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GRADA BIOGRADA NA MORU
GOD. XIX.

28. VELJAČE 2011. godine

BROJ 2

Na temelju članka 26. stavka 1. točka 25. Statuta Grada Biograda na moru ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 19. sjednici održanoj 25.
veljače 2011. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana rada Bošana d.o.o. Biograd na Moru za 2011. godinu

I
Prihvaća se Plan rada Bošana d.o.o. Biograd na Moru za 2011. godinu.
II
Plan rada Bošana d.o.o. Biograd na Moru za 2011. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

Klasa: 363-01/11-01/04
Urbroj: 2198/16-02-11-4
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin
***
Na temelju čl. 39. st. 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji ( "Narodne novine", broj 174/04., 92/05., 02/07, 107/07., 65/09., 137/09. i 146/10. ) i čl. 26. st.1.
toč. 3. Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 5709. )
Gradsko vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 19. sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine,
donijelo je

ODLUKU
o darovanju nekretnina u svrhu izgradnje dviju zgrada
za stambeno zbrinjavanje HRVI s područja Grada Biograda na Moru
I.
2
Grad Biograd na Moru daruje Republici Hrvatskoj čest. kat. br. 3020/232 površine 1095 m i čest. kat.
2
br. 3020/233 površine 1095 m k.o. Biograd.
II.
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Opisano zemljište daruje se Republici Hrvatskoj, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva, u svrhu izgradnje dviju zgrada za stambeno zbrinjavanje HRVI s područja grada
Biograda na Moru.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik grada Biograda na Moru da može zaključiti ugovor o darovanju nekretnina
iz članka I. odluke.

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE
Sukladno Odluci Gradskog vijeća grada Biograda na Moru o poništenju odluke o raspisivanju javnog
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada
Biograda na Moru za k.o. Biograd i raspisivanju i objavi natječaja( "Službeni glasnik grada Biograda
na Moru", broj 10/10. ) predmetni natječaj objavljen je u "Zadarskom listu" dana 31. prosinca 2010.
godine.
Zbog novogodišnjih blagdana, kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika Gradske uprave grada
Biograda na Moru te velikog broja zainteresiranih ponuditelja rok predmetnog natječaja produljen je za
još pet dana, odnosno do 20. siječnja 2011. godine.
U tijeku natječajnog postupka, dana 18. siječnja 2011. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada
Biograda na Moru zaprimljen je prigovor punomoćnika jednog od ponuditelja u odnosu na postupak
natječaja a kojim u bitnome navodi da nije korektno produljivati rok prijave na natječaj te da se time
ponuditelji stavljaju u neravnopravan položaj.
Radi otklanjanja bilo kakve sumnje u zakonitost provedbe predmetnoga natječaja, isti se poništava.
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KLASA:320-02/09-01-03
URBROJ:2198/16-02-11-5
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
***
Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj
91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) i članka 26. st. 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na
Moru ("Službeni glasnik Grada Biograd na Moru" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru,
na svojoj 19. sjednici, održanoj 25. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini, načinu obračuna i plaćanju zakupnine za zakup
javne površine za postavljanje ugostiteljske terase
I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina, način obračuna i plaćanje zakupnine za zakup javne površine za
postavljanje ugostiteljske terase (postavljanje stolova i stolica), na području Grada Biograda na Moru.
II
Kriteriji za utvrđivanje visine zakupnine za najam javnih površina za ugostiteljske terase je
zona lokacije.
III
Shodno kvaliteti pojedine lokacije javne površine za ugostiteljske terase, utvrđuju se zone na području
Grada Biograda na Moru i to:
I zona - obuhvaća javne površine: Trg kralja Tomislava (od zgrade Gradske uprave) i Obalu kralja P.
Krešimira IV – do trajektnog pristaništa, kako je prikazano na planu koji čini sastavni dio ove Odluke.
II zona - obuhvaća: lokacije na plažama Soline, Dražica i Bošana,
III zona - obuhvaća: sve ostale lokacije u Gradu Biogradu na Moru.
IV
Temeljem kriterija iz točke II i III ove Odluke, utvrđuje se visina najamnine javne površine za
2
ugostiteljske terase, u godišnjem iznosu, po 1 m , za područje Grada Biograda na Moru:
2

