Klasa: 021-05/17-01/11
UrBroj:2198/16-02-17-3
IZVADAK
sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 12. listopada 2017.
godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u
08,00 sati.
SJEDNICI SU NAZOČNI:
1. Toni Bogdanić
2. Ante Fuzul
3. Branka Golić
4. Ivica Kapitanović
5. Slavica Jeličić
6. Marko Jurić
7. Nikoleta Mustapić
8. Josipa Pribilović
9. Robert Pelicarić
10. Ivana Stamičar
11. Tonči Šangulin
12. Angela Šarić Lončar
13. Antoni Rudić
14. Marija Zrilić
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 14 vijećnika.
Izostanak opravdao: Vijećnik Leo Zorica
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Marijan Stopfer
zamjenik gradonačelnika Grada Biograda na Moru, Suzana Horvat Kolanović, Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, Martina Mrkić, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i financije,
Davor Ivanović, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Ivo Stopfer, Predsjednik Vijeća I Mjesnog odbora Grada Biograda na Moru za predio
Poluotok i Centar.
Predstavnici medija: Stjepan Mišulić, B-Portal, Jelica Farkaš, samostalni novinar te kao
građanin grada Biograda na Moru : Antun Bakija
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac, administrativni referent- tajnica
Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice - usvojena uz primjedbe:
Vijećnik Ante Fuzul dao je primjedbu da se u toč. 9. dnevnog reda naznačilo da se
samo raspravljalo, ako se neće pisati o čemu se raspravljalo , neka nam se da zvučna snimka,
budući da je ovo dostupno i građanima – stavlja se na str. grada, neka i oni znaju o čemu ovo
tijelo raspravlja.
Točka 9. Prijedlog Odluke o prodaji 5 građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni
Biograd na Moru. 2. sjednice u izvadku zapisnika nadopunjuje se:
„Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Davor
Ivanović:
Obrazloženje je dano u pisanom obliku te nema potrebe za dodatnim.
Vijećnica Slavica Jeličić:

Da li je to zemljište u vlasništvu RH ili Grada?
Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Davor
Ivanović:
Ne bih sa točno znao morali bi vidjeti po česticama.
Vijećnica Slavica Jeličić:
Čini mi se da je taj teren već očišćen i da li se zna tko će biti kupac jer se teren čisti i
mislim da je to suludo.
Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Davor
Ivanović:
Znam da je teren očišćen – Grad je to napravio jer je to naša obveza i u tome nema
ništa spornoga.
Vijećnik Ante Fuzul:
Da li bilo koja prodaja ima svrhu ili nam samo teren smeta?
Voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav
Renata Mršić:
Na tom dijelu predviđena je urbanističkim planom uređenja izgradnja Industrijske zone
pa jeonda je normalno i logično da terene prodajemo investitorima koji će investirati u
tu zonu.
Vijećnik Ante Fuzul:
Da li je taj novac od prodaje terena namjenski ili?
Vijećnik Leo Zorica:
Sto je s onim bagerima na terenu i da li smo mi dobili što novaca za to ili je to bilo samo
tako?
Voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav
Renata Mršić:
Bilo je samo tako kao i još 10 drugih lokacija po gradu na kojim se nešto odlaže.
U 9, 56 Slavica Jeličić je napustila sjednicu Gradskog vijeća.
U 9,56 utvrđeno je da je na sjednici nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 3 „protiv“ 1 „SUZDRŽAN“ donijelo Odluku o o prodaji
5 građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.“
Vijećnica Slavica Jeličić moli da u buduće zapisnici budu malo opširniji, pogotovo
ako se radi o točkama koje su bitne za grad - samo zamolba.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da na današnjoj sjednici Svečanu prisegu
polože gradonačelnik , zamjenik gradonačelnika i vijećnik Krsto Milačić, točka 2 dnevnog
reda.
Svečanu prisegu položili su i potpisali Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na
Moru , Marijan Stopfer, zamjenik gradonačelnik Grada Biograda na Moru i Krsto Milačić,
vijećnik Gradskog vijeća(toč 2)
Tekst Svečane prisege čini sastavnicu izvornog zapisnika.
Konstatira se da je umjesto Roberta Pelicarić sjednici nazočan vijećnik Krsto Milačić.

