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Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 144/20.) i članka 26. stavka 1. točke 1. Statuta Grada Biograda na
Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18. i
6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021.
godine donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Biograda na Moru
Članak 1.
Iznad članka 17. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj
5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) dodaje se broj i riječ:
„1. REFERENDUM“
Članak 2.
Članak 17. Statuta mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu
općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Savjetodavni referendum se može raspisati o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog
Statuta, dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, većina vijeća mjesnih
odbora na području Grada i 20% ukupnog broja birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova Gradskog
vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od
dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog
vijeća dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostaviti prijedlog tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti
podnesenog prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od
30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“
Članak 3.
Članak 17a. Statuta briše se.
Članak 4.
U članku 18. Statuta briše se stavak 2.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ i na
mrežnim stranicama Grada.“
Članak 5.
Iznad članka 20. Statuta dodaje se broj i riječ:
„2. ZBOR GRAĐANA“
Članak 6.
Članak 20. Statuta mijenja se i glasi:
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„Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz
samoupravnog djelokruga Grada.
Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Grada.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 3. ovog članka može dati najmanje jedna trećina vijećnika
Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz prethodnog stavka u roku od 60 dana od dana
zaprimanja prijedloga.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke
Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu
cjelinu.
Zbor građana može sazvati i gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz
samoupravnog djelokruga Grada.“
Članak 7.
Članak 20a. Statuta mijenja se i glasi:
„Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora
građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće
i gradonačelnika.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih
ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom
Gradskog vijeća.“
Članak 8.
Iznad članka 21. Statuta dodaje se broj i riječ:
„3. PRIJEDLOZI GRAĐANA“
Članak 9.
Članak 21. Statuta mijenja se i glasi:
„Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog
pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
Grada.
Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu te dati odgovor podnositeljima najkasnije u
roku od 3 mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu sa
tehničkim mogućnostima Grada.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uredit će se posebnom
odlukom Gradskog vijeća.“
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Članak 10.
Iznad članka 22. Statuta dodaje se broj i riječ:
„4. PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA“
Članak 11.
U članku 25. stavku 2. Statuta broj: „15“ zamjenjuje se brojem: „13“.
U stavku 3. iza riječi: „traje do“ dodaje se riječ: „dana“.
Iza riječi: „odnosno do“ dodaje se riječ: „dana“.
U stavku 8. briše se riječ: „neplaćeni“, a iza riječi: „tijela“ briše se zarez te se dodaju riječi: „sukladno
sporazumu sa poslodavcem.“
Članak 12.
U članku 30. stavku 1. točki 4. Statuta riječi: „i zamjeniku Gradonačelnika“ brišu se.
Članak 13.
U članku 34. stavku 2. Statuta riječi: „i zamjenik Gradonačelnika“ brišu se.
Članak 14.
Članak 39. Statuta mijenja se i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Gradonačelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, zamijenit će
ga privremeni zamjenik kojeg će Gradonačelnik imenovati iz reda članova Gradskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika Gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.“
Članak 15.
Članak 40. Statuta mijenja se i glasi:
„Privremeni zamjenik iz članka 39. Statuta ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi
se osiguralo nesmetano funkcioniranje Grada.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Gradonačelnika ostvaruje prava Gradonačelnika.
Ako zbog okolnosti iz članka 39. stavka 1. Statuta nastupi prestanak mandata Gradonačelnika
raspisuju se prijevremeni izbori za Gradonačelnika, a do provedbe izbora dužnost Gradonačelnika
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O nastupu okolnosti iz prethodnog stavka, predsjednik Gradskog vijeća obavijestit će Vladu Republike
Hrvatske u roku od 8 dana radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Gradonačelnika prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti Gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je bio onemogućen u obavljanju
svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz prethodnog stavka, danom stupanja na snagu rješenja o
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz članka 39. Statuta zbog kojih je Gradonačelnik onemogućen u obavljanju svoje
dužnosti, kao i odluku o promjeni privremenog zamjenika, Gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela
dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastupu tih okolnosti.“
Članak 16.
Članak 41. Statuta mijenja se i glasi:
„Gradonačelniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.
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Ako prije isteka mandata prestane mandat gradonačelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za
gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Pročelnik upravnog tijela grada će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku
mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika, u
slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.“
Članak 17.
Članak 42. Statuta mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma .
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Biograda na Moru,
- 2/3 članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Na postupak referenduma za opoziv na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se
uređuje provedba referenduma.
Prijedlozi za opoziv moraju biti predani u pisanom obliku i potpisani od članova Gradskog vijeća,