I ZONA – 175,00 kuna/m /godišnje
2
II ZONA - 75,00 kuna/m /godišnje
2
III ZONA - 95,00 kuna/m /godišnje
V
Javna površina uz poslovni prostor (ugostiteljska terasa - štekat) daje se u zakup korisniku poslovnog
prostora izravnom pogodbom.
VI
Godišnja najamnina plaća se u tri rate:
a) prva rata od 30 % plaća se najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
b) druga rata od 40 % plaća se do 01. kolovoza tekuće godine,
c) treća rata od 30 % plaća se najkasnije do 01. listopada tekuće godine.
VII
Javna površina za ugostiteljsku terasu daje se u najam na rok od 4 godine.
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Ugovor o zakupu javne površine može prestati i prije ugovorenog roka otkazom zakupodavatelja
ukoliko zakupac ne plati u roku dvije uzastopne dospjele rate iz članka 6. ove Odluke, u kojem slučaju
Grad može pristupiti prisilnom uklanjanju ugostiteljske terase.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograd na
Moru".
IX
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini, načinu obračuna i plaćanju
zakupnine za najam javnih površina ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 3/05).

Klasa: 363-05/11-01/03
Urbroj: 2198/16-01-11-1
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
***
Na temelju članka 26. stavak 1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada
Biograda na Moru", broj 5/09. ) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o držanju i načinu postupanja s neupisanim psima,
te s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.
U Odluci o držanju i načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama
( "Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 7/05. ) u Glavi III. članci 14., 15., 16. i 17. brišu se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru".

KLASA: 322-01/05-01/01
URBROJ: 2198/16-02-11-1
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
***
Na temelju čl. 4. Zakona o javnim cestama ( " Narodne novine", broj 180/04., 82/06., 138/06., 146/08.,
152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 92/10. ), čl. 3. st. 1. toč. 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (
"Narodne novine", broj 26/03.- proč. tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 38/09. i 79/09. ) te čl. 26. st. 3.
Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09. ) Gradsko
vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 19. sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine, donosi
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ODLUKU
o uknjižbi prava vlasništva na nerazvrstanim cestama
na području grada Biograda na Moru

I.
Sve ulice na području grada Biograda na Moru, koje imaju status nerazvrstane ceste, sukladno
vlasništvo su Grada Biograda na Moru.
II.
Nerazvrstane ceste na području Grada Biograda na Moru upisuju se u zemljišnim knjigama u B listu
kao vlasništvo GRADA BIOGRADA NA MORU, javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik grada Biograda na Moru da može donositi pojedinačne odluke kojima se
utvrđuje status nerazvrstane ceste pojedine ulice na području grada Biograda na Moru kao i da pred
nadležnim zemljišnoknjižnim odjelom Općinskog suda u Zadru može zatražiti upis prava vlasništva na
nerazvrstanim cestama u korist Grada Biograda na Moru, na način opisan u točci II. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada Biograda
na Moru."
KLASA: 340-01/11-01/02
URBROJ: 2198/16-02-11-1
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
***
Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09) i članka 26. st. 1.
toč. 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09. )
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 19. sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine, donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje postupak i rokovi priključenja građevina i drugih nekretnina na
komunalne vodne građevine, obveza priključenja građevina na komunalne vodne građevine i
oslobođenja od obveze priključenja, naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika, te
prekršajne odredbe.
Članak 2.
Javni isporučitelj vodne usluge na području Grada Biograda na Moru je trgovačko društvo
KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru, Kralja Petra Svačića bb (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).
Članak 3.
Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se temeljem
ove Odluke i Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga isporučitelja.
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VODNE

