GLASNIK GRADA ZADRA
Godina: XXI 18. srpnja 2014. Broj:9

1
Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 27.
Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10 i 3/13)  Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA GRADA ZADRA
Članak 1.
U Statutu Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13) članak 33. mijenja se i glasi:
“Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Zadra kao savjetodavno tijelo Grada Zadra koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta
mladih Grada Zadra uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra koju donosi Gradsko vijeće.”
Članak 2.
Ova Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Zadra stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Glasniku
Grada Zadra“.
KLASA: 012-01/09-01/01
URBROJ: 2198/01-1-14-17
Zadar,11. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			 PREDSJEDNIK
			
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 27. Statuta
Grada Zadra („Glasnik Gada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici,
održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 13/09, 3/13 i 6/14) članak 28.
mijenja se i glasi:
“Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Zadra kao savjetodavno tijelo Grada Zadra koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta
mladih Grada Zadra uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra koju donosi Gradsko vijeće.”
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Članak 2.
U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće glasuje tajno o pojedinom pitanju i u slučaju kada je to određeno zakonom ili drugim općim aktom.“
Članak 3.
U članku 67. u stavku 5. iza riječi „predstavnicima nacionalnih manjina“ dodaje se zarez i riječi „Savjetu
mladih Grada Zadra“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA: 012-01/09-01/01
URBROJ: 2198/01-1-14-21
Zadar,11. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 27. Statuta Grada
Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o osnivanju
Savjeta mladih Grada Zadra
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način
i postupak izbora članova i njihovih zamjenika, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te drugih pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zadra koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju
o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici.
Pod pojmom mladi u ovoj Odluci podrazumijevaju se osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju navršenih petnaest do navršenih
trideset godina života.
II.

SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA
ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.

Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a osobe koje mogu biti birane u
Savjet mladih su osobe iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.
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Članak 5.
Gradsko vijeće Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i
njihovih zamjenika.
Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika započinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura, koji se objavljuje na web stranicama Grada Zadra i u lokalnom dnevnom tisku.
Javni poziv se objavljuje najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.
Članak 6.
Javni poziv za isticanje kandidature mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove
za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te
izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
Članak 7.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura, ističu
udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička
vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature iz prethodnog stavka ovoga članka neformalna skupina mladih, ona mora biti
skupina od najmanje 40 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidata dužni su prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Članak 8.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.
Kandidatura iz prethodnog stavka mora sadržavati slijedeće podatke:
-  naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
-  ime i prezime, datum i godinu rođenja te adresu prebivališta ili boravišta kandidata
-  obrazloženje kandidature
-  životopis kandidata
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz članka 7. stavka 2. ove Odluke kandidatura mora,
osim podataka o kandidatu iz stavka 2. ovog članka, sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime,
datum i godinu rođenja te adresu prebivališta).
Članak 9.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor obavlja provjeru formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri
formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura, koji mora sadržavati: naziv predlagatelja, ime i
prezime te datum i godinu rođenja kandidata, Odbor dostavlja Gradskom vijeću te ih objavljuje na web stranicama
Grada Zadra.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, po postupku propisanom Poslovnikom
Gradskog vijeća, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Članak 10.
Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća. Prezimena kandidata na glasačkim listićima navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata.
Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred imena i prezimena najviše 11 (jedanaest)
kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 11. na rang listi najviše dobivenih glasova.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se
ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu
izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama Grada Zadra.
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III. KONSTITUIRANJE I MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 11.
Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Gradskog vijeća, na kojoj članovi Savjeta mladih većinom
glasova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.
Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta mladih.
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na web stranicama Grada Zadra.
Članak 12.
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne
izabere predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih.
Članak 13.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
Prestankom mandata člana Savjeta mladih, prestaje i mandat zamjeniku tog člana Savjeta mladih.
Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50%
sjednica Savjeta mladih tijekom jedne godine i na osobni zahtjev.
Član Savjeta mladih koji za vrijeme mandata navrši 30 godina života, nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka
mandata na koji je izabran.
Članak 14.
Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine broja iz članka 4. ove Odluke, Gradsko vijeće provest
će postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih
prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose
na izbor članova Savjeta mladih.
Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.
Članak 15.
Gradsko vijeće raspustit će Savjet mladih ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.
IV. NAČIN I DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH
Članak 16.
U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
-  raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su
od interesa za mlade
− predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja i
života mladih
− predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja tih pitanja
− putem svojih članova sudjeluje u Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značaja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Garda Zadra
− sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe  lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge
nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje
nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
− predlaže Gradskom vijeću i daje na odobrenje program rada Savjeta mladih popraćen financijskom planom, radi
ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
− podnosi godišnje izvješće o radu
− potiče informiranost mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih, međusobnu suradnju
Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
− potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju i organizacije mladih i za mlade, te
sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
www.grad-zadar.hr
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− obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Članak 17.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu koji se donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih u skladu sa Zakonom o Savjetima mladih i ovom
Odlukom.   
Članak 18.
Savjet mladih održava redovite sjednice koje saziva predsjednik.
Sjednice se održavaju najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.
Savjet mladih na svojim sjednicama može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta mladih.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednicama Savjeta mladih zamjenjuje ga njegov zamjenik koji
ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Članak 19.
Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju ako se
odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je
član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.
Članak 20.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih:
- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih
- predstavlja Savjet mladih prema Gradu Zadru i prema trećim osobama
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta
mladih.
Predsjednika Savjeta mladih, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.
Članak 21.
Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Grada Zadra te Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak
njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.
Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 1. ovoga članka, Gradsko vijeće može u pisanom obliku sukladno odredbama Poslovnika o radu Savjeta mladih, uputiti Savjetu
mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.
Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Grada Zadra
te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor novog zamjenika
predsjednika Savjeta mladih.
Članak 22.
Odluka o razrješenju predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih
članova Savjeta mladih.
Članak 23.
Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume,
radionice i tribine za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
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Članak 24.
Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu, a koji se donosi većinom glasova svih članova
Savjeta mladih.
Program rada, Savjet mladih priprema u suradnji s upravnim odjelima Grada Zadra, već prema tome u čiji djelokrug spadaju poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.
Ako se Programom rada predviđa i potreba osiguranja financijskih sredstava, u tom slučaju Program rada mora
sadržavati i financijski plan, na temelju kojega se osiguravaju odgovarajuća sredstva u Proračunu Grada Zadra.
Članak 25.
Program rada se podnosi Gradskom vijeću na odobravanje najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.
Program rada mora sadržavati sljedeće aktivnosti:
− sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade
− konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade
− surađuje s tijelima Grada Zadra u politici za mlade
− suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Program rada Savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja
mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih.
Članak 26.
Savjet mladih podnosi Gradskom vijeću godišnje izvješće o svom radu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
godinu, te ga dostavlja Gradonačelniku Grada Zadra.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik objavljuje na web stranicama Grada Zadra.
V.