odnosno birača ukoliko raspisivanje referenduma predlaže propisan broj birača.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće je
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja
prijedloga. Odluku o raspisivanju referenduma Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih
članova Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis
birača Grada, predsjednik Gradskog vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana
zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. Ako je
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisati će referendum u roku od 30
dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv gradonačelnika prije proteka roka od 6
mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se
održavaju redovni izbori za gradonačelnika.
Odluka o opozivu gradonačelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina
birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisan u popis
birača Grada Biograda na Moru.“
Članak 18.
U članku 55. stavku 1. Statuta točka 7. briše se.
Dosadašnje točke 8. do 12. postaju točke 7. do 11.
Članak 19.
Članak 72. Statuta mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga
Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće
na prijedlog gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog
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vijeća Grada Biograda na Moru donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku
propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a gradonačelnik je onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka temeljem
odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće ne prijedlog privremenog
zamjenika gradonačelnika iz članka 39. Statuta.“
Članak 20.
U članku 75. Statuta iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Grad Biograd na Moru će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje
i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na mrežnim
stranicama Grada objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako
dostupne i pretražive.“
Članak 21.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“, osim članaka 11. stavak 1., 12., 13., 14., 15., 16. stavaka 2. i 3., i 19. stavaka 3. i
4., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
Članovi Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 144/20.) nastavljaju sa obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 144/20.) nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2198/16-02-21-8
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 144/20.) i članka 26. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na
Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18. i
6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021.
godine donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
Članak 1.
U članku 26. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“, broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 2/18. i 8/20.) iza riječi: „Gradonačelnikom“
stavlja se točka te se brišu riječi: „i njegovim zamjenikom“.
Članak 2.
U članku 32. Poslovnika iza riječi: „Gradonačelnik“ briše se zarez i riječi: „zamjenik gradonačelnika“.
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Članak 3.
U članku 34. stavku 1. Poslovnika brišu se riječi: "i zamjenik Gradonačelnika".
Stavci 4. i 5. brišu se.
Članak 4.
U članku 35. stavku 1. Poslovnika brišu se riječi: "i zamjenik".
Članak 5.
U članku 57. stavku 5. Poslovnika brišu se riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.
U stavku 7. briše se točka, dodaje se zarez i riječi: „povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Odbora za
proračun i financije ili najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća.“
Članak 6.
U članku 57a. stavku 1. Poslovnika brišu se riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s
njim“.
U stavku 2. brišu se riječi: „i njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.
Članak 7.
Iza članka 57a. Poslovnika dodaju se novi članci 57b. do 57d. koji glase:
„Članak 57b.
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a gradonačelnik je onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka
temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog
privremenog zamjenika gradonačelnika.
Članak 57c.
U slučaju kada je novoizabrano Gradsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja
proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka temeljem odluke o
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.
Članak 57d.
U slučaju kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese
odluku o obustavi proračuna odnosno odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi proračuna,
za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda
i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.
Ukoliko Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine
proračun, Gradsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude suda u
„Narodnim novinama“. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
gradonačelnik.“
Članak 8.
U članku 59. stavku 1. Poslovnika briše se zarez i riječi: „zamjeniku gradonačelnika“.
U stavku 6. brišu se riječi: „zamjenik gradonačelnika“.
Članak 9.
U članku 60. stavku 1. Poslovnika brišu se riječi: „zamjeniku“.
Članak 10.
U članku 61. Poslovnika brišu se riječi: „zamjenik gradonačelnika“.
Članak 11.
U članku 70. stavku 5. Poslovnika brišu se riječi: „zamjeniku gradonačelnika“.
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Članak 12.
Iza članka 70. Poslovnika dodaje se novi članak 70a. koji glasi:
„Članak 70a.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život,
zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
sjednice Gradskog vijeća mogu se održavati elektroničkim putem ili putem videokonferencije sukladno
tehničkim mogućnostima Grada.
Na sjednicu sazvanu i održanu na način iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda,
postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i glasovanju.“
Članak 13.
Ova Poslovnička odluka stupa na prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“, osim članaka 1. do 4., članka 5. stavka 1., i članaka 6. do 11. koji stupaju na
snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
KLASA: 012-04/09-01/02
URBROJ: 2198/16-02-21-8
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09.,
150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 3. Odluke o provedbi izbora za
članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru (“Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru” br. 3/13., 3/17., 2/18. i 6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj
29. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Biograda na Moru