GRAĐEVINE

I

Članak 4.
Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje iste na komunalne vodne
građevine, smatra se u primjeni ove Odluke, svaka građevina izgrađena sukladno aktu nadležnog
tijeka kojim se odobrava gradnja, u kojoj je izvedena interna vodovodna i/ili kanalizacijska instalacija i
na području koje su izgrađene komunalne vodne građevine.
Članak 5.
Obveze priključenja na komunalne vodne građevine nastaje za:
- novoizgrađenu građevinu izgradnjom iste na području na kojem je izgrađena komunalna
vodna građevina za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju,
- već izgrađenu građevinu izgradnjom komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili
odvodnju na području na kojem se nalazi građevina.
Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka dužni su priključiti svoje građevine
na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju, prije tehničkog pregleda, odnosno
prije početka uporabe građevine.
Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka dužni su priključiti svoje građevine na
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju, najkasnije u roku od 1 godine od
dana primitka pisane obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja na komunalne vodne građevine.
Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovoga članka sadrži slijedeće: obavijest o mogućnosti i
obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, rok za podnošenje zahtjeva za priključenje, popis
dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za priključenje i upućivanje na prekršajne odredbe
ove Odluke.
Vlasnici građevine iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dužni su podnijeti Isporučitelju
zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine u roku od dva mjeseca od dana primitka pisane
obavijesti iz stavka 3. ovoga članka.
Ako vlasnici građevine iz stavka 1. ovoga članka ne priključe svoje građevine u roku iz stavka
2. i 3. ovoga članka, Grad Biograd na Moru će, na prijedlog Isporučitelja donijeti rješenje o obvezi
priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka ovoga članka može se podnijeti žalba odjelu za
gospodarstvo u Zadarskoj županiji.

-

Članak 6.
Obveza priključenja na komunalne vodne građevine ne odnosi se na:
građevine izgrađene bez odgovarajućeg akta nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja
građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema
posebnom zakonu
građevine u izgradnji sve do tehničkog pregleda
jednostavne građevine koje se mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja sukladno
Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 21/09 i 57/10).

Članak 7.
Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izuzeti su
vlasnici građevina koji radi priključenja građevine moraju ishodovati pravo služnosti internih vodova na
nekretnini u vlasništvu duge osobe, ako su isti na odgovarajući način pojedinačno riješiti vodoopskrbu
u skladu s odredbama Zakona o vodama.
Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju izuzeti su vlasnici
građevina koji radi priključenja građevine moraju ishodovati pravo služnosti kanalizacijskih internih
vodova na nekretnini u vlasništvu druge osobe, kao i vlasnici građevina za čije je priključenje na
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju potrebno ugraditi tlačni vod i interne crpke, ako su isti
na odgovarajući način pojedinačno riješili odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o
vodama.
Vlasnici građevina iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužni su dostaviti Isporučitelju odgovarajuću
dokumentaciju kojom dokazuju da zadovoljavaju uvjete za oslobođenje od obveze priključenja.

III.