ODNOS SAVJETA MLADIH S GRADSKIM VIJEĆEM
I IZVRŠNIM TIJELIMA GRADA

Članak 27.
Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica
u istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim
svojim aktivnostima.
Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom
mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela
Grada sa Savjetom mladih. Inicijativu za zajednički sastanak Gradskog vijeća i Savjeta mladih može pokrenuti i
Savjet mladih.
Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta mladih mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih
područja vezanih za mlade i rad s mladima.
Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana
prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa
te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži predstavničko tijelo.
Članak 28.
Savjet mladih surađuje s Gradonačelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge
načine.
Gradonačelnik, po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, a na
kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade.
Gradonačelnik svakih šest mjeseci obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koji su od važnosti ili interesa
za mlade.
V. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 29.
Grad Zadar osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta
mladih.
www.grad-zadar.hr
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Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada Zadra na temelju Programa Savjeta
mladih.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 30.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova javnog prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih,
kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u skladu s ovom Odlukom.
Naknade za troškove iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta
prebivališta, odnosno boravišta člana savjeta mladih do mjesta održavanja sjednica Savjeta mladih, a isplaćuju se
članovima Savjeta mladih na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured grada u koordinaciji sa odgovarajućim
upravnim odjelima Grada.
Članak 32.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra („Glasnik
Grada Zadra“, broj. 4/09).
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA: 010-01/14-01/02
URBROJ: 2198/01-1-14-3
Zadar,11. srpnja 2014.
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13) i članka 3.
točka 15.a. Odluke o komunalnim djelatnostima („Glasnik Grada Zadra“ br.16/09)  Gradsko vijeće Grada Zadra
na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja u Gradu Zadru
Članak 1.
U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru („Glasnik Grada Zadra“ br.4/11), mijenja se
grafički prilog Odluke na način da se;
U ulici Bedemi zadarskih pobuna počevši od kraja dvorišnog zida Muzeja antičkog stakla do kraja dvorišnog zida
Lounge bara „Garden“ kao javno parkiralište ostaje lijeva strana ulice, dok se na desnoj strani ulice javno parkiralište smatra samo označena površina uz „dizalo“ TD Tržnica d.o.o. Zadar.
Članak 2.
Grafički prilog organizacije parkiranja na desnoj strani ulice Bedemi zadarskih pobuna je u privitku i čini sastavni
dio ove Odluke.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“, a primjenjuje se od 1. listopada
2014. godine.
		
