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***
Na temelju članka 21. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te na
temelju članka 33. stavak 6. i 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne
novine" broj 94/13) i članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru
("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09, 3/13, 8/13 - pročišćeni tekst i 4/15)
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 14. travnja 2017. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Izmjenu cjenika komunalnih usluga skupljanja
i prijevoza te odlaganja komunalnog otpada za domaćinstvo i gospodarstvo
1. Daje se suglasnost Bošani d.o.o. za turizam i usluge Biograd na Moru na Izmjene
cjenika komunalnih usluga skupljanja i prijevoza te odlaganja komunalnog otpada za
domaćinstvo i gospodarstvo na području grada Biograda na Moru, KLASA: 40009/17-01/02, URBROJ: 2198/16-05-17-01 od 11. travnja 2017. godine, a koje se
odnose na promjenu stope PDV-a od 13 % umjesto dosadašnjih 25% sukladno
članku 38. st.3. t.h) Zakona o PDV-u i članku 47. st.2 t. i) Pravilnika o PDV-u, te čini
sastavnicu ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku Grada Biograda na Moru".
KLASA: 363-05/17-01/06
URBROJ: 2198/16-01-17-2
Biograd na Moru, 14. travnja 2017. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.
***
Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, broj 92/10.), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.) i članka 35.
stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.), Gradonačelnik Grada Biograda na
Moru, dana 05. svibnja 2017. godine, donio je
ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara u 2017. godini
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 2017. godine.
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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 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti o ustrojavanju motriteljsko-dojavne
službe („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/16.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru".
KLASA: 214-01/17-01/04
UR.BROJ: 2198/16-01-17-1
Biograd na Moru, 05. svibnja 2017. godine
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 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.) 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, dana 05. svibnja
2017. godine, donio je
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
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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 2017. godine.
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 Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru - Odsjek za
upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav - komunalni redar.
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 2017. godinu.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/16.).
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Članak 10.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".
KLASA: 214-01/17-01/05
UR.BROJ: 2198/16-01-17-1
Biograd na Moru, 05. svibnja 2017. godine
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 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.), 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, dana
05. svibnja 2017. 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.
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
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Plana urediti odnosi glede načina i uvjeta korištenja mehanizacije, te u iznimno žurnim
slučajevima i sa drugim pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje te djelatnosti.
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.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
(„Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/16.).
X.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru“.
KLASA: 214-01/17-01/06
UR.BROJ: 2198/16-01-17-1
Biograd na Moru, 05. svibnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
Na temelju 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članka 35.
stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Narodne novine", broj 5/09., 3/13., 8/13.
– pročišćeni tekst i 4/15.), u vezi s točkom II. podtočkom 3d. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
(„Narodne novine“, broj 42/17.), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Biograda na Moru,
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 31. svibnja 2017. godine, donio je
PLAN
aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara
na području grada Biograda na Moru

