviđeni
broj radnih
mjesta po
Pravilniku

19

II.
U točki IV. stavak 2. podtočka b), dopunjuje se i glasi:
„u Upravnom odjelu za financije i lokalne djelatnosti – Odsjek za gospodarstvo i financije - viši
stručni suradnik za naplatu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine“.

GRAD BIOGRAD NA MORU

Stranica 104

«SLUŽBENI GLASNIK»

3/2014

III.
U ostalom dijelu Plan prijema u službu gradske uprave Grada Biograda na Moru u 2014.
godini ostaje neizmjenjen.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“ i web stranici Grada Biograda na Moru.

KLASA:100-01/13-01/03
UR.BROJ:2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 02. svibnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 48. 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. ), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskome dobru ( „Narodne novine“, broj 36/04., 63/08. i 133/13. ) i čl. 35. st. 1. toč. 2. Statuta
Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 8/13. – proč. tekst )
gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 29. siječnja 2014. d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području grada Biograda na Moru za 2014. godinu
I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru ( „Službeni
glasnik grada Biograda na Moru“, broj 12/13. ) u cijelosti se briše stavak 2. članka 4. koji se odnosi na
djelatnosti iz priloga 1A Uredbe.
II.
Također se mijenja u točci IV. st. 3. – Djelatnosti iz priloga 1B Uredbe – na način da se brišu
sve lokacije na plaži Dražica predviđene za obavljanje djelatnosti na pomorskome dobru na čest. kat.
br. 3217/3 i 3217/5 k.o. Biograd.
III.
U svemu ostalome cit. Plan ostaje nepromijenjen.
IV.
Ova Odluka o izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda
na Moru za 2014. godinu objavit će se u „Službenom glasniku grada Biograda na Moru“.

O b r a z l o ž e nj e
Grad Biograd na Moru donio je dana 22. studenoga 2013. godine Plan upravljanja pomorskim
dobrom na području grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 12/13).
Sukladno čl. 5. st. 1. i 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
( „Narodne novine“, broj 36/04., 63/08. i 133/13. ) isti je dostavljen nadležnome tijelu radi izdavanja
suglasnosti – potvrde o usklađenosti istog sa županijskim planom.
Dana 01. siječnja 2014. godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama Uredbe o postupku
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ( „Narodne novine“, broj 133/13. ) a kojom se u
cijelosti briše stavak 1. u čl. 4. koji je određivao da je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja
nadležno za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na području unutrašnjih morskih voda i
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teritorijalnog mora RH. Obzirom na predmetnu odredbu valjalo je iz Plana upravljanja pomorskim
dobrom za 2014. godinu brisati odredbu koja predviđa izdavanje koncesijskih odobrenja za navedene
djelatnosti od strane Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na području k.o. Biograd.
Dana 28. siječnja 2014. godine zaprimljen je dopis Upravnog odjela za more i turizam
Zadarske županije KLASA: 342-01/13-01/103, URBROJ: 2198/1-08/1-14-2 kojim se traži izmjena cit.
Plana, odnosno ukazuje na nemogućnost izdavanja tražene potvrde o usklađenosti sa županijskim
planom obzirom da je za čest. kat. br. 2317/3 i 3217/5 k.o. Biograd, koje su cit. Planom obuhvaćene, u
tijeku postupak koji predhodi davanju koncesije po zaprimljenom pismu inicijative, pa je sukladno
rečenome potrebno predmetno područje izostaviti iz navedenog Plana.
Slijedom iznesenoga, valjalo je pristupiti izmjenama cit. Plana.

KLASA: 342-01/13-01/05
URBROJ: 2198/16-01-14-3
Biograd na Moru, 29. siječnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br.
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 5. stavak 1. Uredbe
o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu («Narodne novine», br. 36/04.,
63/08. i 133/13.) i čl. 35. st. 2. Statuta grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na
Moru", broj 8/13. – proč. tekst ) gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 31. ožujka 2014.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o II. izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Grada Biograda na Moru za 2014. godinu
I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik
grada Biograda na Moru“, broj 12/13. ) u točci IV. - naslov IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA,
podnaslov PLAŽA BOŠANA dodaje se točka 5. koja glasi:
„7. kajak

lok. br. 7.

č.k.br. 3795

1“

II.
Također se u cit. Planu u točci IV. – naslov UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA, podnaslov PLAŽA
DRAŽICA dodaje točka 4. koja glasi:
„4. točeni sladoled, shake, smrznuti jogurti
slastice na bazi sladoleda i leda, zdrava hrana
( smoothie )

lok. br. 4.