KLASA:340-01/14-01/266
URBROJ:  2198/01-1-14-3
Zadar, 11. srpnja 2014.
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Na temelju članka 44. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11
,86/12 i 94/13) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09,28/10 i 3/13), Gradsko vijeće
Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o sudjelovanju Grada Zadra u postupku preoblikovanja
Nogometnog kluba Zadar iz športskog kluba - udruge za natjecanje
u športsko dioničko društvo
Članak 1.
Grad Zadar sudjelovat će u postupku preoblikovanja Nogometnog kluba Zadar iz sportskog kluba – udruge za
natjecanje u sportsko dioničko društvo temeljem Elaborata o preoblikovanju nogometnog kluba Zadar u dioničko
društvo, srpanj 2013, kojeg je izradio Repos d.o.o. za pružanje revizorskih i računovodstvenih usluga iz Zagreba.
Članak 2.
Suglasnost na Elaborat Nogometnog kluba „Zadar“ iz Zadra dalo je Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: 620-01/13-3/00653,URBROJ: 2198/01-380-13-0003 od
9.prosinca 2013.godine).
Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Zadra daje suglasnost Gradonačelniku Grada Zadra  da u svrhu sudjelovanja u postupku iz
članka 1. ove Odluke,  obavi poslove vezane za stjecanje dionica budućeg sportskog dioničkog društva Nogometni
Klub Zadar, po cijeni od 200 Kn po dionici na način kako slijedi:
1 Po primitku poziva za upis i uplatu dionica od Nogometnog kluba Zadar, na ime Grada Zadra u novcu upiše i
uplati 1.000.000,00 Kn (slovima milijun kuna) dionica;
2. S Ministarstvom financija Republike Hrvatske potpiše Ugovor o prijenosu tražbina Ministarstva financija
-Porezne uprave po osnovi duga za poreze i doprinose i druga javna davanja koja ima prema Nogometnom klubu
Zadar na Grad Zadar, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o prijenosu tražbina po osnovi poreza i drugih
javnih davanja, koje Ministarstvo financija ima prema Nogometnom klubu Zadar ( Klasa:033-03/13-04/381, Ur.
broj: 50301-04/12-13-1 od 22.kolovoza 2013.godine) i Odluke o izmjeni Odluke Vlade Republike Hrvatske o prijenosu tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja, koje Ministarstvo financija ima prema Nogometnom Klubu
Zadar (Klasa: 022-03/14-04/73, Ur. broj: 50301-04/04-14-2 od 19.ožujka 2014.godine);
3. Tražbinu Grada Zadar po osnovi duga za komunalnu naknadu Nogometnom klubu Zadar, pretvori u dionice u
vlasništvu Grada Zadra;
4. Obavi i ostale poslove i potpiše propisane akte, potrebne za registraciju dionica na ime Grada Zadra.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Grada Zadra“.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka Gradskog Vijeća (Klasa: 620-01/10-01/262, Ur. broj
2198/01-2/1-13-25 od 6.rujna 2013.godine).
www.grad-zadar.hr
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Temeljem članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.  76/93, 29/97, 47/99 i  35/08) i članka
16. i  članka 27. točke 12. Statuta Grada Zadar („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10 i  3/13) Gradsko vijeće
Grada Zadra na 9. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o preoblikovanju društva ZADARSKI ŠPORT d.o.o.
u Javnu ustanovu
Članak 1.
Društvo ZADARSKI ŠPORT d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Bruna Bušića bb upisano u sudski registar Trgovačkog
suda u Zadru MBS:060094668, OIB: 98185775176   preoblikuje se  u  Ustanovu za obavljanje djelatnosti športa i
tjelesne kulture.
Članak 2.
Osnivač Ustanove iz članka 1. ove Odluke je Grad Zadar, Narodni trg br. 1,OIB: 09933651854.   
Članak 3.
Naziv Ustanove iz članka 1. ove Odluke glasi: ZADARSKI ŠPORT ustanova za obavljanje djelatnosti športa i tjelesne
kulture(u nastavku teksta: Ustanova).                                                                                                        
Sjedište Ustanove je u Zadru, na adresi Brune Bušića bb.
Članak 4.
Djelatnost Ustanove sukladna je djelatnosti, odnosno predmetu poslovanja koje je upisano u sudskom registru za
društvo ZADARSKI ŠPORT d.o.o. Zadar, Brune Bušića bb.
Članak 5.
Ustanovom upravlja Upravno vijeće.            
Upravno vijeće broji tri člana koje imenuje Gradonačelnik Grada Zadra.
Način imenovanja, trajanje mandata članova Upravnog vijeća i način donošenja odluka uređuje se
Statutom Ustanove. Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Ustanove, nadzire njihovo izvršenje, odlučuje
financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju Ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene ovom Odlukom
i Statutom Ustanove.
Članak 6.
Voditelj Ustanove je ravnatelj.                        
Ravnatelj Ustanove imenuje se na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana  za ravnatelja.
Način imenovanja ravnatelja uređuje se Statutom Ustanove.
Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata na način i pod uvjetima propisanim zakonom  i
Statutom Ustanove.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslove Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, poduzima sve pravne radnje u
ime i za račun Ustanove.            
Članak 7.
Ustanova ima Statut kojim se sukladno zakonu i ovom Odlukom pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.
Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Gradskog vijeća.
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Članak 8.
Sredstva Ustanove čini imovina koja je na dan upisa Ustanove u sudski registar u vlasništvu ili na korištenju društva ZADARSKI ŠPORT d.o.o. Zadar.
Ustanova stječe sredstva obavljanjem propisane djelatnosti, Proračuna Grada Zadra  i drugih izvora.
Članak 9.
Ako u obavljanju djelatnosti Ustanova ostvari dobit ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj  djelatnosti Ustanove.
Članak 10.
Ustanova odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Osnivač Ustanove za njene obveze odgovara solidarno i neograničeno.
Gubici Ustanove pokriti će se prvenstveno iz sredstava Ustanove odnosno iz sredstava osnivača.
Članak 11.
Ustanova bez suglasnosti osnivača ne može steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od vrijednosti određene Statutom Ustanove.
Članak 12.
Ustanova je dužna najmanje jednom godišnje podnijeti Gradskom vijeću Grada Zadra  svoje izvješće o radu.
Članak 13.