Predlaže se slijedeći

DNEVNI

R E D:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata vijećnika Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
- svečana prisega zamjenika člana Gradskog vijeća3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za
prvo polugodište 2017. godine
4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada
Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.
siječnja 2017. – 30. lipnja 2017. godine
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu
Biogradu na Moru
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada
Biograda na Moru
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Grada
Biograda na Moru
9. Prijedlog Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća i
gradonačelnika, te ostalih tijela
10. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o provedbi postupka prikupljanja ponuda za
obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području grada Biograda na Moru u
periodu 2017.-2021. godine
11. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Biograd“ Biograd na Moru
12. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru
Srednjoj školi Biograd na Moru u svrhu izgradnje otvorenog igrališta za mali nogomet,
rukomet, košarku, odbojku i atletsku stazu u naselju Biogradu na Moru
13. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina kat. čest. br. 3784/4 (nastala
od kat. čest. br. 3784/3) u zk. ulošku broj 2965, i kat. čest. br. 3705/16 (nastala od kat.
čest. br. 3705/10) u zk. ulošku broj 1415, obje k. o. Biograd, radi rekonstrukcije dijela
županijske ceste ŽC6063 (DC8 – T. L. Crvena luka)
14. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine kat. čest. br. 8458/2 (nastala
od 8458) upisane u z. k. ulošku 7510 k. o. Biograd radi rekonstrukcije dijela državne
ceste D 503
15. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane
ceste za nekretnine u k. o. Biograd na Moru (Odluka broj 2.)
16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (put) – nekretnina oznake kat. čest.
br. 451/3, Kosa Torovi, put, površine 632 m2, kat. čest. br. 451/4, Kosa Torovi, put,
površine 37 m2, kat. čest. br. 456/1, Kosa-Torovi, put, površine 42 m2, i kat. čest. br.
458/1, Kosa-Torovi, put, površine 156 m2, sve upisane u zk. ul. broj 8856 k. o. Biograd
17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru (č.k.br.
3020/224 k. o. Biograd )
18. Prijedlog Odluke o prodaji 3 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na
Moru

19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora o međusobnom uređenju
imovinskopravnih odnosa i isplate tržišne naknade u svezi izgradnje ulice Ruđera
Boškovića na predjelu Meterize u Biogradu na Moru
20. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju
građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu zv. Tuče – nekretnine oznake
kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj
2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku
broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd, KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-0216-16 od 14. rujna 2016. godine, i Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja
za prodaju – nekretnina oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2,
upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46
m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd, KLASA: 94401/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine
21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uključivanju Grada Biograda na Moru u
provedbeni program izgradnje stanova po programu društveno poticanje stanogradnje
(POS)
22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Hrvatskog
Crvenog Križa Gradskog društva Crvenog Križa Biograd na Moru za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine
23. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
24. Prijedlog Zaključka u vezi sa zahtjevom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
posl. br.: Usoz-43/17-2 od 24. travnja 2017. godine
25. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
26.Odluka gradonačelnika Grada Biograda na Moru o imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru
27. Prijedlog Zaključka o kupnji suvlasničkog dijela Roka Štampalijea na nekretninama
označenim kao kat.čest. 2272/12 Granda, pašnjak, površine 162 m2 upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku br. 5901 k.o. Biograd na Moru i kat. čest. 2272/15 Granda, put,
površine 54 m2 upisane u zemljišnoknjižnom, ulošku broj 5900 k.o. Biograd na Moru, u
svrhu izgradnje uređenja nerazvrstane ceste (Papučka ulica).
28.Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste
za nekretnine u k.o. Biograd na Moru – Odluka br.3.
29.Prijedlog Odluke o prodaji građevinskih zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke
namjene (K2).
30.Prijedlog vijećnika Ante Fuzul (MODES) o prijedlogu kandidata za potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Oporbeni vijećnici predložili su Antu Fuzul
(MODES)
Predloženi dnevni red s dopunama usvojen je sa 9 glasova „ ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ 1
„PROTIV“
AD/1. Aktualni sat.
Vijećnica Slavica Jeličić
1. Stanje sredstava na žiro računu Grada, obveze Grada i koliko je tih obveza dospjelo na
naplatu na dan 30.09.2017.godine?