I.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru.
II.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021. godine.
III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Biograda na Moru.
IV.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“, a stupa na snagu
dana 15. travnja 2021. godine.
KLASA: 013-01/21-04/01
URBROJ: 2198/16-02-21-3
Biograd na Moru, dana 29. ožujka 2021. godine
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GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području
Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13., 3/17., 2/18. i 8/20.) i
članka 26. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru“ broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na
Moru na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za izbor
članova vijeća mjesnih odbora

I.
Za predsjednika, potpredsjednika i članove, u stalni sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnih odbora, imenuju se:
1. SUZANA HORVAT KOLANOVIĆ, dipl. iur., za predsjednicu,
2. IVANA RAŠIN, dipl. iur., za potpredsjednicu,
3. RENATA MRŠIĆ, dipl. iur., za članicu,
4. ANA SANTINI, dipl. iur., za članicu,
5. KRISTINA BARIŠIĆ, dipl. iur., za članicu,
6. ANTE GALEŠIĆ, dipl. iur., za člana.
II.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Biograda na Moru ima sljedeća
prava i dužnosti:
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
- nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno Statutu i odluci i provedbi mjesnih izbora, te
posebnom zakonu,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na svom
području,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora,
- objavljuje kandidacijske liste na temelju pravovaljanog prijedloga, sastavlja i objavljuje zbirnu
listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
- određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora u skladu sa
Statutom i odlukom o provedbi izbora i zakonom,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog mjesnog
odbora,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora,
- objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog odbora na
internetskim stranicama Grada,
- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu
naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada, ako je naknada propisana
Statutom odnosno Odlukom o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
- obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i
obvezatnim uputama,
- obavlja i druge poslove određene Odlukom i posebnim zakonom.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.
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KLASA: 013-03/21-01/01
URBROJ: 2198/16-02-21-3
Biograd na Moru, dana 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 28/10.) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.), Gradsko vijeće
Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Članak 1.
U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika („Službeni glasnik
grada Biograda na Moru“, broj 10/17., 2/19., 11/19., 12/19., 13/19., 2/20., 8/20. i 9/20.) u tablici „Radna
mjesta III. kategorije“, potkategorija „Viši referent“, iza rubrike radnog mjesta „Viši referent –
komunalno-prometno-poljoprivredni reda“ dodaje se nova rubrika koja glasi:
Viši referent za javnu
nabavu

9.