POSTUPAK PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE
VODNE GRAĐEVINE
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1. Postupak priključenja građevina
Članak 8.
Vlasnik ili korisnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine (u
daljnjem tekstu: zahtjev za priključenje) Isporučitelju.
Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu koji je javno
dostupan na internetskim stranicama Isporučitelja ili u Upravnoj zgradi Isporučitelja na adresi u
Biogradu na Moru, Kralja Petra Svačića bb.
Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti:
- dokaz o pravu vlasništva,
- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,
- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,
- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja (konačno rješenje o uvjetima
građenja, konačna građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta), odnosno uvjerenje ureda
za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentaicje iz stavka 3. ovoga
članka, priložiti i:
- dokaz o pravu korištenja građevite te
- pisani ugovor kojim je vlasnik građevine ovlastio korisnika za podnošenje zahtjeva za
priključenje, odnosno drugu odgovarajuću pismenu suglasnost vlasnika građevine.
Članak 9.
Isporučitelj, nakon zaprimana zahtjeva za priključenje, utvrđuje da li je isti uredan te da li
postoje tehničko – tehnološki uvjeti za priključenje na komunalne vodne građevine sukladno Općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja.
Isporučitelj i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju na komunalne vodne
građevine, ako postoje tehničko – tehnološki uvjeti za priključenje.
Isporučitelj je dužan, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva za
priključenje, izraditi tehničko – tehnološke uvjete za priključenje i okvirni troškovnik za radove iz stavka
1. i 2. članka 11. ove Odluke te pripremiti ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka za potpisivanje.
Podnositelj zahtjeva dužan je sklopiti s Isporučiteljom ugovor iz stavka 2. ovoga članka,
najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora od strane Isporučitelja.
Isporučitelj može poziv iz prethodnog stavka ovoga članka uputiti podnositelju zahtjeva
usmeno o čemu se sastavlja pismena zabilješka ili pisanim putem.
Isporučitelj neće uputiti podnositelju zahtjeva poziv za potpisivanje ugovora iz stavka 2. ovoga
članka, ako Isporučitelj zaprimi uvjerenje od nadležnog tijela da se za građevinu za koju je podnijet
zahtjev za priključenje vodi postupak za obustavu gradnje ili uklanjanje građevine prema posebnom
zakonu.
Članak 10.
Ako za priključenje ne postoje tehničko – tehnološki uvjeti ili je nadležno tijelo izdalo uvjerenje
iz članka 9. stavka 6. ove Odluke, Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti i o razlozima odbijanja
zahtjeva pisenim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.
Isporučitelj je dužan obavijest o odbijanju zahtjeva za priključenje dostaviti podnositelju
zahtjeva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje.
Članak 11.
Radove na izvedbi vodovodnog priključka i/ili priključenju izvodi Isporučitelj, a stvarni trošak
izvedbe priključka snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.
Radove na izvedbi kanalizacijskog priključka i/ili priključenju izvodi Isporučitelj ili druga
ovlaštena osoba uz nadzor Isporučitelja, a stvarni trošak izvedbe priključka i/ili priključenja snosi
podnositelj zahtjeva za priključenje.
Isporučitelj je obvezan izdati račun za izvršen posao, koji sadrži obračun stvarnih troškova
rada i utrošenog materijala na izvedbi radova iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
Podnositelj zahtjeva obvezan je, u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora iz članka 9.
stavka 2. ove Odluke, platiti Isporučitelju iznos određen okvirnim troškovnikom za radove iz stavka 1. i