1. VATROGASNE POSTROJBE
Na području grada Biograda na Moru ustrojena je Javna vatrogasna postrojba Grada, te
djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Biograd i Dobrovoljno vatrogasno društvo Ekos.
Prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u slučaju velikog požara, na
temelju Statuta Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, Statuta DVD Biograd i
Statuta DVD Ekos, operativno pokrivaju područje grada Biograda na Moru.
Javna vatrogasna postrojba Grada Biograda na Moru, kao profesionalna postrojba ima
zapovjednika, zamjenika zapovjednika i 16 profesionalnih vatrogasca. JVP Grada Biograda
na Moru ima organizirano 24-satno dežurstvo, u svakoj smjeni 4 vatrogasaca plus
zapovjednik i zamjenik u radno vrijeme. Unutar jedne minute moguće je izvršiti odlazak na
intervenciju.
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DVD Biograd ima 28 članova sa položenim vatrogasnim tečajem za vatrogasnog
dragovoljca, od kojeg broja 10 operativnih vatrogasaca. DVD Ekos Biograd na Moru broji 26
članova sa položenim vatrogasnim tečajem za vatrogasnog dragovoljca, od kojeg broja 20
operativnih vatrogasaca. Unutar 5-10 minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju. JVP i
DVD-a na području grada uz pravodobno okupljanje mogu efikasno intervenirati u vremenu
do 15 minuta na požarnom području.
2. ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i mobilnim
uređajima na 193 ili 112, dok se operativni dio vatrogasne intervencije obavlja putem
mobilnog sustava (sustava radio veze).
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Zadar obavlja
poslove vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u (standardni operativni
postupak) za određeni događaj ili naputku vatrogasnog zapovjednika Zadarske županije.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom
području izvješćuje Županijski centar 112 Zadar, policiju i gradonačelnika Grada Biograda na
Moru.
3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili
druge opasne situacije (u nastavku: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe
koja je prva započela s intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba DVD-a, zapovjednik te
postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe
Grada Biograda na Moru, kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj
Postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom (voditelj smjene ili
zapovjednik JVP Grada Biograda na Moru ili njihovi zamjenici) ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah
izvješćuje nadređenoga županijskog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje
intervencijom.
Kada događaj prelazi granice Grada, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima
županijski vatrogasni zapovjednik ili njegovi pomoćnici.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno
svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.
U gašenju požara koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a na
temelju prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne
vatrogasne snage, prema stupnjevima ugroženosti i angažiranja snaga. U slučaju nastanka
događaja koji poprima obilježje prirodne nepogode županijski vatrogasni zapovjednik će o
tome obavijestiti župana i gradonačelnika, te u suradnji s njima aktivirati Stožer CZ.
U slučaju kada župan aktivira Stožer civilne zaštite, upravljanje intervencijom preuzima
Stožer u radu kojeg sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.
U slučaju da nema dovoljno vatrogasaca, gradonačelnik Grada Biograda na Moru,
angažirati će dodatne ljude po članku 37. Zakona o vatrogastvu (NN, br. 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10).
U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji
zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik ili osoba koju on za to
ovlasti, na zahtjev županijskoga vatrogasnog zapovjednika, njegovog zamjenika ili
pomoćnika, može narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja grada, starijih od 18
godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih
nastalim događajem, te narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i
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druga sredstva za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim
događajem.
Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na uključivanje, ili
prema zapovijedi zapovjednika požarišta.
Nakon gašenja požara čuvanje požarišta preuzima i organizira DVD koju odredi
zapovjednik požarišta i njezin zapovjednik.
4. REDOSLIJED UKLJUČIVANJA
Redoslijed uključivanja članova Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru,
ujedno je i redoslijed stavljanja u pripravnost napravljen unaprijed i tim redoslijedom se
pozivaju na događaj sukladno svom ustrojstvu.
Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi određivat će se prema trenutnim potrebama na
terenu u suradnji sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su određeni Planom zaštite i spašavanja od požara i
tehnoloških eksplozija za Grad Biograd na Moru.
Pripadnici HV angažiraju se prema planu uključivanja u intervencije, koji donosi glavni
vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske.
5. UOČAVANJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona. Provjere
istinitosti utvrđuju se očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti telefonski broj
samog dojavljivača. Ponekad na udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti istinitost poziva
pa se šalju vatrogasne ophodnje u provjeru i eventualno gašenje.
Motrilačka mjesta i ophodnje organiziraju svojim planovima i Šumarija Biograd na Moru i
Grad Biograd na Moru.
Za vrijeme indeksa opasnosti od požara „velik do vrlo velik“ sve vatrogasne postrojbe su
dužne upućivati vatrogasne ophodnje ili izvršiti dislokaciju određene vatrogasne formacije u
svom djelokrugu djelovanja.
6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH MJESTA
Razmještaj članova vatrogasnih postrojbi uređen je Planom zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Grada Biograda na Moru.
Grad Biograd na Moru odredio je lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta
kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara. Ta su mjesta zgrada gradske
uprave Grada Biograda na Moru i dom JVP.
7. LOGISTIKA
a) OPSKRBA HRANOM I PIĆEM
Požari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju i djeluju
promptno. Ljudi se često bez konkretnog obroka hvataju u koštac s vatrenom stihijom. Zato
svaka postrojba treba imati u pričuvi suhi obrok. Kad intervencija potraje duže kroz dan ili
više dana, zadužena osoba Grada Biograda na Moru (gradonačelnik) treba žurno organizirati
opskrbu vatrogasaca hranom i pićem.
b) SMJEŠTAJ
Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije
moguće izvršiti smjenu u nekoliko sati, Grad Biograd na Moru i JVP dužni su osigurati
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prikladan smještaj za odmor vatrogasaca, u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Zadarske
županije.
c) OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE
Ako intervencija u prostoru traje više sati, dolazi do potrebe za pojedinačnim
dopunjavanjem gorivom. Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Grad Biograd na Moru u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Biograda na
Moru treba imati osigurana mjesta i materijalna sredstva za opskrbu svojih postrojbi i
postrojbi koje eventualno mogu doći u pomoć.
d) HITNE INTERVENCIJE I POPRAVCI VATROGASNIH VOZILA
Javna vatrogasna postrojba Grada Biograda na Moru ima razrađen način popravaka i
servisiranja vatrogasnih vozila na svom području, na način da se mogu izvršiti popravci i za
subjekte koji se uključuju izvana.
e) OPSKRBA VODOM
Opskrba vodom za gašenje ne predstavlja poseban problem zbog dobro razvijene
vodovodne infrastrukture u naseljima gdje potencijalno najviše treba, kao i okolnih prirodnih
vodotoka iz kojih se može osigurati dovoljne količine vode za gašenje požara.
Javna vatrogasna postrojba Grada dužna je odrediti mjesta opskrbe vodom u dovoljnim
količinama i posjedovati popis.
Za distribuciju pitke vode zaduženo je trgovačko društvo „KOMUNALAC“ d.o.o. Biograd
na Moru, koje distribuira vodu na području grada Biograda na Moru.
f) SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA
Sustav vatrogasnih radioveza je u organizaciji JVP-a Grada Biograda na Moru.
Radioveze se koriste radi bržeg djelovanja u akcijama gašenja požara, ili u sličnim
intervencijama i na vježbama, te ih u druge svrhe nije dopušteno koristiti.
Sva zaprimanja dojava i uzbunjivanje JVP i DVD-a obavljaju se telefonskim putem, dok
se na intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radio uređaja.
g) MINSKO-EKSPLOZIVNE OPASNOSTI
Svaki požar na otvorenom prostoru na crtama ratnih razdvajanja koje su postojale
tijekom Domovinskog rata, a gdje se inače sumnja na mogućnost postojanja zaostalih
minsko-eksplozivnih sredstava, takvo se područje izolira, te se požar ne gasi.
h) HITNA MEDICINSKA POMOĆ
Javna vatrogasna postrojba Grada ima medicinski komplet za samopomoć kod mogućih
povreda na intervencijama.
Javna vatrogasna postrojba Grada ima svoj djelokrug djelovanja, popis mjesta (adresa)
hitne pomoći, Hitne medicinske pomoći, Doma zdravlja Zadar, RJ Biograd na Moru, M.
Ivanića 6, te njihove brojeve telefona.
Ako je događaj poprimio veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za
moguće povrede kako vatrogasaca tako i stanovništva, Javna vatrogasna postrojba Grada
treba angažirati hitnu medicinsku pomoć.
i)