2. Na 29. sjednici GV u prošlom sazivu održanoj 30.03.2016.godine postavila sam
Gradonačelniku pitanje "tko je i gdje odvezao kamen s glavnog mula a koji je bio u kampu
Sv.Dominik ". Odgovor je bio da ne zna i da je kamen vlasništvo županije.
Sada postoje saznanja da se kamen nalazi na ranču do gradonačelnikovog i da bi morao biti
upoznat, pa me zanima tko ga je tamo odvezao i po čijem ovlaštenju.
Gradonačelnik ; Što se tiče prvog pitanja odgovorit će se u pismenom obliku.
Vezano za drugo pitanje kamena s glavnog mula - nije u nadležnosti Grada Biograda na
Moru. Gradonacelnik ne može biti istražitelj. Uputit ćemo dopis Zavodu za zaštitu spomenika
kulture Zadar.
Bitno da nije na ranču Ivana Kneza.
Vijećnica Slavica Jeličić – Molim da mi se dostavi taj dopis na uvid.
Vijećnik Ante Fuzul: Posebno mi
je drago što je na današnjoj sjednici nazočan gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika Grada
Biograda na Moru, bilo bi mi drago da to bude i ubuduće.
1. S obzirom na nedavnu odluku da se otpadne vode iz Zadra, za vrijeme obnove
njihovog pročišćivača, prevoze i ispuštaju u naš kanalizacijski sustav zanima me da li
pročišćivač otpadnih voda na Kumentu ima dovoljan kapacitet za takve količine, da li isti
uopće ima uporabnu dozvolu te da li je na istom napravljena i druga faza, odnosno da li se
separacija vrši samo mehanički, ili je uključena i biološka faza pročišćavanja otpadnih voda?
2. Od potpisivanja ugovora o izgradnji prve faze stanova iz POS programa prošlo je
već 5 mjeseci. Prema ugovoru je bilo predviđeno da je rok za izgradnju 20 mjeseci od
uvođenja izvođača u posao. U kojoj je fazi to uvođenje u posao, jer se na terenu još uvijek
ništa ne događa, da li su istinite informacije iz APN da je izvođač odustao, jel moguće da ste
iskoristili cijeli postupak u predizborne svrhe jer su prema izjavama koja ste davali ti stanovi
već trebali biti useljeni.
Gradonačelnik odgovorio 1/ pitanje : Moram Vas najprije upozoriti kad donosite neke
odluke teško ih je doniti pa i za ovo prihvat otpadnih voda iz Zadra, uzrok je poznat, svi
znamo. S obzirom da je Grad Biograd na Moru suvlasnik od 29% u Komunalcu, ostalo je
Općina Pakoštane Sv. Filip i Jakov, Pašman i Tkon, morali su se sastati svi načelnici općina,
gradonačelnik i direktor Komunalca i na kraju smo donili zajedničku odluku, a donili smo je
u tom smjeru da i mi molimo Grad Zadar da nam u ljetnim mjesecima dodjeli 10 litara vode u
sekundi – to je prihvaćeno. Nakon toga zvao sam direktora Komunalca koliko je dovezeno i
da li to ugrožava nas, odgovoreno mi je da je dovezeno 2 kamiona jer i oni imaju svoj
pročišćivač u Petričanima.
2/ pitanje Što se tiče predizborne svrhe to nema veze. Taj postupak POS-ovih stanova Grad je sve napravio : zemljište parcelizirano , napravili projekte, dozvole . APN je prvi put
raspisao natječaj, nitko se nije javio. Drugi put je opet raspisan natječaj javilo se 5-6
ponuditelja, izabran je najpovoljniji ponuditelj , potpisan je i ugovor, u međuvremenu se
otkrilo da navedeni ponuditelj nema bankovnu garanciju, s tim ponuditeljem raskinut je
ugovor i raspisat će se i treći natječaj od strane APN za odabir izvođača radova.
Vijećnik Ante Fuzul: Hvala na odgovoru. Što se tiče uporabne dozvole volio bih imati
kopiju, barem jedan dio. Obećanje je bilo 2015. godine, raspisana su 3 natječaja na koju se
javio odabrani izvođač sa ponuđenom sveukupnom cijenom od 8,5 milijuna kuna+PDV. Grad
bi trebao od APN zatražiti očitovanje ako treba i sankciju, smatram da je to malo neozbiljno s
njihove strane. Temeljim to svoje upravo na činjenici, a koja je poznata svakom ko je gradio

bilo kakav objekt, da je od početka bilo poznato da je nemoguće napraviti zgradu sa 6 stanova
za 180.000 EUR + PDV.
Vijećnik Krsto Milačić: Pitanje stipendija: zanima me odkad je Grad počeo davati
stipendije, da li su isplaćene sve stipendije jer ima slučajeva da nisu sve isplaćene. Molim
pisani odgovor , koliko je studenata koji su primali stipendije završilo fakultet.
Odgovor molim u pisanom obliku.
Vijećnik Antoni Rudić: Na tragu ovog pitanja, uvažavajući tradiciju da Grad Biograd na
Moru financira razvoj civilnog društva putem sporta, kulture,udruga što aposolutno
podržavam. Pitanje:
1/ Da li Grad ima Strategiju/podstrategiju razvoja osnovnog i srednjeg školstva.
Gradonačelnik: Grad je nadležan u Dječjem vrtiću, mislim da smo jedini Dječji vrtić u
Hrvatskoj koji ima engleski jezik besplatno. Osnovna i srednja škola nije u nadležnosti
Grada. Osnovnoj školi za talijanski jezik daje se 30.000,00 kuna , Srednjoj školi doniramo
kupnju knjiga za knjižnicu.
Ove godine započeli smo isplatu jednokratne novčane pomoći za udžbenike za osnovce
školska godina 2017/2018.
Što se tiče prehrane to je bila ideja i bivše Predsjednice Gradskog vijeća da se u Osnovnu
školu uvede prehrana – kuhanje. Da Srednja škola kuha za djecu Osnovne škole, to se ne
može nikom narediti. Bila je također ideja da se u Biogradu na Moru pri Visokoj školi
Baltazar Krnčević Zaprešić i Filozofskom fakultetu Zadar otvori odjel Gastronomije u
Biogradu na Moru, međutim dok smo mi pregovarali u međuvremenu je došlo do promjene
dekana, to je otvoreno u Splitu i Zagrebu.
Vijećnik Antun Rudić: Za Srednju i Osnovnu školu Grad Biograd bi trebao izdvajati 1%
sredstava, ima i trebali bi ih pokušati skupa naći.
Gradonačelnik: Grad će poslati upit Županiji , Osnovnoj školi i Srednjoj školi vezano
za stategiju/podstrategiju.
Vijećnik Ante Fuzul: Moli da se taj dopis dostavi vijećnicima.
Vijećnik Antoni Rudić: predlaže da sjednice Gradskog vijeća umjesto u jutarnjem
terminu budu u popodnevnim satima.
Vijećnik Ante Fuzul pridružuje se mišljenju vijećnika Antoni Rudić, koliko mi je poznato
i vijećnik Leo Zorica poslao je e-mail sa istim prijedlogom, većina vijećnika rade u jutarnjim
satima i svi moraju tražiti odobrenje, a cijeli prošli saziv Gradskog vijeća sjednice su se
održavale u popodnevnim satima.
Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je da nema potrebe da se sjednice održavaju u
popodnevnim satima. Jedan put u dva tri miseca koliko se održavaju sjednice ne bi trebao biti
problem, da je to svaki mjesec to bi bilo sasvim nešto drugo. Tako sam odlučio, mišljenja
sam da je jutro uvijek pametnije i lakše je razmišljati i donositi pojedine odluke.
AD/2.
Predsjednik Gradskog vijeća : S obzirom da je vijećnik Krsto Milačić prije
predlaganja dnevnog reda položio i potpisao Svečanu prisegu, Gradsko vijeće po pisanom
Izvješću Mandatne komisije donosi Odluku o utvrđivanju početka mirovanja mandata
vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Roberta Pelicarić i početku obnašanja
dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
Krste Milačić.
Odluka je dostavljena Robertu Pelicarić, Put Solina, Biograd na Moru i Krsti Milačić
Dr. Franje Tuđmana 56 , Biograd na Moru.