2. ovoga članka.
Pripremne zemljane radove na izvedbi vodovodnog i/ili kanalizacijskog priključka ugovara ili
izvodi podnositelj zahtjeva za priključenje koji snosi i stvarni trošak izvedbe priključka.
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Podnositelj zahtjheva – fizička osoba može podnijeti Isporučitelju pisani zahtjev za obročno
plaćanje stvarnih troškova iz stavka 4. ovoga članka.
Članak 12.
Isporučitelj je dužan izvesti priključak, u roku od 30 dana od dana uplate iznosa iz članka 11.
stavka 4. i članka 20. ove Odluke.
Isporučitelj vrši priključenje ili kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne građevine
nakon što ga je podnositelj zahtjeva obavijestio da je izveo pripremne zemljane radove odnosno
nakon što su istekli rokovi za priključenje iz članka 19. ove Odluke.
2. Postupak priključenja drugih nekretnina
Članak 13.
Pod nekretninom, u smislu ove Odluke, razumijeva se: građevna čestica za koju postoji
konačno rješenje o uvjetima građenja, konačna građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta,
jednostavna građevina koja se može graditi bez akta kojim se odobrava građenje sukladno Pravilniku
o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 21/09 i 57/10) i zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (npr.otvoreni skladišni prostor, parkiralište i sl.).
Članak 14.
Vlasnici, odnosno korisnici nekretnina iz članka 13. ove Odluke mogu podnijeti zahtjev za
priključenje na komunalne vodne građevine, ali se pritom ne mogu obvezati na takvo priključenje.
Članak 15.
Investitor građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje građevne čestice na komunalne
vodne građevine, priložiti dokaz o pravu vlasništva, odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se
odobrava građenje (konačno rješenje o uvjetima građenja, konačna građevinska dozvola ili potvrda
glavnog projekta) i kopiju katastarskog plana.
Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i izvođač radova.
Izvođač radova dužan je, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, priložiti odgovarajući akt
nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (konačno rješenje o uvjetima građenja, konačna
građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta), pisanu izjavu investitora građevine kojom isti
potvrđuje da je sklopio ugovor o gradnji sa izvođačem radova i kojom se odobrava izvođaču radova da
podnese zahtjev za priključenje, te kopiju katastarskog plana.
Članak 16.
Vlasnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje jednostavne građevine na
komunalne vodne građevine, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te
odgovarajući akt sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broju
21/09 i 57/10).
Korisnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz
prethodnog stavka ovoga članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine te pisani ugovor kojim
je vlasnik jednostavne građevine ovlastio korisnika za podnošenje zahtjeva za priključenje, odnosno
drugu odgovarajuću pismenu suglasnost vlasnika.
Članak 17.
Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (npr. otvoreni skladišni
prostor, parkiralište i sl.) dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva, dokaz o
obavljanju poslovne djelatnosti i kopiju katastarskog plana.
Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti dužan je, uz zahtjev za
priključenje, osim dokumentacije iz prethodnog stavka ovoga članka, priložiti i dokaz o pravu
korištenja zemljišta te pisani ugovor kojim je vlasnik zemljišta ovlastio korisnika za podnošenje
zahtjeva za priključenje, odnosno drugu odgovarajuću pismenu suglasnost vlasnika.
Članak 18.
Na postupak priključenja nekretnina iz članka 13. ove Odluke na komunalne vodne građevine,
na odgovarajući se način primjenjuje odredbe članka 9., 10., 11., 12. i 19. ove Odluke.
IV.