č.k. br. 3801

2“

III.
Nadalje se u Planu upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru za 2014.
godinu u čl. IV. – naslov IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA dodaje se podnaslov:
OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV
1. podmornica

lok.br. 1

2. brodovi - gliser

lok. br. 2

č.k.br. 8476
č.k.br. 8477
č.k.br. 3759/6
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IV.
U čl. IV. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Biograda na Moru za 2014. godinu
kod naslova Ugostiteljstvo i trgovina, podnaslov PLAŽA SOLINE u točci 1. umjesto čest. kat. br. 3213
treba stajati čest. kat. br. 3227/1, slijedom čega se opisana izmjena unosi i u grafički dio Plana.
V.
U svemu ostalome cit. Plan upravljanja pomorskim dobrom ostaje nepromijenjen.

KLASA: 342-01/13-01/05
URBROJ: 2198/16-01-14-4
Biograd na Moru, 31. ožujka 2014.godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing.
***
Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2014. godini ("Narodne novine", broj 23/14.) i članka 35. stavka 1. točke
2. 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, 09. travnja 2014. godine, donio
je
ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja grada Biograda na Moru, u
razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna 2014. godine.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Biograd (u nastavku: DVD Biograd),
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Ekos (u nastavku: DVD Ekos),
- službe u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastanak i širenje požara,
- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Biograd na Moru (u nastavku: Šumarija Biograd
na Moru).
Članak 3.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, DVD Biograd, DVD Ekos, Šumarija Biograd na
Moru, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara
organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:
- 14,00 - 20,00 sati, radnim danom;
- 10,00 - 20,00 sati, nedjeljom i u dane blagdana.
Dežurstvo se organizira i u vremenu od: 00,00 - 24,00 sata u Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Grada Biograda na Moru (tel. 193) i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područni ured Zadar (u
nastavku: Centar 112), kao i u Šumariji Biograd na Moru.
Dojave koje zaprimi Centar 112 prosljeđuju se Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Biograda
na Moru koja angažira potrebne snage za gašenje, vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje
Centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Policijsku upravu zadarsku III
Policijsku postaju Biograd na Moru, te po potrebi i druge službe.
Članak 5.
Ova Odluka na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru".
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KLASA: 214-01/14-01/05
UR.BROJ: 2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 09. travnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 4. i 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.),
članka 7. stavka 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 26/03), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014.
godini ("Narodne novine", broj 23/14.) i članka 3. stavka 3. alineje 24. Poslovnika o radu
Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09.),
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, 09. travnja 2014. godine, donio je
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina,
dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u
daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje
požara u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u poglavlju 12. Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Biograda na Moru.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno
društvo Biograd (u nastavku: DVD Biograd), Dobrovoljno vatrogasno društvo Ekos (u nastavku: DVD
Ekos), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih
požara, te ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Biograd na Moru,
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD Biograd i DVD Ekos u dane kada je
proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno
dežurstvo od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po četiri vatrogasaca u vremenu od:
- 14,00 – 20,00 sati radnim danom i subotom
- 10,00 – 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.
Članak 5.
U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD-i provode ophodnju rubnih
(šumskih) područja grada, park šumu Soline te ophodnju na akvatoriju,
- vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, kada u roku od 15
minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.
Divlje deponije (odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja grada, tijekom požarne
sezone nadzirati će Upravni odjel za financije i lokalne djelatnosti Grada Biograda na Moru Odsjek za
komunalni sustav i upravljanje gradskom imovinom - komunalni redar.
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Članak 6.
Način uporabe vozila za gašenje požara te ophodnju građevina i područja za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u poglavlju 11. Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija za područje grada Biograda na Moru.
Članak 7.
DVD Biograd i DVD Ekos održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Vatrogasne
postrojbe Grada Biograda na Moru, Centrom 112, Policijom i drugim službama po potrebi.
Članak 8.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada
Biograda na Moru za 2014. godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 214-01/14-01/04
UR.BROJ: 2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 09. travnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10.) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2014. godini ("Narodne novine", broj 23/14.), i članka 3. stavka 3. alineje 24. Poslovnika o
radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj
6/09.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, 09. travnja 2014. godine, donosi