2,95

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Biograda
na Moru.
KLASA: 120-01/17-01/06
URBROJ: 2198/16-02-21-32
Biograd na Moru, dana 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“, broj 37/13. i 98/19.), i članka 26. stavka
1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09.,
3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 06/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na
svojoj 29. sjednici, održanoj dana 29. ožujka 2021, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
na području Grada Biograda na Moru
Članak 1.
Ovom Odlukom o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja na području Grada
Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja
na području Grada Biograda na Moru.
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Članak 2.
Pod pojmom „dadilja“ podrazumijevaju se fizičke osobe koje djelatnost čuvanja, brige i skrbi za
djecu obavljaju kao obrtnici ili kao zaposlenici obrta temeljem Zakona o dadiljama („Narodne novine“,
broj 37/13. i 98/19.). Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak
način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koriste.
Članak 3.
Grad Biograd na Moru sufinancirat će obrte za čuvanje djece registrirane na području grada
Biograda na Moru sukladno osiguranim financijskim sredstvima iz Proračuna Grada Biograda na
Moru.
Članak 4.
Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o djeci ostvaruju djeca rane i
predškolske dobi.
Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o djeci ostvaruje se pod sljedećim uvjetima:
a) da dijete i roditelj/i koji žive u zajedničkom kućanstvu imaju prebivalište na području grada
Biogradu na Moru
b) da udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ima prebivalište na
području grada Biograda na Moru
Članak 5.
Mjesečni iznos usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi, koju pružaju obrti za
obavljanje djelatnosti dadilje na području grada Biograda na Moru uz uvjet da skrbe o djeci u punom
programu (10- satna usluga), Grad Biograd na Moru sufinancira u iznosu od:
- 1.800,00 kuna za prvo dijete
- 2.220,00 kuna za drugo dijete
- 2.500,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete
Mjesečnu cijenu 5- satne usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi koju pružaju
obrti za obavljanje djelatnosti dadilje na području grada Biograda na Moru, Grad Biograd na Moru
sufinancira u 50%-tnom iznosu od iznosa utvrđenih u stavku 1. ovog članka.
Iznos sufinanciranja Grada Biograda na Moru za usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i
predškolske dobi različitog trajanja u odnosu na usluge iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrđuju se
zaključkom gradonačelnika.
Članak 6.
U svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske
dobi na području grada Biograda na Moru, fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik
dužna je Gradu Biogradu na Moru dostaviti:
- Rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
- Preslike pisanih ugovora sklopljenih sa zakonskim zastupnicima (roditeljima ili skrbnicima)
djece kojoj pružaju usluge
- Dokaze o prebivalištu djece i roditelja/udomitelja na području Grada Biograda na Moru,
- Dokaz o visini troškova koje za korištenje usluga čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i
predškolske dobi podmiruju roditelji.
Članak 7.
Sufinanciranje utvrđeno u članku 5 ove Odluke provodit će se na način da Grad Biograd na
Moru isplaćuje sredstva obrtnicima koji obavljaju djelatnost dadilje sukladno članku 6. stavku 2.
Zakona o dadiljama („Narodne novine“, broj 37/13. i 98/19.) prema mjesečnim fakturama, a na temelju
Ugovora koji će grad Biograd na moru zaključiti sa svakim obrtnikom koji ispunjava uvjete za
obavljanje djelatnosti i poslova dadilje sukladno Zakonu o dadiljama, a koji pruža usluge čuvanja,
brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi s područje grada Biograda na Moru.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru za sklapanje ugovora sa svakim pojedinim
obrtnikom iz stavka 1. ovog članka, a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Ugovor se sklapa za svaku kalendarsku godinu.
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Članak 8.
Dadilje koje obavljaju djelatnost na području Grada Biograda na Moru dužne su u roku od
osam (8) dana prijaviti Gradu Biogradu na Moru svaku promjenu koja može utjecati na iznos
sredstava kojima grad Biograd na Moru sufinancira djelatnost dadilja.
Dadilje koje obavljaju djelatnost na području grada Biograda na Moru dužne su po završetku
kalendarske godine dostaviti Gradu Biogradu na Moru godišnje izvješće o radu.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru".
KLASA: 601-01/21-01/01
URBROJ: 2198/16-02-20-3
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15.,
52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda
na Moru ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18. i
6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021.
godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 1/16., 11/16.,
4/18., 8/19. i 9/19.), u članku 13. stavak 1. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:
„8. Pravo na uskrsnicu“
Članak 2.
Iza članka 41.a dodaje se podnaslov 8a. i članak 41.b koji glasi:
„8.a Pravo na uskrsnicu
Članak 41.b
Grad Biograd na Moru za proračunsku godinu donosi odluku o dodjeli uskrsnice, i to:
-

umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru,
djeci s posebnim potrebama na području Grada Biograda na Moru,
nezaposlenima.