Rad Ustanove je javan.
O javnosti Ustanove skrbi ravnatelj.

Članak 14.
Gradonačelnik Grada Zadra imenovati će privremenog ravnatelja Ustanove, u roku 15 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke, koji je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada Ustanove,  posebno
pribaviti potrebne dozvole za početak rada te temeljem ove Odluke, podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski
registar.
Članak 15.
Ustanova kao pravni slijednik društva ZADARSKI ŠPORT d.o.o. Zadar, preuzima imovinu, prava i obveze tog društva. Ustanova također preuzima i zaposlenike društva ZADARSKI ŠPORT d.o.o. Zadar.
Članak 16.
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA:620-01/14-01/49
URBROJ:  2198/01-1-14-3
Zadar, 11. srpnja 2014.
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Temeljem članka 7. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.  76/93, 29/97, 47/99
i  35/08) i članka 16. točke 9. i članka 27. točke 12. Statuta Grada Zadar („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10 i  
3/13)   Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o osnivanju Javne glazbene kulturne ustanove
„Koncertni ured Zadar“
NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Javna glazbena kulturna ustanova pod nazivom „Koncertni ured Zadar“. (u daljnjem
tekstu Koncertni ured)
Osnivač Koncertnog ureda je Grad Zadar sa sjedištem u Zadru, Narodni trg 1.
Sjedište Koncertnog ureda je u Zadru,  Trg Petra Zoranića 1.
DJELATNOST

Članak 2.

Djelatnost Koncertnog ureda je:
-  organizacija izvođenja koncerata i glazbeno-scenskih djela, te drugih sličnih manifestacija  
   od   kulturnog interesa za život i rad građana
-  produkcija glazbenih, opernih, baletnih i drugih scenskih djela, koncerata zabavne glazbe i     
   srodnih glazbeno-scenskih djela, te festivala
-  posredovanje u kulturi
-  drugu djelatnost koja se u manjem opsegu ili uobičajeno obavlja uz navedenu djelatnost.
TIJELA

Članak 3.

Koncertnim uredom upravlja ravnatelj.
Ravnatelj Koncertnog ureda se imenuje  na četiri godine, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Ravnatelj Koncertnog ureda može biti razriješen i prije isteka mandata na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom Koncertnog ureda.
Članak 4.
Ravnatelj Koncertnog ureda predstavlja i zastupa Koncertni ured, organizira i vodi poslovanje.
Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj Koncertnog ureda, način njegova izbora, poslovi i ovlasti ravnatelja pobliže se
određuju Statutom Koncertnog ureda.
OPĆI AKTI

Članak 5.
Koncertni ured ima Statut.
Statutom Koncertnog ureda pobliže se utvrđuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje tijela Koncertnog ureda,
međusobna prava i obveze osnivača i Koncertnog ureda koja nisu propisana ovom Odlukom, način raspolaganja s
dobiti ukoliko se ostvari, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Koncertnog ureda.
Koncertni ured ima i druge opće akte sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu.
IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJEZINE OBVEZE
Članak 6.