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
I.
U svrhu protupožarne zaštite na području grada Biograda na Moru, poglavito protupožarne
zaštite šuma i šumskog zemljišta na području grada Biograda na Moru, donosi se Plan korištenja
teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih
putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.
II.
Teška građevinska mehanizacija koristit se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema
Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, odnosno DVD-a Biograd i DVD-a EKOS, te
drugih subjekata koje se angažiraju putem Države ili Županije.
Gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru ili njegova zamjenika dužan je aktivirati tešku
građevinsku mehanizaciju, nužnu za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih
putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
III.
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, odnosno njegov zamjenik
određuje vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske mehanizacije.
Teška građevinska mehanizacija može se uporabiti u smislu prethodnog stavka, samo s onim
strojevima koji su stavljeni na raspolaganje Gradu Biogradu na Moru, ugovorom iz točke V. ovoga
Plana.
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IV.
Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od Cesta Zadarske županije d.o.o.
Zadar, u skladu s Planom zaštite od požara.
Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vrši se, u pravilu, prema cijeni
sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta stroja do požarišta i povratak.
V.
Grad Biograd na Moru će o interventnom angažiranju teške građevinske mehanizacije sklapati
posebne ugovore, kojim će se s pravnom osobom iz točke IV. ovoga Plana urediti odnosi glede načina
i uvjeta korištenja mehanizacije.
VI.
Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te
osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i
radu, kojeg ovjerava zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, odnosno njegov
zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.
VIII.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
IX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.

KLASA: 214-01/14-01/03
UR.BROJ: 2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 09. travnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 106/99.,
117/01., 36/02., 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 3. stavka 3.
podstavka 24. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru", broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 17. travnja 2014.
godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju v. d. zapovjednika Vatrogasne
postrojbe Grada Biograda na Moru
I.
Za v. d. zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, imenuje se DARKO
BANIĆ, ing. prometa iz Biograda na Moru, Dubrovačka 15, do okončanja natječajnog postupka za
imenovanje zapovjednika, ali najduže na vrijeme do godinu dana, počevši od 17. travnja 2014. godine.
II.
Zadužuje se Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru da u navedenom
roku provede postupak za imenovanje zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru.
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KLASA:022-01/14-01/10
UR.BROJ:2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 17. travnja 2014. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice
Biograd na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/14.) i članka 20. stavka 3.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",
broj 6/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, na svojoj 6. sjednici održanoj 06. svibnja 2014. godine,
utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru.
Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru obuhvaća tekst
Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",
broj 4/06.), te tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na
Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 2/14.), u kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.

ODLUKU
o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru
( pročišćeni tekst )

1. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom Grad Biograd na Moru (u nastavku teksta: osnivač) osniva Gradsku knjižnica
Biograd na Moru izdvajanjem postojeće gradske knjižnice pri Pučkom otvorenom učilištu Biograd na
Moru, kao javnu ustanovu.
Članak 2.
Naziv Knjižnice glasi: Gradska knjižnica Biograd na Moru (u nastavku teksta: Gradska
knjižnica).
Sjedište Gradske knjižnice je u Biogradu na Moru, Šetalište kneza Branimira 52.
Članak 3.
Gradska knjižnica se upisuje u sudski registar ustanova nadležnog trgovačkog suda.
Upisom u sudski registar iz stavka 1. ovog članka Gradska knjižnica stječe svojstvo pravne
osobe.
3. Djelatnost
Članak 4.
Djelatnost Gradske knjižnice obuhvaća:
-

nabavu knjižnične građe,
stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične
građe koja je kulturno dobro,
izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
omogućivanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim
potrebama i zahtjevima,
osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija,
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poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih
pomagala i izvora, te
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.
Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, pri Gradskoj knjižnici obavljaju se i financijski te
administrativni poslovi vezani za rad Gradske knjižnice, kao i ostali poslovi vezani uz knjižničnu
djelatnost, posebice priređivanje književnih večeri, književno-znanstvenih skupova, nakladnička
djelatnost, te promicanje kulture čitanja.
-