ELEKTRODISTRIBUCIJSKA MREŽA
GRAD BIOGRAD NA MORU

«SLUŽBENI GLASNIK»

Stranica 218

5/2017

Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može doći do kontakta
najčešćeg sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Poznato je da je voda
vodič električne energije i kod toga kontakta može doći do neželjenih situacija. Da bi se to
izbjeglo, zapovjednik akcije gašenja treba uspostaviti izravni kontakt ili posredno preko
vatrogasnog operativnog centra s distributerom HEP ELEKTRA Zadar. Distributer je u
mogućnosti izvršiti određena isključivanja ili uputiti svoje dežurne ekipe na teren na prostoru
cijele županije.
j)

METEREOLOGIJA

Svaki dan je dostupna prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112 Zadar,
gdje se može dobiti i dodatna prognoza.
k) CESTE
Ceste Zadarske županije d.o.o. Zadar imaju stalno dežurstvo, te odrađuju sve poslove
vezane za održavanje državnih i županijskih cestovnih pravaca. U slučajevima postavljanja
prometnih znakova, uklanjanja prepreka i drugih situacijama spomenutim cestama za kontakt
koristiti službu Nadcestarije Zadar.
l)

SURADNJA S MEDIJIMA

Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na požarištu, član zapovjedništva ili
pomoćnik za odnose s javnošću trebaju surađivati s predstavnicima sredstava priopćavanja i
to na način da daju informacije o:
- vremenu dojave požara i lokaciji požara,
približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine,
- angažiranim snagama te vrsti, tehnici i tijeku intervencije,
- postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom.
m) PRAVNI TEMELJ
Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara („Narodne
novine“, broj 92/10.) i Zakonom o vatrogastvu („NN“, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03.,
139/04., 174/04., 38/09. i 80/10.), te podzakonskim aktima. Sve radnje i postupci koje
reguliraju zaštitu od požara i vatrogastvo u Republici Hrvatskoj a koje nisu navedene u ovom
Planu, regulirani su citiranim zakonima.
8. Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan aktivnog uključivanja svih subjekata
zaštite od požara na području grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru“, broj 6/16.).
9. Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.
KLASA: 214-01/17-01/07
UR.BROJ: 2198/16-01-17-2
U Biogradu na Moru, 31. svibnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
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Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15.) i točke II. podtočke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne novine“, br. 42/17.),
Stožer civilne zaštite Grada Biograda na Moru, na svojoj 3. sjednici, održanoj 31. svibnja
2017. godine, donio je
PLAN RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE ZA
PROTUPOŽARNU SEZONU 2017. GODINE