Sredstva za osnivanje i početak rada Koncertnog ureda osiguravaju se u Proračunu Grada Zadra.
Sredstva za rad i poslovanje Koncertnog ureda osiguravaju se iz sredstava Proračuna Grada Zadra te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 7.
Sredstva iz Proračuna Grada Zadra Koncertni ured ostvaruje na temelju odobrenih programa.
Koncertni ured može stjecati sredstva obavljanjem propisane mu djelatnosti, te potporama, sponzorstvom i darivanjem.
www.grad-zadar.hr
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Članak 8.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Koncertni ured ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i
razvoj djelatnosti Koncertnog ureda, a odluku o raspolaganju s dobiti donosi ravnatelj Koncertnog ureda.
Članak 9.
Za obveze u poslovanju Koncertni ured odgovara cijelom svojom imovinom.
Grad Zadar solidarno i neograničeno odgovara za obveze Koncertnog ureda.
Članak 10.
Koncertni ured bez suglasnosti osnivača ne može steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od vrijednosti određene Statutom Koncertnog ureda.
JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad Koncertnog ureda je javan.
O javnosti Koncertnog ureda skrbi ravnatelj.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Do imenovanja ravnatelja Gradonačelnik Grada Zadra imenovat će privremenog ravnatelja Koncertnog ureda u
roku 30 dana od  stupanja na snagu ove Odluke.
Privremeni ravnatelj Koncertnog ureda će u roku od 30 dana od donošenja Statuta Koncertnog ureda, u skladu sa
zakonom, ovom Odlukom i Statutom Koncertnog ureda obaviti pripremne radnje za početak rada Koncertnog ureda, te podnijeti prijavu Koncertnog ureda za upis u sudski registar.
Članak 13.
Ravnatelj će u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Koncertnog ureda u roku od 60 dana od dana upisa
u sudski registar donijeti opće akte Koncertnog ureda: akt o unutrašnjem ustroju i načinu rada Koncertnog ureda;
akt o rasporedu na radna mjesta zaposlenika; akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika Koncertnog
ureda te druge opće akte određene zakonom i Statutom Koncertnog ureda.
Članak 14.
Koncertni ured započinje s radom nakon upisa u sudski registar.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Glasniku Grada Zadra“ i nakon Rješenja Ministarstva kulture
Republike Hrvatske o sukladnosti sa zakonom temeljen članka 8. Zakona o ustanovama  („Narodne novine“ br.:
76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
KLASA:612-01/14-01/29
URBROJ: 2198/01-1-14-4
Zadar, 11. srpnja 2014.
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Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10 i 3/13) i članka 5. Odluke
o postavljanju i uklanjanja spomenika, spomen ploča, skulptura i drugih sličnih obilježja („Glasnik Grada Zadra“ br.
4/09) Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
O D L U K U
1. MJESNOM ODBORU BOKANJAC odobrava se postavljanje Spomen obilježja poginulim braniteljima u
Domovinskom ratu na Trgu Sv. Šimuna i Tadije na Bokanjcu, k.č.zem.699/13 k.o. Bokanjac, a prema grafičkom
rješenju koji je u privitku  ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“