Iznos uskrsnice, korisnike, vrijeme isplate kao i uvjete koje korisnik mora ispunjavati kako bi
ostvario pravo iz članka 13. stavak 1. točka 8., posebnom odlukom uređuje gradonačelnik Grada
Biograda na Moru, prema sredstvima osiguranim u proračunu Grada Biograda na Moru za tekuću
godinu.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru.

GRAD BIOGRAD NA MORU

Stranica 86

«SLUŽBENI GLASNIK»

4/2021

KLASA: 550-01/16-01/02
URBROJ: 2198/16-02-21-20
Biograd na Moru, dana 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj
109/1, 82/04., 76/07., 38/09., 86/12. i 26/15.) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na
Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.)
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj 29. ožujka 2021. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje

I.
U Odluci o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
(„Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/2015.) u članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Pri bodovanju stambenog statusa u obzir se uzimaju i bodovati će se samo ugovori sa slobodno
ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe ili sa zaštićenom najamninom koji su na snazi,
odnosno zaključeni do dana raspisivanja natječaja za kupnju stana iz Programa POS-a.“
II.
Nadalje se u članku 11. cit. odluke mijenja broj bodova koji se dodjeljuje za kriterij postignute stručne
spreme, pa članak 11. sada glasi:
„Članak 11.
doktor znanosti – 10 bodova
sveučilišni specijalist odgovarajuće struke - 9 bodova
magistar odgovarajuće struke ili visoka stručna sprema prema ranijim propisima – 8 bodova
stručni prvostupnik odgovarajuće struke ili viša stručna sprema prema ranijim propisima -7
bodova
e) srednja stručna sprema – 6 bodova.
Niža stručna sprema ne boduje se.“
a)
b)
c)
d)

III.
U svemu ostalome cit. Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno
poticane stanogradnje ostaje nepromijenjena.
KLASA: 370-01/15-01/02
URBROJ: 2198/16-02-21-63
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018, 6/2020),
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj 29. ožujka 2021. godine
donijelo je:

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito
područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat („Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru“ broj 3/2018)

I
U Odluci o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja
Biograd na Moru - područje Kumenat ("Službeni glasnik Grada Biograd na Moru" broj 3/2018) u članku
III. u stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:
„4. Preispitati mogućnost planiranja zasebnih površina za izgradnju predškolske ustanove i sportske
dvorane.“
II.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru".
KLASA: 350-02/18-03/01
URBROJ: 2198/16-02-21-26
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,
broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,
143/12. i 152/14.), 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,
137/15, 123/17), članka 11. 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, 8/2011pročišćeni tekst, 1/2012, 4/2012, 5/2012, 4/2013, 7/2013, 13/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2015, 7/2015) i
članka 26. stavak 1. točka 6. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na
Moru na svojoj 29. sjednici dana 29. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU
o umanjenju početne kupoprodajne cijene za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/4 i
5/56 k.o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru

I
Odobrava se umanjenje početne kupoprodajne cijene za prodaju građevinskog zemljišta kat.
čest. br. 5/4 i 5/56 k.o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru i to za 30 % od cijene
utvrđene Procjembenim elaboratom br. 12/2021 izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka
građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverina, dipl. ing. građ.
II
Početna kupoprodajna cijena za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/4 i 5/56 k.o.
Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru umanjuje se sukladno članku 11. Odluke o
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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, 3/2015, 7/2015).
III
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru da može raspisati i provesti postupak
javnog natječaja radi prodaje građevnih čestica iz točke I. ove Odluke s početnom kupoprodajnom
cijenom umanjenom za 30 % od cijene utvrđene Procjembenim elaboratom br. 12/2021 izrađenog od
strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverina, dipl.
ing. građ..
IV
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru”.
KLASA: 944-01/21-01/04
URBROJ: 2198/16-02-21-6
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,
broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,
143/12. i 152/14.), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst, 137/15. – ispr. i 123/17.) i članka 26. stavka 1. točke 6. Statuta
Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 8/13. – proč. tekst, 4/15.,
2/18. i 6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj 29. ožujka
2021. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine označene kao
k.č.br. 3020/244 k.o. Biograd na Moru