Članak 5.
Gradska knjižnica svoju djelatnost obavlja prema standardima kojima se uređuju poslovi te
kadrovski i tehnički uvjeti svojstveni narodnim knjižnicama V. tipa.
Članak 6.
Gradska knjižnica preuzima knjižničnu građu, imovinu i sve uposlene neophodne za
obavljanje knjižnične djelatnosti od Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru, te opremu u vlasništvu
Grada Biograda na Moru.
Međusobni odnosi između Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru
riješiti će se Sporazumom o razdruživanju.
Oprema u vlasništvu Grada Biograda na Moru prenijeti će se na Gradsku knjižnicu aktom o
preuzimanju imovine.
Knjižničnu djelatnost do početka rada Gradske knjižnice obavlja javna ustanova Pučko
otvoreno učilište Biograd na Moru u Odjelu za knjižničarsko-čitaoničku djelatnost kao knjižnica u
sastavu.
4. Financiranje
Članak 7.
Financijska sredstva za rad osnivanje i rad Gradske knjižnice osiguravaju se Proračunom
Grada Biograda na Moru i od naknada korisnika usluga Gradske knjižnice.
U Gradsku knjižnicu osnivač unosi kao osnivački ulog sredstva u visini od 20.000,00 kuna.
Gradska knjižnica naplaćuje svoje usluge od korisnika usluga, na temelju odluke o visini
naknada koju donosi upravno tijelo ustanove uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Biograda
na Moru.
Članak 8.
Ako Gradska knjižnica ostvari dobit, ona će se upotrebljavati isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Gradske knjižnice.
Možebitna dobit utvrđivati će se na kraju financijske godine.
Članak 9.
Ako Gradska knjižnica na kraju financijske godine iskaže gubitke, Osnivač će odlučiti o
njegovom saniranju.
Članak 10.
Za obveze u pravnom prometu Gradska knjižnica odgovara cijelom imovinom. Osnivač
odgovara solidarno i neograničeno za obveze Gradske knjižnice.
5. Tijelo Gradske knjižnice
Članak 11.
Tijelo Gradske knjižnice jest:
- Ravnatelj.
Članak 12.
Brisan.
4. Ravnatelj
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Članak 13.
Voditelj Gradske knjižnice je ravnatelj.
Ravnatelj Knjižnice organizira i vodi rad i poslovanje Gradske knjižnice, predstavlja i zastupa
Gradsku knjižnicu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Gradske knjižnice, zastupa Gradsku
knjižnicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama
s javnim ovlastima, odgovoran je za zakonitost rada Gradske knjižnice te obavlja i druge poslove
sukladno zakonu i Statutu Gradske knjižnice.
Članak 14.
Ravnatelj Gradske knjižnice ne može bez posebne ovlasti Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru nastupati kao druga ugovorna strana i s Gradskom knjižnicom sklapati ugovore u svoje ime i
za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.
Članak 15.
Ravnatelj Gradske knjižnice može dati punomoć drugoj osobi da zastupa ustanovu u pravnom
prometu samo u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju
međusobni obvezni odnosi.
Članak 16.
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;
- 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 17.
Za sklapanje svih pravnih poslova Gradske knjižnice u vrijednosti iznad 70.000,00 kuna,
ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Osnivača.
Članak 18.
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 19.
Za ravnatelja Gradske knjižnice se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene
Zakonom o knjižnicama.
Članak 20.
Statutom Gradske knjižnice propisuje se postupak te posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja.
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6. Statut i drugi opći akti
Članak 21.
Gradska knjižnica ima statut i druge opće akte.
Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti inačin odlučivanja pojedinih tijela, uvjeti i način
davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i
poslovanja.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te
način obavljanja djelatnosti ustanove kao javne službe.
Gradska knjižnica ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom
ustanove.
Članak 22.
Brisan.
Članak 23.
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.
7. Prestanak rada
Članak 24.
Gradska knjižnica prestaje s radom sukladno odredbama Zakona o ustanovama.
Odluka o prestanku i statusnim promjenama Gradske knjižnice može se donijeti samo uz
prethodnu suglasnost ministra kulture.
Odluka o prestanku i statusnim promjenama Gradske knjižnice mora sadržavati i odredbe o
zaštiti i smještaju knjižnične građe na temelju mišljenja Knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost.
8. Imovina
Članak 25.
Gradska knjižnica ima imovinu koju čine sredstva za rad koja osigurava osnivač, sredstva
stečena pružanjem usluga i pribavljena iz drugih dopuštenih izvora, nekretnine, pokretnine,
potraživanja i druga sredstva u vlasništvu.
Za posebne programe Gradske knjižnice sredstva osigurava osnivač, Zadrska županija,
odnosno ministarstva u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje kao i druge pravne i fizičke
osobe.
Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju
se iz državnog proračuna.
Članak 26.
Gradska knjižnica može stjecati, opterećivati i otuđivati nepokretnu imovinu samo uz
suglasnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, a drugu imovinu u skladu sa zakonom i
Statutom.
Za stjecanje, otuđivanje ili opterećivanje pokretnih stvari čija vrijednost prelazi iznos od
70.000,00 kuna, primjenjuje se isti postupak kao i za nekretnine.
Gradska knjižnica ne može bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru sklopiti
ugovor o zajmu bilo kao zajmoprimatelj, bilo kao zajmodavatelj, za zajmove u iznosu većem od
70.000,00 kuna.
9. Knjižnični sustav
Članak 27.
U obavljanju svoje djelatnosti Gradska knjižnica surađuje i povezuje se s drugim knjižnicama u
Republici Hrvatskoj unutar hrvatskog knjižničnog sustava.
10. Zaštita knjižnične građe
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Članak 28.
Gradska knjižnica je dužna poduzimati mjere za zaštitu i čuvanje knjižnične građe prema
pravilniku o zaštiti knjižnične građe, što ga na prijedlog Hrvatskog knjiižničnog vijeća donosi
ministar kulture.
Članak 29.
Uvjete korištenja knjižnične građe, Gradska knjižnica uređuje svojim općim aktom.
Članak 30.
Gradska knjižnica je dužna redovito u postupku revizije izlučivati zastarjelu, dotrajalu ili
uništenu građu, osim građe koja ima obilježja kulturnog dobra, odnosno koja je od posebnog značenja
ili vrijednosti za koju se primjenjuju i propisi o zaštiti kulturnih dobara.
Postupak i rokovi revizije uređuju se pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe.
11. Nadzor nad radom Gradske knjižnice
Članak 31.
Stručni nadzor nad radom gradske knjižnice obavlja županijska matična služba na način
propisan pravilnikom o matičnoj djelatnosti.
Nadzor nad zakonitošću rada Gradske knjižnice obavlja županijski ured državne uprave
nadležan za kulturu.
12. Prijelazne i zaključne odredbe
Članak 32.
Do imenovanja ravnatelja u skladu sa zakonom, aktu o osnivanju i statutom, poslove
ravnatelja obavljati će privremeni ravnatelj.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru imenovati će privremenog ravnatelja koji će pod
nadzorom osnivača:
- obaviti pripreme za početak rada Gradske knjižnice,
- pribaviti potrebne dozvole za početak rada i podnijeti prijavu za upis Gradske knjižnice u
sudski registar ustanova, te prijavu za upis u upisnik koji vodi Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske,
- izraditi prijedlog statuta i drugih općih akata Gradske knjižnice, te
- obaviti ostale poslove u svezi s osiguranjem potrebnih uvjeta za rad Gradske knjižnice.
Članak 33.
Osnivač će u roku od dva mjeseca od dana dobivanja suglasnosti na ovu Odluku od strane
Ministarstva kulture Republike Hrvatske započeti postupak za imenovanje tijela Gradske knjižnice u
skladu sa zakonom i ovom Odlukom.
Do donošenja općih akata Gradske knjižnice primjenjivati će se postojeći akti Pučkog
otvorenog učilište Biograd na Moru, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i ovom Odlukom.
Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Narodne knjižnice Biograd
na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 1/06.).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru".