ROKOVI PRIKLJUČENJA
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Članak 19.
Vlasnik ili korisnik građevine odnosno druge nekretnine dužan je ovisno o načinu podnošenja
zahtjeva za priključenje, priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne
građevine najkasnije u roku od 1 godine od dana primitka pisane obavijesti Isporučitelja o mogućnosti
priključenja na komunalne vodne građevine, odnosno najkasnije u roku od 1 godine od dana sklapanja
ugovora o priključenju.
U primjeni prethodnog stavka ovoga članka, smatra se da je vlasnik ili korisnik građevine
odnosno druge nekretnine sklapanjem ugovora o priključenju primio obavijest od Isporučitelja o
mogućnosti priključenja na komunalne vodne građevine.
V.

NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 20.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne
građevine pored troškova priključenja iz članka 11. ove Odluke plaća i naknadu za priključenje za
svaki priključak posebno (za svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu
cjelinu).
Rješenjem o obračunu naknade za priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalne
vodne građevine je određena visinu naknade za priključenje, obračun i naplata naknade, obveznici,
osnovica, rokovi plaćanja, izuzeće od plaćanja, oslobođenje i olakšice te postupak za njihovo
ostvarenje. Rješenje o obračunu naknade za priključenje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada
Biograda na Moru nakon što mu isporučitelj dostavi preslik zahtjeva za priključenje i tehničko –
tehnološki uvjeti ako za priključenje postoje tehničko – tehnološki uvjeti.
Visina naknade za priključenje u smislu stavka 1. ovog članka određuje se:
1. za priključenje na građevine za opskrbu pitkom vodom:
a) građevinski objekti za stanovanje
- do 100 m² bruto površine 4.000,00 kn.
- za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m² bruto površine – 50,00 kn po m².
- za građevinski objekt preko 200 m² bruto površine, za svaki slijedeći m² bruto
površine – 60,00 kn po m².
b) gospodarski objekti:
- do100 m² bruto površine 6.000,00 kn.
- za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m² bruto površine – 70,00 kn po m².
- za gospodarski objekt preko 200 m² bruto površine, za svaki slijedeći m² bruto
površine – 80,00 kn po m².
2. za priključenje na građevine za odvodnju otpadnih voda:
a) građevinski objekti za stanovanje
- do 100 m² bruto površine 4.000,00 kn.
- za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m² bruto površine – 50,00 kn po m².
- za građevinski objekt preko 200 m² bruto površine, za svaki slijedeći m² bruto
površine – 60,00 kn po m².
b) gospodarski objekti:
- do100 m² bruto površine 6.000,00 kn.
- za svaki slijedeći metar kvadratni do 200 m² bruto površine – 70,00 kn po m².
- za gospodarski objekt preko 200 m² bruto površine, za svaki slijedeći m² bruto
površine – 80,00 kn po m².
Na utvrđivanje iznosa naknade za za priključenje drugih nekretnina na odgovarajući način se
primjenjuju odredbe ovog članka.
Članak 21.
Naknada za priključenje prihod je Grada Biograda na Moru i plaća se u korist žiro- računa
proračuna Grada Biograda na Moru u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenje o obračunu
naknade za priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine.
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Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju odnosno financiranje gradnje
komunalnih vodnih građevina na podrućju Grada Biograda na Moru.
Članak 22.
Naknada za priključenje plaća se općom uplatnicom, odnosno nalogom za prijenos sredstava sa
računa, prije početka radova na izvedbi vodovodnog i/ili kanalizacijskog priključka.
Isporučitelj ne smije dozvoliti početak radova na izvedbi vodovodnog i/ili kanalizacijskog
priključka ukoliko mu investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na
komunalne vodne građevine ne dokaže da je plaćena naknada za priključenje.
Članak 23.
Naknadu za priključenje ne plaćaju vlasnici građevina koje su priključene na komunalne vodne
građevine ako traže odvajanje, premještanje i rekonstrukciju vodovodnog i/ili kanalizacijskog priključka
i ako građevina nije mijenjala gabarite.
VI.

ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I
KANALIZACIJSKOG PRIKLJUČKA

REKONSTRUKCIJA

VODOVODNOG

ODNOSNO

Članak 24.
Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu
cjelinu ili vlasnik druge nekretnine može podnijeti Isporučitelju zajtjev za odvajanje, premještanje i
rekonstrukciju vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka.
Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, odnosno
posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ili korisnik druge nekretnine.
Članak 25.
Kada građevinu za koju je izveden jedan zajednički vodovodni priključak koriste potrošači
različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Isporučitelj može zahtijevati odvajanje vodovodnog
priključka u roku koji ne može biti kraći od 30 dana, a u kojem je vlasnik građevine odnosno posebnog
dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu dužan izvršiti odvajanje vodovodnog
priključka.
Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka sadrži slijedeće: obavijest o dužnosti odvajanja
vodovodnog priključka, rok za podnošenje zahtjeva za odvajanje vodovodnog priključka, podatke o
dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev za odvajanje i upućivanje na prekršajne odredbe ove
Odluke.
VII.

UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE
BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 26.
U slučaju da ne postoje tehničko – tehnološki uvjeti za priključenje na sustav javne
vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje iz razloga što na području na kojem se nalazi građevina za
koju je podnijet zahtjev za priključenje nisu izgrađene komunalne vodne građevine niti je njihova
izgranja predviđena planom gradnje, Isporučitelj će uputiti podnositelja zahjteva za priključenje na
mogućnost financiranja gradnje nedostajućih komunalnih vodnih građevina, uz povrat uloženih
sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Gradom Biograd na Moru.
VIII. NADZOR
Članak 27.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja državna vodopravna inspekcija.
Provjeru postupanja Isporučitelja nad provođenjem ove Odluke obavlja Grad Biograd na Moru,
Odjel gradske uprave za komunalni sustav, koji o uočenim nepravilnostima obavještava Državnu
vodopravnu inspekciju.