AD/3.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za
prvo polugodište 2017. godine.
U raspravi sudjelovali:
Vijećnica Slavica Jeličić:Zanima me na temelju čega je planiran proračun s obzirom na
slabiju realiziranost plana te utrošak proračunske zalihe .
Gradonačelnik je odgovorio kako je „već petsto puta“ rekao na koji način se planira
gradski proračun i ponovio kako se radi o viziji trošenja proračunskih sredstava kojoj u
proračunu mora biti dodjeljena stavka jer je unaprijed nemoguće znati hoće li se i ostvariti.
Pritom se to odnosi na poticajnu stanogradnju, poduzetnički inkubator, turistički-informativni
centar, reciklažno dvorište, odlagalište otpada i tako dalje. Kad je riječ o proračunskoj zalihi
velik je broj zahtjeva građana, udruga i ustanova. Najveći iznos utrošen je na tečaj
talijanskog jezika, zatim za pomoć i uređenje učionice u Osnovnoj školi, organizaciji
malonogometnog turnira, pomoć zajednici Cenacolo, tiskanje knjiga itd.
Vijećnik Antoni Rudić Moli da se u buduće doda malo opširnije obrazloženje u svezi
izvještaja o izvršenju proračuna, da nije ovako šturo s jednom dvije rečenice, te postavlja
pitanje hoće li biti rebalansa.
Gradonačelnik je odgovorio: Hoće.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ usvojilo Polugodišnje izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2017. godine.
Tekst Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo
polugodište 2017. godine čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/4.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada
Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini.
Na pitanje vijećnice Slavice Jeličić da li je o ovoj točki trebao raspravljati Odbor za
proračun i financije, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Horvat Kolanović
odgovorila je da je ovo samo dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada
Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2017.godini.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ vijeće donijelo Odluku o
dopuni Odluke o raspoređivanju sredsava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno
godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini
Odluka je dostavljena Odsjeku za gospodarstvo i financije.
Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/5.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.
siječnja 2017. do 30 . lipnja 2017. godine.
Vijećnica Slavica Jeličić : Zanimaju me putovanja u Split, Zagreb, Radlje ob DraviSlovenija, da li je neki konkretni rezultat proizišao iz toga, te da li je Grad imao koristi od tih
sastanaka i putovanja.
Gradonačelnik: Evo jučer sam bio u Zagrebu, krenuli već iza 04 sata ujutro od 8-10
sati bili na prezentaciji Video nadzora, u 10 sati u ARHEO kod gosp. Pezelja vezano za
izmjene Prostornog plana, iza toga kod ministra Bilavera, u 15,30 sati imali smo sastanak s
državnom tajnicom u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture na temu Ribarska luka u
Biogradu na Moru i iza toga krenuli za Biograd.