KLASA:564-01/14-01/07
URBROJ:  2198/01-1-14-4
Zadar,11. srpnja 2014.
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Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Gradske uprave Grada Zadra
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave  Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13), u članku 3., u Tabelarnom pregledu koeficijenata, u točki 20., u Nazivu radnog mjesta iza
riječi „Referent“ stavlja se zarez i dodaje riječ „Brodovođa“.
Članak 2.
Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA:011-01/13-01/06
URBROJ:2198/01-1-14-4
Zadar,11. srpnja 2014. godine
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Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenje („Narodne novine“ br.153/13) i članka 27.
Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09,28/10 i 3/13)  Gradsko vijeće Grada Zadra, na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izradi
II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka
i centralnih funkcija „Maraska park“ u Zadru
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija  „Maraska park“  u Zadru („Glasnik Grada Zadra“ br. 6/08 i 27/10), (u daljnjem tekstu: II. Izmjene i
dopune DPU-a).
I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA DPU-a
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Plana utvrđena je Izmjenama i  dopunama Prostornog plana uređenja
Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 4/08,10/08 i 16/11) i  Izmjenama i dopunama DPU zone
parka i centralnih funkcija  „Maraska park“ (Glasnik Grada Zadra 27/10).
II. Izmjene i dopune DPU izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).
II. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA DPU-a
Članak 3.
Povećanje kategorije, kvalitete smještaja i poslovne održivosti, predviđa se proširenje hotelske građevinske čestice. Posljedično se ukida južna zgrada stambenog kompleksa s vlastitom pripadajućom podrumskom etažom. Zbog
osiguravanja funkcionalnosti ostalih stambenih građevina ovim izmjenama će biti potrebno riješiti i nedostajuća
parkirališna mjesta stambenog kompleksa, nastala proširivanjem hotela i njemu pripadajuće čestice.
Sukladno predviđenim promjenama potrebno je izvršiti i neophodne izmjene na infrastrukturnim rješenjima u
obuhvatu plana.
Isto tako provest će se neophodno usklađenje DPU-a s odredbama Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/04, 3/08, 4/08, 10/08, 16/11), kao i korekcije plana sukladno važećoj
zakonskoj i podzakonskoj regulativi.
III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA DPU-a
Članak 4.
Obuhvat II. Izmjene i dopuna DPU-a utvrđen je  Izmjenama i  dopunama Prostornog plana uređenja Grada Zadra
(„Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 4/08,10/08 i 16/11) i  Izmjenama i dopunama DPU-a zone parka i centralnih funkcija  „Maraska park“ („Glasnik Grada Zadra“ br. 27/10)
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA DPU
Članak 5.
Ocjena stanja u obuhvatu Plana je izgrađeno građevinsko područje koje se sastoji od obalnog i zaobalnog prostora.
U zaobalnom području se nalaze napuštene industrijske površine (Jadranke) i tvornice Maraske. Zapadno od tvornice Maraska nalazi se perivoj sa bujnom mediteranskom vegetacijom.
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V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA DPU
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta II. izmjena i dopuna DPU-a su  povećanje smještajnog kapaciteta i proširenje sadržaja hotela u smislu povećanja kategorije i kvalitete smještaja.
VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA
I DOPUNA DPU-a
Članak 7.
Za izradu II. Izmjena i dopuna DPU-a nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći
dokument prostornog uređenja –  Izmjene i dopuna Detaljnog plan uređenja zone parka i centralnih funkcija   „Maraska park“  („Glasnik Grada Zadra“ br. 27/10).
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA DPU
Članak 8.
Stručna rješenja potrebna za izradu II. Izmjena i dopuna DPU-a izrađuje stručni izrađivač Plana. Za potrebe izrade
II. Izmjena i dopuna DPU-a koristiti će se postojeće podloge Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka
i centralnih funkcija  „Maraska park“ u Zadru („Glasnik Grada Zadra“ br. 27/10).
Kartografski prikazi Izmjena i dopuna DPU-a bit će u mjerilu 1:1000.
VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU-a TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA DPU
Članak 9.
Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga
rada u izradi ovog Plana:
- ZADARSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjanina 11, Zadar,
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3,
- HEP dd-Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8,
- Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora bb,
- Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17,
- GRAD ZADAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1,
- HAKOM- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb, -na znanje
- B. NET HRVATSKA  d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb,
- HRVATSKI TELEKOM d.d., Regija 2, Vinkovačka 19, 21000 Split,
- METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d., Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb,
- OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Regija jug, Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II, 21000 Split.
- EVN Croatia plin d.o.o., Garićgradska 18, Zagreb,
- MUP PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb, Zadar,
- MUP PU Zadarska, Odjel prometa Zadar, Andrije Hebranga bb, Zadar.
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, Split,
- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35. Split.
- NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1,
Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Zadru svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu II. Izmjena i dopuna DPU-a, a ako
ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.
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IX. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU
Članak 10.
Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:
- Prijedlog II Izmjena i dopuna DPU-a za javni uvid izradit će se u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva za izradu Plana prema čl. 79. Zakona.
- nacrt Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna DPU treba dostaviti u roku od 15 dana od dana dostave primjedbi
s javnog uvida.
X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DPU
Članak 11.
Financiranje izrade II. Izmjena i dopuna DPU-a osigurat će društvo Tenos d.o.o. iz Zadra.
XI. ODLUKE O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA IZMJENA I DOPUNA DPU-a
Članak 12.
U vrijeme izrade II. Izmjena i dopuna DPU-a nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA:350-01/14-01/07
URBROJ:2198/01-1-14-4
Zadar, 11. srpnja 2014. godine
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ , br. 24/11, 64/11 i 27/13) članka 27. Statuta Grada Zadra   („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10 i 3/13)  
Gradsko vijeće Grada Zadra, na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra
izabranih s liste grupe birača
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra izabranih s liste grupe birača („Glasnik Grada Zadra“ br.17/13 ) članak 3. mijenja se glasi:
„Ukupan iznos osiguranih sredstava u Proračunu 2014. godine iznosi 525.000,00 kuna.
Ukupan broj vijećnika je 31, a broj vijećnika podzastupljenog spola (žene) -10
-iznos sredstava po pojedinom vijećniku iznosi 1.333,33 kuna mjesečno
-iznos sredstava po pojedinoj vijećnici iznosi 1.503,90 kuna mjesečno
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-iznos sredstava po pojedinoj vijećnici iznosi 1.503,90 kuna mjesečno

Red.br.