-

Članak 28.
U obavljanju provjere postupanja iz članka 27. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:
nadzirati primjenu ove Odluke
predložiti podnošenje optužnog prijedloga
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PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Isporučitelj ako:
1. ne postupi sukladno članku 9. stavku 3. ove Odluke
2. ne postupi sukladno članku 10. stavku 2. ove Odluke
3. ne postupi sukladno članku 12. stavku 1. ove Odluke
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba Isporučitelja
koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 30.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne postupi sukladno članku 5. stavku 5. ove Odluke
2. ne postupi sukladno članku 9. stavku 4. ove Odluke,
3. ne postupi sukladno članku 20. stavku 1. ove Odluke,
4. ne postupi sukladno članku 27. ove Odluke
5. ne postupi sukladno članku 35. stavku 2. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 31.
Za prekršaje iz članka 26. stavka 1. i članka 27. stavka 1. ove Odluke, komunalni redar je
ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu
počinjena prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.
X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nije priključena na
sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje na području na kojem su komunalne vodne
građevine izgrađene, dužan je priključiti građevinu na komunalne vodne građevine u roku od 1 godine
od dana primitka pisane obavijesti Isporučitelja o obvezi priključenja.
Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovoga članka sadrži slijedeće: obavijest o dužnosti
priključenja na komunalne vodne građevine, rok za podnošenje zahtjeva za priključenje, popis
dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za priključenje i upućivanje na prekršajne odredbe
ove Odluke.
Vlasnik građevine iz stavka 1. ovoga članka dužan je podnijeti Isporučitelju zahtjev za
prikključenje na komunalne vodne građevine u roku od dva mjeseca od dana primitka pisane
obavijesti iz prethodnog stavka ovoga članka.
Ako vlasnik građevine iz stavka 1. ovoga članka ne priključi svoju građevinu na komunalne
vodne građevine u roku iz stavka 1. ovoga članka, Grad Biograd na Moru će, na prijedlog Isporučitelja,
donijeti rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine.
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevine na
objekte i uređaje komunalne infrastrukture, klasa: 363-02/02-01/38, urbroj: 2198/16-02-05 od 02.
listopada 2002. godine, („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/2002.).
Članak 34.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama
Odluke o priključenju građevine na komunalnu infrastrukture, klasa: 363-02/02-01/38, urbroj: 2198/1602-05 od 02. listopada 2002. godine, („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/2002.).
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Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“.
Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na web stranici
Isporučitelja.
KLASA:363-02/11-01/02
URBROJ: 2198/16-02-11-3
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
***
Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na
malo ("Narodne novine", broj 88/01., 87/08. i članka 78. Zakona o trgovini) i članka 3. stavka 3. alineje
1. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru", broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, 25. veljače 2011. godine, donio je

ODLUKU
o rasporedu dežurstava ljekarni na području grada
Biograda na Moru za 2011. godinu

I.
Utvrđuje se raspored dežurstava ljekarni na području grada Biograda na Moru nedjeljom i na dane
državnih blagdana i neradniih dana za razdoblje od 27. veljače do 31. prosinca 2011. godine.
II.
Ljekarne iz točke I. ove Odluke dežurati će:
a) nedjeljom i u dane državnih blagdana u vremenu od 27. veljače do 01. lipnja 2011. godine
do 14,00 sati,
b) u vremenu od 01. lipnja do 15. rujna 2011. godine, subotom do 20,00 sati, te nedjeljom i u
dane državnih blagdana do 14,00 sati.
III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA:330-01/11-01/01
UR.BROJ:2198/16-01-11-1
Biograd na Moru, 25. veljače 2011. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 79/07) i
članka 35. stavak 1. točke 24. Statuta Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru», broj 5/09), donosim
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ODLUKU
o donošenju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije za područje Grada Biograda na Moru u 2011. godini

I
Donosi se Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje
Grada Biograd na Moru u 2011. godini, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Zadar, broj: 04-577/11
od 24. siječnja 2011. godine.
II
Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada
Biograda na Moru u 2011. godini čini sastavni dio ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.