I.
U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2017. godini, Stožer civilne zaštite
Grada Biograda na Moru donosi Plan rada za protupožarnu sezonu 2017. godine.

-

-

II.
Ovim Planom rada iz točke I. utvrđuju se sljedeći zadaci:
organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu
protupožarne sezone u 2017. godini,
predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
na području grada Biograda na Moru,
predložiti za usvajanje Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje
prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,
donijeti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada
Biograda na Moru,
usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne
sezone u 2017. godini,
utvrditi stanje ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne postrojbe Grada
Biograda na Moru, (DVD Biograd i Ekos),
utvrditi popis raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom
aktiviranja (angažiranja).

III.
Ovaj Plan realizirat će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na
području grada Biograda na Moru.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru“.
KLASA: 214-01/17-01/08
UR.BROJ: 2198/16-02-17-1
Biograd na Moru, 31. svibnja 2017. godine
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA BIOGRADA NA MORU
Načelnik Stožera:
Marijan Stopfer
***
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Na temelju članka 18. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine", broj 24/11., 61/11., 27/13., 2/14. i 96/16.) i Odluke o visini naknade
troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih
zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda
pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne
novine“, broj 42/17.), donosim
ODLUKU
o visini naknade i isplati troškova izborne promidžbe za
izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada Biograda na Moru
I.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, prema konačnim rezultatima izbora, pripada
kandidatima za gradonačelnika koji su dobili najmanje 10% važećih glasova birača od
ukupnog broja birača koji su izašli na izbore na način da se ista raspoređuje između
kandidata razmjerno dobivenim glasovima i to:
a) kandidat Ivan Knez sa zamjenikom Marijanom Stopfer
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
osvojio je 54,68% glasova
b) kandidat Ante Fuzul, dipl. ing. sa zamjenikom Manolo Jure Birkić
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
osvojio je 19,92% glasova
c) kandidat Antoni Rudić, dipl. oec. sa zamjenikom Leom Zorica, prof.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
osvojio je 13,00% glasova.
II.
Visina naknade iznosi:
a) pod točkom I.a):
b) pod točkom I.b):
c) pod točkom I.c):

10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna),
3.643,01 kn (slovima: tritisućešestočetrdesettri kune i jedna lipa
2.377,44 kn (slovima: dvijetisućetristosedamdesetsedam kuna i
četrdesetčetiri lipe)

III.
Sredstva navedena u točki II. ove Odluke isplatit će se na posebne račune kandidata
otvorene za financiranje troškova izborne promidžbe koji čine sastavnicu ove Odluke u roku
od 60 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.
KLASA: 402-06/17-01/02
URBROJ: 2198/16-01-17-1
Biograd na Moru, 31. svibnja 2017. godine
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
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***
Na temelju članka 18. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine", broj 24/11., 61/11., 27/13., 2/14. i 96/16.) i Odluke o visini naknade
troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 42/17.), donosim
ODLUKU
o visini naknade i isplati troškova izborne promidžbe za izbor članova
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
I.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, prema konačnim rezultatima izbora, pripada
političkim strankama koje su dobile najmanje jednog člana Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) za svakog člana i to:
a) HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
9 članova – ukupno 18.000,00 kn (slovima: osamnaesttisuća kuna)
b) MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
2 člana – ukupno 4.000,00 kn (slovima: četiritisuće kuna)
c) KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
2 člana – ukupno 4.000,00 kn (slovima: četiritisuće kuna)
d) SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
2 člana - ukupno 4.000,00 kn (slovima: četiritisuće kuna)
II.
Sredstva navedena u točki I. ove Odluke isplatit će se na posebne račune političkih stranaka,
odnosno na poseban račun nositelja liste grupe birača otvorene za financiranje troškova
izborne promidžbe koji čine sastavnicu ove Odluke u roku od 60 dana od dana objave
konačnih službenih rezultata izbora.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.
KLASA: 402-06/17-01/01
URBROJ: 2198/16-01-17-1
Biograd na Moru, 31. svibnja 2017. godine
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
***
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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.) i članka 26. stavak 1. točka 6. Statuta Grada Biograda na Moru
("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst i 4/15.),
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 32. sjednici održanoj dana 14. rujna
2016. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na
Moru na predjelu zv. Tuče - nekretnine oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793
m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine
107 m2 upisana u zk. ul. broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisana u
zk. ul. broj 4985, sve k. o. Biograd
I.
Ovom Odlukom se utvrđuje najpovoljniji ponuditelj za prodaju građevinskog zemljišta u
Biogradu na Moru na predjelu zv. Tuče - nekretnine oznake kč. br. 3029/3, U mjestu,
površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu,
površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu,
površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd, sve
sukladno provedenom javnom natječaju temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju - nekretnine oznake kč. br.
3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br.
3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br.
3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o.
Biograd, KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine,
objavljenom na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru dana 25. kolovoza 2016.
godine, i u dnevnom listu „Zadarski list“.
II.
1. Trgovačko društvo C.P.I. EXPERTUS d. o. o., Donje Svetice 46 b, Zagreb, bira se
kao najpovoljniji ponuditelj za prodaju zemljišta u u Biogradu na Moru:
-