Vijećnica Slavica Jeličić: Zanima me putovanje u siječnju 2017.godine u Osijek i
Beograd?
Gradonačelnik: Radilo se o poslovnom sastanku s predsjednikom udruge
Poduzetničkih inkubatora u Osijeku s ciljem realizacije projekta Poduzetničkog inkubatora u
Biogradu na Moru , a Beogradu je obavljen sastanak s predstavnikom njemačke tvrtke u vezi
moguće izgradnje tvornice prerade otpadne plastike u eurodizel na području Biograda na
Moru, Nadalje, svrha odlaska u Split na konferenciju za medije u povodu Porina bio je
dogovor o održavanju Sreet Music Festivala u Biogradu tijekom minule turističke sezone. Ja
sam se vratio istog dana, a dogradonačelnik Marijan Stopfer ostao je spavati jer je joj imao
neke dogovore .
Gradsko vijeće sa 9 glasova„ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 2 „PROTIV“ donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika
(za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2017.)
1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika grada Biograda na Moru za razdoblje od
01.siječnja 2017. do 30.lipnja 2017.
2. Poludišnje izvješće o radu gradonačelnika iz točke 1. čini sastavnicu ovog
Zaključka.
AD/6.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu
Biogradu na Moru.
Gradonačelnik: Adria klub d.o.o. hotel Biograd na Moru podnio je Gradskoj upravi
zahtjev u kojem moli da se obzirom da se u svim njihovim brošurama i podacima hotela
navodi ulica Augusta Šenoe da mole da tako i ostane.
Vijećnica Branka Golić 9,27 nakratko je napustila sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 13 vijećnika
Vijećnica Slavica Jeličić nema ništa protiv , međutim 7 godina da se to nije primjetilo.
9,30 Branka Golic vratila se na sjednicu.
Sjednici nazočno 14 vijećnika.
S obzirom da rasprave više nije bilo Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje.
Glasovanjem je utvrđeno da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru
Članak 1
U Odluci o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“, br. 8/10 i 10/11). u članku 2 stavak 1. podnaslov V. u predjelu GRANDA
točka 108. mijenja se i glasi:
„45 Ul. Augusta Šenoe (do okuke za Put Kumenta),
sukladno grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.“
Članak 2.
U članku 2. stavak 1. u podnaslovu II u predjelu CENTAR I TUČE točka 48. briše se.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.

Odluka je dostavljena Adria klub d.o.o. hotel Biograd na Moru, Katastar Biograd na
Moru, Policijskoj postaji Biograd na Moru i Uredu državne uprave – Ispostava Biograd na
Moru.
AD/7.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada
Biograda na Moru.
Gradonačelnik: S ovom odlukom Gradska uprava, odnosno Jedinstveni upravni
odjel, doživio je promjene u svojem ustrojstvu s ciljem veće učinkovitosti službenika i
namještenika i smanjenju rashoda. Tako su ukinuti svi odsjeci i jedan pododsjek kao radna
mjesta voditelja spomenutih organizacijskih jedinica. Događalo se da sam „nažalost više
radio kao pročelnik nego kao gradonačelnik“. Voditelji odsjeka, prema ovoj odluci, postat će
viši
stručni
suradnici.
Od sada će samo pročelnica nazočiti sjednicama Vijeća jer drugi pravnici dovode sve nas
u zabludu, kako i vas, a i gradsku upravu. Tu je moj obraz u pitanju. Plaća djelatnicima se
neće smanjivati u prvoj fazi, oni koji ne budu radili svoj posao, jednostavno ćemo ih vratiti na
niži rang i to je to. Ja jesam zadovoljan djelatnicima, međutim ovo radimo, jer sustav ne
funkcionira. – rasprava kod točke o članovima upravnog vijeća vrtića različitim tumačenjima
zakona nepotrebno se zakomplicirala.
Na pitanje Ante Fuzul da se plaće neće mjenjati, gradonačelnik je odgovorio da će umjesto
Voditelja Odsjeka biti Viši stručni suradnici.
Vijećnik Ante Fuzul pozdravio je natječaj za komunalnog redara.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donijelo Odluku o
izmjenama Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada Biograda na Moru.
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/8.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Grada
Biograda na Moru,.
Na pitanje vijećnice Slavice Jeličić koliko je to financijski, kako je bilo prije, koliko
će se povećati službenicima – sve to u % predložena je pauza u 9,40 h od 5-10 minuta kako
bi Martina Mrkić, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i financije mogla pripremiti odgovor
na postavljeno pitanje vijećnice Slavice Jeličić.
U 9,53 minute nastavljeno je sa radom sjednice, te je Martina Mrkić Voditeljica Odsjeka za
gospodarstvo i financije dala obrazloženje kako slijedi:
Dogradonačelnik stari koeficijent 3,41 Brutto iznos 13.264,90 kn
novi koeficijent 3,87 .....................15.054,30 kn
razlika cca .....
.................................... = 1.789,40 kn
Gradonačelnik stari koeficijent 4,00 Brutto iznos 15.560,00 kn
novi koeficijent 4,55 ....................... 17.699,50 kn
razlika cca............................................2.139,50 kn
Službenicima i namještenicima 12% . – sve od 1.01.2018. godine.
Viječnik Ante Fuzul mišljenja je da je ovo povećanje preuranjeno.
S obzirom da rasprave više nije bilo Predsjednik Gradskog vijeća daje na glasovanje.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 1“SUZDRŽAN“ donesena
Odluka o izmjenama Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Grada Biograda na Moru.
Odluka je dostavljena Odsjeku za gospodarstvo i financije.

Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/9.
Prijedlog Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća i
gradonačelnika.
U raspravi sudjlovali:
Vijećnik Ante Fuzul: ne slažem se i nije pravo vrijeme za donošenje ovakve Odluke.
Vijećnica Slavica Jeličić slaže se s mišljenjem vijećnika Ante Fuzul uz napomenu da
bi se složila da naknada bude 150,00 kuna po sjednici, a iste da se održavaju u popodnevnim
satima.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donijelo
Odluku o naknadi za članove Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika,
te ostala tijela : naknada za članove Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća i
gradonačelnika i ostalih tijela umjesto dosadašnjih 150,00 kuna, vijećnici po sjednici će
primati 300,00 kuna, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća po novome 700,00 kuna, a
predsjednik Gradskog vijeća 1700,00 kuna umjesto dosadašnjih 1500,00.
Odluka je dostavljena Odsjeku za gospodarstvo i financije.
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/10.
Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o provedbi postupka prikupljanja ponuda za
obavljanjanje veterinarsko –higijeničarskih poslova na području grada Biograda na Moru u
periodu 2017.-2021.godine.
U raspravi sudjelovali:
Vijećnica Slavica Jeličić : postavlja pitanje da li se ponuda mora poslati na 3 adrese.
Vijećnik Ante Fuzul Da li je ovo u skladu s Zakonom o javnoj nabavi?
Davor Ivanović voditelj Davor Ivanović, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša odgovorio je da je ovo u skladu sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu i prema Odluci Gradskog vijeća o komunalnim djelatnostima.
Vijećnik Ante Fuzul mišljenja je da ovakve ponude mogu biti namještene, zar nije
bilo nekog koje bliži Biogradu na Moru, ipak je Gospić predalek od Biograda za ovakve
poslove.
Gradonačelnik: Uvijek se vodi računa da se ponude prikupljaju s ovog područja .
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donijelo
Odluku o poništenju Odluke o provedbi postupka prikupljanja ponuda za obavljanje
veterinarsko-higijeničarskih poslova na području grada Biograda na Moru u periodu od 2017.2021. godine
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/11.
Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.
Gradonačelnik: Ja sam se začudio kad sam čuo jer sam bio na putu i nisam mogao
prisustvovati sjednici Gradskog vijeća zašto uopće ta točka na dnevnom redu kad je 2003.
godine donesen zakon o ovlastima gradonačelnika.Eto pravna služba, srića moja što sam ja
kao i gospodin Fuzul bio inspektor pa sam morao poznavati sve zakonske propise, inače bi
već odavna bio tko zna gdje.
U raspravi sudjelovali:
Vijećnica Slavica Jeličić: Ne bi se složila, gradonačelniče, s Vama. Posjetila bi Vas na
članak 38. Statuta koji kaže Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada: - ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od osam dana od

dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te tražiti od
Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan, bez odgode, o tome
obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji i dostaviti mu odluku o
obustavi općeg akta, - ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je
taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća. Na Odboru za
izbor i imenovanje bila je rasprava te je svoj prijedlog dalo na Gradsko vijeće. Usvojeno je
da jedan član bude iz oporbe. Mandat starom Upravnom vijeću vrtića istekao je 17.07. 2017, a
novi je sa Leom Zoricom započeo i objavljen je u Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru. U obrazloženju stoji da odluka o poništenju odluke koju je donio gradonačelnik od
trenutka donošenja akta mora biti objavljena ali to nije objavljeno u Službenom glasniku iako
je moralo biti u roku od 8 dana. Znači Dječji vrtić nije imao Upravno vijeće 3 mjeseca.
Ako je procedura kako se tvrdi i što je točno da članove Upravnog vijeća vrtića bira
gradonačelnik, što je sa pauzom od tri mjeseca jer nije objavljeno u glasilima i tko je u tom
periodu ustvari bio član.U čemu je problem bio da to bude Leo Zorica .
Gradonačelnik: Tete rade, sve je funkcioniralo, ovdje je zakazala pravna služba.
Priznajem svoju krivicu. Donio sam sankcije i vi ste danas potvrdili tu odluku.
Vijećnik Ante Fuzul: Kako je moguće gradonačelniče uz toliko staža da Vi to niste
znali, vi ste taj dirigent i to je vaša greška.
Gradonačelnik Da sam bio na sjednici Gradskog vijeća ne bi se to dogodilo.
Ovo upće nije trebalo ići na Odbor za izbor i imenovanje, a niti na sjednicu Gradskog
vijeća.
Vijećnica Slavica Jeličić : Doveli smo ljude u zabludu.
Predsjednik Gradskog vijeća: Ja sam upozoravao da je to protuzakonito doveli ste
gospođu pravnicu na led. Činjenica je da točka nije bila legalna.
Vijećnik Ante Fuzul: Zašto se onda ta točka nije skinula s dnevnog reda?
Vijećnik Antoni Rudić Da li je ovo demostracija sile , zašto se ne ide zakonom,
mislim da bi bilo puno pametnije.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donijelo je
Odluku
o poništenju Odluke o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biograd“
Biograd na Moru
Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/12.
Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru
Srednjoj školi Biograd na Moru u svrhu izgradnje otvorenog igrališta za mali nogomet,
rukomet, košarku, odbojku i atletsku stazu u naselju Biograd na Moru.
Gradonačelnik: radi se o susjednom zemljištu istočno od srednjoškolske sportske
dvorane površine 3112 četvornih metara tržišne vrijednosti 4,67 milijuna kuna.Zemljište se
nalazi u prostoru područja javne i društvene namjene školska D-4 određene Prostornim
planom uređenja Grada Biograda na Moru.
U raspravi sudjelovali:
Vijećnica Slavica Jeličić : postavlja pitanje da li je moguće ispoštovati toč. II odluke u
kojoj se navodi da je Srednja škola obvezna ishoditi lokacijsku dozvolu , građevinsku dozvolu
i uporabnu dozvolu sve to u roku 5 godina.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Horvat Kolanović odgovorila je da se
to sve može ishodovati u navedenom roku.