Klasa: 322-08/11-01/01
Urbroj: 2198/16-01-11-2
Biograd na Moru, 10. veljače 2011. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07 i 125/08) i
članka 35. stavak 1. točke 24. Statuta Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru», broj 5/09), donosim

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za proračunsku 2011. godinu

I
Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga (u daljem tekstu: Plan) po tijelima i subjektima koji se
financiraju iz proračuna Grada Biograda na Moru za 2011. godinu.

II
Plan nabave roba, radova i usluga odnosi se na iznose i stavke planirane u Proračunu Grada
Biograda na Moru za 2011. godinu za proračunske korisnike i to :
- RAZDJEL 01 Gradsko vijeće, Gradonačelnik i ostala radna tijela i
- RAZDJEL 02 Jedinstveni upravni odjel.
Specifikacija roba, radova i usluga sa planiranim iznosima te načinom nabave čini sastavnicu ovog
Plana.

III
Proračunski korisnici :
- 42936 Gradska knjižnica,
- 34362 Zavičajni muzej,
- 34258 Otvoreno pučko učilište,
- 34320 Dječji vrtić i
- 34311 Vatrogasna postrojba,
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obvezni su izraditi i dostaviti Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu, Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, do 21. siječnja 2011. godine.

IV
Pripremu i provedbu postupaka nabave roba, radova i usluga na temelju ovog Plana (točka II. Plana)
provodit će ovlašteni predstavnici Grada Biograda na Moru za pripremu i provedbu postupka javne
nabave roba, radova i usluga.

V
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Biograda
na Moru".

Klasa: 400-02/11-01/01
Urbroj: 2198/16-01-11-1
Biograd na Moru, 05. siječnja 2011. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
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SADRŽAJ

Stranica

o prihvaćanju Plana rada Bošana d.o.o. Biograd na Moru
za 2011. godinu

25

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
8.

ZAKLJUČAK

9.

ODLUKA

o darovanju nekretnina u svrhu izgradnje dviju zgrada za
stambeno zbrinjavanje HRVI s područja grada Biograda
na Moru
o naknadi za razvoj (za financiranje gradnje objekata i
uređaja za pročišćavanje otpadbih voda "Biogradske
rivijere")
o poništenju natječaja za prodaju poljoprivrednoga
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
grada Biograda na Moru

25

10.

ODLUKA

11.

ODLUKA

12.

ODLUKA

o visini, načinu obračuna i plaćanju zakupnine za zakup
javne površine za postavljanje ugostiteljske terase

28

13.

ODLUKA

o izmjeni Odluke o držanju i načinu postupanja s
neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim
životinjama

29

14.

ODLUKA

o uknjižbi prava vlasništva na nerazvrstanim cestama na
području Grada Biograda na Moru

29

15.

ODLUKA

o priključivanju na komunalne vodne građevine

30

26

27

AKTI GRADONAČELNIKA
16.

ODLUKA

o rasporedu dežurstava ljekarni na području grada za
2011. godinu

37

17.

ODLUKA

o donošenju Programa mjera obvezatne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada
Biograda na Moru u 2011. godini

37

18.

PLAN NABAVE

roba, radova i usluga za proračunsku 2011. godinu

38

SADRŽAJ

40

" Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"- Službeno glasilo Grada Biograda na Moru
Izdavač : Grad Biograd na Moru
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL :PROČELNICA - Renata Mršić, dipl. iur.
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru izradio je : 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: grad-biograd-na-moru@zd.htnet.hr
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