Politička Stranka/nezavisni
član
izabran s liste grupe birača
HDZ
HSP AS
HSLS
HSU
SDP
HNS
DSU
Akcija mladih
Nezavisni član izabran s liste grupe
birača

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Broj Vijećnica
4
1
0
0
3
2
0
0
0

Broj
Vijećnika
8
2
1
1
4
0
1
2
2

Mjesečni iznos
16.953,13
4.238,28
1.367,19
1.367,19
9.980,47
3.007,81
1.367,19
2.734,38
2.734,38

Članak 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA: 402-01/13-01/91
URBROJ: 2198/01-1-14-5
KLASA:
Zadar, 402-01/13-01/91
11. srpnja 2014. godine

URBROJ: 2198/01-1-14-5
Zadar, 11. srpnja 2014. godine GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
PREDSJEDNIK

							
			
PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med,
v.r.
				
			
Živko
Kolega,
v.r.
Temeljem članka 27. Statuta 		Grada Zadra („Glasnik
Grada Zadra“, broj 9/09,
28/10
i 3/13)dr.med,
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Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 13/09, 3/13 i 6/14) Gradsko vijeće
GradaTemeljem  članka  27.
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godine,
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Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 13/09,  3/13 i 6/14)   Gradsko vijeće GraO D L U2014.
K U godine, d o n o s i
da Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja
o izmjeni
Odluke o izboru članova i članica
ODLUKU
Odbora za mladež

o izmjeni
Odluke o izboru članova i članica
Odbora
za 1.
mladež
Članak

U članku 1. Odluke o izboru članova i članica Odbora za mladež, alineja 2., mijenja se i glasi:
-

Tomislav Dominis, za člana.

Članak 1.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Glasniku Grada Zadra”.

U članku 1. Odluke o izboru članova i članica Odbora za mladež, alineja 2., mijenja se i glasi:
- Tomislav
Dominis, za člana.
KLASA: 021-01/13-01/14
URBROJ:2198/01-1-14-3

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/13-01/14
URBROJ:2198/01-1-14-3
Zadar,11. srpnja 2014. godine
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Temeljem  članka  27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10 i 3/13) i članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 13/09,  3/13 i 6/14)   Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni
Odluke o izboru članova Mandatne komisije
Članak 1.
U članku 1. Odluke o izboru članova Mandatne komisije, alineja 3., mijenja se i glasi:
- Renato Šuljić, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/13-01/02
URBROJ:2198/01-1-14-2
Zadar,11. srpnja 2014. godine
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Temeljem  članka  27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10 i 3/13) i članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 13/09,  3/13 i 6/14)   Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni
Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša,
prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
Članak 1.
U članku 1. Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, alineja 1., mijenja se i glasi:
-

Renato Šuljić, za predsjednika.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/13-01/07
URBROJ:2198/01-1-14-2
Zadar,11. srpnja 2014. godine
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Temeljem  članka  27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10 i 3/13) i članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 13/09,  3/13 i 6/14)   Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni
Odluke o izboru članova i članica
Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
Članak 1.
U članku 1. Odluke o izboru članova i članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo, alineja 5., mijenja se i glasi:
-

Renato Šuljić, za člana.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/13-01/10
URBROJ:2198/01-1-14-2
Zadar,11. srpnja 2014. godine
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Temeljem  članka  27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10 i 3/13) i članka 27.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 13/09,  3/13 i 6/14)   Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni
Odluke o izboru članova i članica
Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
Članak 1.
U članku 1. Odluke o izboru članova i članica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju,
alineja 5., mijenja se i glasi:
-

Renato Šuljić, za člana.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/13-01/13
URBROJ:2198/01-1-14-3
Zadar,11. srpnja 2014. godine
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Temeljem članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br.158/03,100/04,
141/06 i 38/09) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju
članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
Članak 1.
U Povjerenstvo za imenovanje članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja imenovano Odlukom Gradskog vijeća („Glasnik Grada Zadra“ br.2/04 i 6/14) umjesto dosadašnje predsjednice
Marije Pavlović-Palčok imenuje se:
- Hrvoje Baranović, predsjednik
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“
KLASA: 342-01/04-01/04
URBROJ: 2198/01-1-14-13
Zadar, 11. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
										
				
		
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra  –
„Vodovod“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-30
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

www.grad-zadar.hr

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Str.: 21

broj: 9

GLASNIK GRADA ZADRA

18. srpnja 2014.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
			
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra –
„Nasadi“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-31
Zadar, 11.srpnja 2014.
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra  – „Čistoća“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-32
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
					
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra  –
„Odvodnja“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-33
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Str.: 22 broj: 9

GLASNIK GRADA ZADRA

18. srpnja 2014.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra –
„Obala i lučice“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-34
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
			
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra  –
„Liburnija“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-35
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13),  Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
				
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra  –
„Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-36
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Str.: 23 broj: 9