I.
Odobrava se raspisivanje i provođenje javnog natječaja radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru, i
to:
- kat. čest. br. 3020/244, M. Granda, pašnjak, površine 2001 m 2 za 1443/2001 dijela
upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10901 k. o. Biograd na Moru.
II.
Tržišna vrijednost nekretnine koje se izlaže postupku zamjene utvrđena je sukladno procjembenom
elaboratu ovlaštenog stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina
Beverin iz Zadra ( Br. predmeta: 35/2021 od 12. ožujka 2021. godine ).
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Biograda na Moru da može raspisati i provesti postupak javnog
natječaja radi zamjene nekretnine iz točke I. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru“.
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KLASA: 947-01/21-01/05
URBROJ: 2198/16-02-21-5
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. i članka 51. stavka 4. Statuta Grada Biograda na Moru
("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i
6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 29. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2020. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru
za 2020. godinu.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".
KLASA: 612-04/21-01/01
UR.BROJ: 2198/16-02-21-5
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. i članka 51. stavka 4. Statuta Grada Biograda na Moru
("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i
6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 23. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021. godine,
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2020. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru
za 2020. godinu.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".
KLASA: 612-05/21-01/01
UR.BROJ: 2198/16-02-21-5
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
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***
Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.), Gradsko vijeće
Grada Biograda na Moru, na 29. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2020. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2020. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".
KLASA: 550-01/21-01/01
UR.BROJ: 2198/16-02-21-5
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj
10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 26. stavak 1. točka 24. Statuta Grada Biograda na Moru
("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13. 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i
6/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 29. sjednici, održanoj dana 29. ožujka 2021.
godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru, u tekstu kojeg je utvrdilo
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biograd“ na 48. sjednici održanoj 01. ožujka 2021. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru".
KLASA: 601-05/21-01/04
UR.BROJ. 2198/16-02-21-5
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
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Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99.,
35/08. i 127/19.), članka 122. stavak 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.), članka
35. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09., 3/13. i
8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 06/20.) i članka 2. stavak 1. točka 1. Poslovnika o radu
Gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 5/18.),
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 29. ožujka 2021.
godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe
Grada Biograda na Moru
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe grada Biograda na Moru,
i tekstu kojeg je utvrdilo Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru dana
17. ožujka 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru".
KLASA: 011-01/21-03/01
URBROJ: 2198/16-02-21-5
Biograd na Moru, 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

***
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br.
33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29.
sjednici održanoj dana 29. ožujka 2021. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o primanju na znanje kandidature Grada Biograda na Moru
za dobivanje certifikata „Grad za mlade“
I.
Prima se na znanje kandidatura Grada Biograda na Moru za dobivanje certifikata „Grad za mlade“.
II.
Gradonačelnik će o ishodu postupka za dodjelu certifikata po provedenom postupku certificiranja
izvijestiti Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.
KLASA: 022-01/21-01/03
URBROJ: 2198/16-02-21-6
Biograd na Moru, dana 29. ožujka 2021. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU
Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin
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***
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj
25/13. i 85/15.), i članka 35. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst, 4/15. i 2/18.), i članka 17. stavka 7. Poslovnika o
radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj
5/18.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 22. veljače 2021. godine donio je
Z A K LJ U Č A K
o dopunama Plana savjetovanja sa javnošću
Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
1. Plan savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2021. godinu, KLASA: 008-01/2101/01, URBROJ: 2198/16-01-21-1 od 11. siječnja 2021. godine, dopunjuje se tako da se u
tabelarnom prikazu iza rednog broja 26. dodaju redni brojevi 27.,28., 29. i 30. koji glase:

27.

28.

29.

30.

Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi
Odluka o dopuni
Odluke o
koeficijentima za
obračun plaća
službenika i
namještenika
Odluka o uvjetima i
načinu sufinanciranja
djelatnosti dadilja na
području grada
Biograda na Moru
Odluka o izmjenama
Odluke o kriterijima i
mjerilima za kupnju
stanova iz Programa
društveno poticane
stanogradnje

Gradonačelnik

Gradsko
vijeće

Gradonačelnik

Gradsko
vijeće

Gradonačelnik

Gradsko
vijeće

Gradonačelnik

Gradsko
vijeće

NE

prva
polovica
2021.
godine

-

NE

prva
polovica
2021.
godine

-

NE

prva
polovica
2021.
godine

-

NE

prva
polovica
2021.
godine

-

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru da ovaj Zaključak i dopunu
Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2021. godinu objavi na mrežnim
stranicama Grada Biograda na Moru.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru“.
KLASA: 008-01/21-01/01
URBROJ: 2198/16-01-21-2
Biograd na Moru, 22. veljače 2021. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.
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DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2021. GODINU
Okvirno
vrijeme
provedbe
Očekivano internetskog
Naziv propisa,
vrijeme
savjetovanja
općeg akta ili
Savjetovanje sa
Redni
Predlagatelj
Donositelj
donošenja te druge
dokumenta za koji
zainteresiranom
broj
akta
akta
ili
predviđene
se provodi
javnošću
usvajanja
načine na
savjetovanje
akta
koje se
namjera
provesti
savjetovanje
prva
Odluka o izmjenama
Gradsko
polovica
27.
i dopunama Odluke
Gradonačelnik
NE
vijeće
2021.
o socijalnoj skrbi
godine
Odluka o dopuni
Odluke o
prva
koeficijentima za
Gradsko
polovica
28.
Gradonačelnik
NE
obračun plaća
vijeće
2021.
službenika i
godine
namještenika
Odluka o uvjetima i
načinu sufinanciranja
prva
Gradsko
29.
djelatnosti dadilja na
Gradonačelnik
NE
polovica
vijeće
području grada
godine
Biograda na Moru
Odluka o izmjenama
Odluke o kriterijima i
prva
mjerilima za kupnju
Gradsko
30.
Gradonačelnik
NE
polovica
stanova iz Programa
vijeće
godine
društveno poticane
stanogradnje

***
Na temelju članka 4. i 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), članka 35.
Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13.
– pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i Glave III. točke 8.a) Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini ("Narodne novine", broj
4/21.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 01. ožujka 2021. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara u 2021. 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 30. rujna 2021. 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),
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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 MUP RH - Ravnateljstvo civilne zaštite - Područni ured civilne
zaštite Split - Služba civilne zaštite Zadar (u nastavku: Centar 112), kao i u Šumariji Biograd na Moru.
Dojave koje zaprimi Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) prosljeđuju se Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Biograda na Moru koja angažira potrebne snage za gašenje, vodi akciju
gašenja i kontinuirano izvješćuje Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC), Ministarstvo
unutarnjih poslova Republike Hrvatske Policijsku upravu zadarsku Policijsku postaju Biograd, 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 3/20.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru".
KLASA: 214-01/21-01/01
UR.BROJ: 2198/16-01-21-1
Biograd na Moru, 01. ožujka 2021. 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 35.
Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13.
– pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i Glave III. točke 8.a) Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini ("Narodne novine", broj
4/21.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 01. ožujka 2021. 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 30. rujna 2021. godine.
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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 - Komunalno redarstvo.
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 Planom zaštite od požara 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 2021. 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 4/21.).
Članak 10.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".
KLASA: 214-01/21-01/02
UR.BROJ: 2198/16-01-21-1
Biograd na Moru, 01. ožujka 2021. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

***
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Na temelju članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",
broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i Glave III. točke 12.a) Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.
godini ("Narodne novine", broj 4/21.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 01. ožujka 2021.
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 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.
VII.
U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće
izmjene i dopune ovog Plana.
VIII.
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 3/20.).
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IX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.
KLASA: 214-01/21-01/03
UR.BROJ: 2198/16-01-21-1
Biograd na Moru, 01. ožujka 2021. godine
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

***

"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.
Izradio: Hrvoje Raspović, dipl. ing.
Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
Telefon: 023/383-150; 023/383-003; Fax: 023/383-377; E-pošta: info@biogradnamoru.hr
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