Kat. čest. br.: 3029/3 k. o. Biograd,
Površina: 4.793 m2,
Kat. čest. br. 3029/6 k. o. Biograd,
Površina: 107 m2,
Kat. čest. br. 3028/8 k. o. Biograd,
Površina: 46 m2
Ukupno ponuđena ukupna cijena (za ukupnu površinu od 4.946 m2): 5.242.760,00 kn
(1.060,00 kn/m2),
Model plaćanja: B (plaćanje u tri jednake godišnje rate)

III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru da može zaključiti ugovor o prodaji
nekretnina opisanih u prethodnoj točki, sa ponuditeljem iz točke II. ove Odluke.
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Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016.
godine donijelo je Odluku o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju - kč. br.
3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br.
3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br.
3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o.
Biograd, KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine
(„Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/16.).
Sukladno navedenoj Odluci Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, gradonačelnik Grada
Biograda na Moru dana 12. srpnja 2016. godine započeo je postupak prodaje raspisivanjem
teksta javnog natječaja, KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-01-16-6. Tekst javnog
natječaja objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru dana 12. srpnja 2016.
godine, dok je obavijest o objavi istog objavljena u dnevnom tisku „Zadarski list“ dana 12.
srpnja 2016. godine. Dana 22. srpnja 2016. godine izvršeno je javno otvaranje pristiglih
ponuda na javni natječaj, pri čemu je utvrđeno da je nije pristigla niti jedna ponuda za
nekretnine izložene javnom natječaju. Sukladno članku 11. Odluke o raspolaganju i
upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“, broj 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13.,
7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.) i odluke gradonačelnika, natječajni postupak je
ponovljen po isteku roka od trideset (30) dana, te je tekst javnog natječaja objavljen na
internetskoj stranici Grada Biograda na Moru dana 25. kolovoza 2016. godine, dok je
obavijest o objavi istog objavljena u dnevnom tisku „Zadarski list“ dana 25. kolovoza 2016.
godine. Dana 05. rujna 2016. godine izvršeno je javno otvaranje pristiglih ponuda na javni
natječaj, pri čemu je utvrđeno da je pristigla jedna (1) ponuda trgovačkog društva iz Zagreba
za sve nekretnine izložene javnom natječaju.
Ponuda odnosno ponuđena cijena trgovačkog društva iz točke II. 1. ove Odluke za kupnju
nekretnina oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m 2, upisane u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd veća je od početne cijene navedene u javnom natječaju.
Stoga se predlaže sklapanje ugovora o prodaji nekretnina sa ponuditeljem iz točke II. ove
Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru u roku
od osam (8) dana od dana primitka ove Odluke. Prigovor se izjavljuje putem Jedinstvenog
upravnog odjela, Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav, pisano
preporučenom poštom ili usmeno na zapisnik.
KLASA: 944-01/16-01/21
URBROJ: 2198/16-02-16-16
Biograd na Moru, dana 14. rujna 2016. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Potpredsjednik Gradskog vijeća
Šime Mršić, dipl.ing.agr.
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"Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"- Službeno glasilo Grada Biograda na Moru
Izdavač: Grad Biograd na Moru
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru uredio je: Hrvoje Raspović, dipl. ing. prom.
Izradio: Hrvoje Raspović, dipl. ing. prom.
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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