GLASNIK GRADA ZADRA

18. srpnja 2014.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra  –
„EKO“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:363-01/14-01/246
URBROJ:  2198/01-1-14-37
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra –
„Poduzetnički inkubator“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:024-01/14-01/02
URBROJ:  2198/01-1-14-5
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra –
„Razvojna agencija Zadarske županije - ZADRA“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:024-01/14-01/03
URBROJ:  2198/01-1-14-6
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Str.: 24 broj: 9

GLASNIK GRADA ZADRA

18. srpnja 2014.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09, 28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra –
„Športski centar Višnjik“ d.o.o. – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 620-01/14-01/41
URBROJ:  2198/01-1-14-4
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra  –
„Zadarski šport“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 620-01/14-01/41
URBROJ:  2198/01-1-14-5
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

							
				
		

			
			

PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Na temelju članka 27. i 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 9/09,  28/10 i 3/13), Gradsko vijeće
Grada Zadra na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje Trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zadra –
„Dom hrvatske mladeži“ d.o.o. Zadar – za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 620-01/14-01/41
URBROJ:  2198/01-1-14-6
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Str.: 25

broj: 9

GLASNIK GRADA ZADRA

18. srpnja 2014.

Temeljem članka 20. stavak 1.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (“Narodne novine”, broj 94/13)
i članka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 9/09, 28/10 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Zadra
na 9. sjednici, održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKA
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2013. godinu, koje se
nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA: 351-01/14-01/29
URBROJ: 2198/01-1-14-3
Zadar, 11.srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
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PREDSJEDNIK
Živko Kolega, dr.med, v.r.

Str.: 26 broj: 9

GLASNIK GRADA ZADRA
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SA D R Ž A J
AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07
i 94/13), članka 53. i 55. Statuta Dječjeg vrtića „Sunce“ („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13) i članka 36. Statuta
Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10 i 3/13), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 20. lipnja
2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića „Sunce“ u Zadru
Članak 1.
ANA DUNATOV, nastavnica predškolskog odgoja iz Zadra, imenuje se na dužnost ravnateljice Dječjeg
vrtića „Sunce“ Zadar.
Članak 2.
Mandat ravnateljice iz članka 1. ove Odluke traje četiri (4) godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom isteka dosadašnjeg mandata, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 601-01/14-01/10
URBROJ: 2198/01-2-14-3
Zadar, 20. lipnja 2014.
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GRADONAČELNIK
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v.r.

Str.: 27

broj: 9

GLASNIK GRADA ZADRA

18. srpnja 2014.

SA D R Ž A J
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Statutarna Odluka o izmjenama  i dopunama Statuta Grada Zadra;

1

2.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra;

1

3.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra;

2

4.

Odluka  o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru;

7

5.

Odluka o sudjelovanju Grada Zadra u postupku preoblikovanja Nogometnog kluba
Zadar iz športskog kluba-udruge za natjecanje u športsko dioničko društvo;

8

6.

Odluka o preoblikovanju društva Zadarski  šport d.o.o. u Javnu ustanovu;

9

7.

Odluka o osnivanju Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“;

11

8.

Odluka o postavljanju Spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom
ratu  na Trgu Sv. Šimuna i Tadije na Bokanjcu;

13

9.

Odluka  o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Gradske uprave Grada Zadra;

13

10.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i
centralnih funkcija Maraska park u Zadru;

14

11.

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka;

16

12.

Odluka  o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za mladež;

17

13.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije;

18

14.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno
uređenje i komunalnu djelatnost;

18

15.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za socijalnu skrb i
zdravstvo;

19

16.

Odluka o izboru članova i članica Odbora za međugradsku i međunarodnu
suradnju;

19

17.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja;

20

18.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

20

19.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

21

20.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD
„Čistoća“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

21

21.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD
„Odvodnja“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

21

22.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Obala
i lučice“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

22

23.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar za 2013.g.

22

24.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD
„Tržnica“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

22

25.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Eko“
d.o.o. Zadar za 2013.g.;

23

26.

Zaključak o primanju na znanje izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD
„Poduzetnički inkubator“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

23

27.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

23

28.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD
Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar za 2013.g.;

24

29.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko poslovanje  TD „Zadar- 24
ski šport“  d.o.o. Zadar za 2013.g.;

www.grad-zadar.hr
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30.

Zaključak o primanju na znanje Izvješće o radu i financijsko  poslovanje TD „Dom
hrvatske mladeži“ d.o.o. Zadar za 2013.g.

24

31.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada
Zadra za 2013. godinu

25

SA D R Ž A J
AKTI GRADONAČELNIKA
1.

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sunce

IZDAVAČ: GRAD ZADAR –
Odgovorna: Mirjana Zubčić, dipl. iur.
Telefon: (023) 208-183
Zadar, 2014. godine
www.grad-zadar.hr
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