KLASA:612-04/14-02/05
UR.BROJ:2198/16-02-14-1
Biograd na Moru, 06. svibnja 2014. godine
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru:
Šime Mršić, dipl. ing. agr., v. r.
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Rbr.

Naziv akta

SADRŽAJ

Stranica

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
73.

ODLUKA

o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

89

74.

ODLUKA

o spomeničkoj renti

94

75.

ODLUKA

o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na
području grada Biograda na Moru

96

76.

ODLUKA

o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu

97

77.

ODLUKA

o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu
(LAGUR) „LOSTURA“

97

78.

PLAN

79.

ODLUKA

80.

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta
Gradske knjižnice Biograd na Moru

101

81.

RJEŠENJE

o ispravci pogreške u Rješenju Gradskog vijeća
KLASA:612-04/14-01/01, UR.BROJ:2198/16-02-14-6 od
12. ožujka 2014. godine

102

82.

ODLUKA

o humanitarnoj pomoći Grada Biograda na Moru
poplavljenim područjima Republike Hrvatske

102

davanja u zakup javnih površina radi postavljanja
pokretnih naprava na području Grada Biograda na Moru
za 2014. godinu
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju
građevinskog zemljišta oznake P21 u Industrijskoj zoni
Biograd na Moru

98

100

AKTI GRADONAČELNIKA
83.

IZMJENA I
DOPUNA

84.

Plana prijema u službu za 2014. godinu

103

ODLUKA

o izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom na
području grada Biograda na Moru za 2014. godinu

104

85.

ODLUKA

o II. izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom na
području Grada Biograda na Moru za 2014. godinu

105

86.

ODLUKA

o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

106
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motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara
korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu
izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih
putova

107

108

o imenovanju v. d. zapovjednika Vatrogasne postrojbe
Grada Biograda na Moru

109

o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na Moru
( pročišćeni tekst )

110

OSTALI AKTI ZA OBJAVU
90.

ODLUKA

SADRŽAJ

115

" 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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