Vijećnik Antoni Rudić : Mišljenja je da će financijsko opterećenje biti veće od 5
godina.
Gradonačelnik :On je već stavljen u financijski plan.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
Odluku
o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru Srednjoj školi Biograd na Moru
u svrhu izgradnje otvorenog igrališta za mali nogomet, rukomet, košarku, odbojku i atletsku
stazu u naselju Biograd na Moru.
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/13.
Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina kat. čest. br. 3784/4 (nastala
od kat. čest. br. 3784/3) u zk. ulošku broj 2965, i kat. čest. br. 3705/16 (nastala od kat. čest.
br. 3705/10) u zk. ulošku broj 1415, obje k. o. Biograd, radi rekonstrukcije dijela županijske
ceste ŽC6063 (DC8 – T. L. Crvena luka) predlagatelj po ovoj točki je gradonačelnik
obrazloženje u pisanom obliku obrazlagatelj je gradonačelnik.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ (Antoni Rudić
nije glasovao) donijelo
Odluku
o prijenosu prava vlasništva nekretnina kat. čest. br. 3784/4 (nastala od kat. čest. br. 3784/3) u
zk. ulošku broj 2965, i kat. čest. br. 3705/16 (nastala od kat. čest. br. 3705/10) u zk. ulošku
broj 1415, obje k. o. Biograd, radi rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC6063 (DC8 – T. L.
Crvena luka)
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/14.
Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine kat. čest. br. 8458/2 (nastala od
8458) upisane u z. k. ulošku 7510 k. o. Biograd radi rekonstrukcije dijela državne ceste D
503.
Gradonačelnik: Ovo je na Jankolovici most. Grad je tražio od Županijskih cesta da
napravi projekt – do izvorišta Sokoluša. Treba se napraviti parcelazacija, kad se to sve
isparcelizira ide se u postupak ishodovanja građevinske dozvole.
Gradsko vijeće sa 12 glasova“ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donijelo
Odluku
o prijenosu prava vlasništva nekretnine kat. čest. br. 8458/2 (nastala od 8458) upisane u z.
k. ulošku 7510 k. o. Biograd radi rekonstrukcije dijela državne ceste D 503
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/15.
Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane
ceste za nekretnine u k.o. Biograd na Moru-Odluka br.2.

Predlagatelj po ovoj točki je gradonačelnik, obrazloženje je u pisanom obliku, obrazlagatelj je
gradonačelnik.
Gradonačelnik: obrazloženje će dati Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela
Suzana Horvat Kolanović koja je istaknula da ima veliki broj parcela i cesta kroz postupak
obnove zemljišnih knjiga, te se na neke upisao Grad, te osobe koje tvrde da imaju temeljni
pravni interes za utvrđenje svog prava vlasništva/suvlasništva na označenim nekretninama su
podnijeli prigovore protiv rješenja kojim je izvršen prava vlasništva u korist Grada Biograda
na Moru.
U raspravi sudjelovali:
Vijećnik Ante Fuzul : postavio je upit da li su ti ljudi pravično obeštećeni za te
parcele, da ne bi imali dodatne troškove (navodi parcele koje se vode vode u suvlasništvu
obitelji Doljanac kao i jednu parcelu koja se odnosi na Kornelija Buća). Zakonitost Odluke ne
sporim.
Gradonačelnik ističe da se ovdje radi o parceli za koju je izvršen upis prava
suvlasništva u korist obitelji Doljanac i dr., odnosno upis prava suvlasništva u korist Grada
Biograda na Moru, te da Grad ne spori upisano njihovo pravo suvlasništva ukoliko isti
raspolažu valjanim ispravama kojima dokazuju to suvlasništvo, odnosno pravo vlasništva za
parcelu koja se odnosi na Kornelije Buća.
Vijećnik Ante Fuzul upozorio je da na str. 3. Odluke čest. br. umjesto 719/3 Kosa
Torovi u vlasništvu Ivice Kapitanović treba stajati čest.br. 719/13 isto tako na str 3. čest.br.
7233/2 , 7234/2, 7234/4 i 7234/6, sve k.o. Biograd se ponavljaju, budući su iste navedene na
str. 1. toč.1. stavak.1. alineje 2.,3.,4. i 5, te je potrebno brisati navedene kat. čest. na str. 3
Prijedloga navedene Odluke.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 5 „SUZDRŽANO“ donijelo:
Odluku
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste za nekretnine u k.o.
Biograd na Moru-Odluka br.2.
Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika
AD/16.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (put) – nekretnina oznake kat. čest. br.
451/3, Kosa Torovi, put, površine 632 m2, kat. čest. br. 451/4, Kosa Torovi, put, površine 37
m2, kat. čest. br. 456/1, Kosa-Torovi, put, površine 42 m2, i kat. čest. br. 458/1, Kosa-Torovi,
put, površine 156 m2, sve upisane u zk. ul. broj 8856 k. o. Biograd
Rasprave nije bilo.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 5 „SUZDRŽANO“ donijelo
Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra (put) – nekretnina oznake kat. čest. br. 451/3, Kosa Torovi,
put, površine 632 m2, kat. čest. br. 451/4, Kosa Torovi, put, površine 37 m2, kat. čest. br.
456/1, Kosa-Torovi, put, površine 42 m2, i kat. čest. br. 458/1, Kosa-Torovi, put, površine 156
m2, sve upisane u zk. ul. broj 8856 k. o. Biograd

AD/17.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru (č.k.br.
3020/224 k. o. Biograd )
U raspravi sudjelovali:
Vijećnica Slavica Jeličić :Znamo da se Grad širi , zanima me da li postoji mogućnost
ostaviti koju parcelu za Dječje igralište.
Gradonačelnik: Da, već imamo.
S obzirom da se za raspravi više nije nitko javio, predsjednik Gradskog vijeća daje
prijedlog odluke na glasovanje.
Glasovanjem je utvrđeno da je Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“
0 „PROTIV“ donijelo Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru
(č.k.br. 3020/224 k. o. Biograd ).
AD/18.
Prijedlog Odluke o prodaji građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni , predlagatelj je
gradonačelnik, obrazloženje je u pisanom obliku. obrazlagatelj je gradonačelnik.
Rasprave nije bilo.
Gradsko vijeće sa 9 glasova“ZA“ 5 „SUZDRŽANO“ donijelo
Odluku
o prodaji građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni
Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/19.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora o međusobnom uređenju
imovinsko pravnih odnosa i isplate tržišne naknade u svezi izgradnje ulice Ruđera
Boškovića na predjelu Meterize u Biogradu na Moru.
Gradonačelnik : S obzirom na starost vlasnice nekretnine, ista je podnijela zahtjev sa
zamolbom da se kupoprodajna cijena umjesto u tri godine isplati u jedan put.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donijelo je
Odluku
o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora o međusobnom uređenju imovinskopravnih odnosa
i isplate tržišne naknade u svezi izgradnje ulice Ruđera Boškovića na predjelu Meterize u
Biogradu na Moru.
Tekst odluke čoni sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/20.
Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju
građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu zv. Tuče – nekretnine oznake kč.
br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269,
kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181,
i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985,
sve k. o. Biograd, KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-16 od 14. rujna
2016. godine, i Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju –
nekretnina oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane

u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane
u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd, KLASA: 944-01/16-01/21,
URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine. Predlagatelj po ovoj točki je
gradonačelnik, obrazloženje je u pisanom obliku, obrazlagatelj je gradonačelnik.
Gradonačelnik: Ovdje se radi o odluci koja je bila na jednoj od sjednica prošlog
saziva. Tadašnja predsjednica Gradskog vijeća iako je glasovala za ovu odluku iz
nepoznatih razloga nije željela istu potpisati . Grad Biograd na Moru je zbog takvog čina
izgubio velika sredstva za razvoj Grada. Ukoliko nas investitor koji je dobio na natječaju
tuži, najvjerojatnije ćemo spor izgubiti.
Vijećnik Antoni Rudić: U tekstu piše da je investitor odustao od kupnje.
Gradonačelnik: Nije uopće bitno je li odustao ili ne, Grad njemu mora vratiti
jamčevinu.
Vijećnica Slavica Jeličić: Što sad dalje, to se prekida, što će se u konačnici dogoditi.
Gradonačelnik: Odredit će se Prostornim planom.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 1 „PROTIV“ donijelo
Odluku
o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog
zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu zv. Tuče – nekretnine oznake kč. br. 3029/3, U
mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6,
U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br.
3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k.
o. Biograd, KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-16 od 14. rujna 2016.
godine, i Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju – nekretnina
oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku
broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku
broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku
broj 4985, sve k. o. Biograd, KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od
30. lipnja 2016. godine
Tekst odluku čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/21.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uključivanju Grada Biograda na Moru u
provedbeni program izgradnje stanova po programu društveno poticanje stanogradnje
(POS)..
U raspravi sudjelovali:
Vijećnik Ante Fuzul: Da li postoji namjena ili će se ta parcela prodati?
Gradonačelnik: Čekamo POS, nećemo je prodati.
Vijećnica Slavica Jeličić postavila je pitanje hoće li ova Odluka utjecati na potpisivanje
ugovora i da li će to usporiti postupak.
Gradonačelnik je odgovorio da je ovo samo jedna parcela i da se postupak neće
usporiti.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donijelo
Odluku
o uključivanju Grada Biograda na Moru u provedbeni program izgradnje stanova po
programu društveno poticanje stanogradnje (POS).

Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/22.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Hrvatskog
Crvenog Križa Gradskog društva Crvenog Križa Biograd na Moru za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine. Predlagatelj po ovoj točki dnevnog reda je
gradonačelnik, obrazloženje je u pisanom obliku, obrazlagatelji su gradonačelnik i
ravnateljica HCK GDCK Franka Troskot – koja je zbog obveza opravdala izostanak.
U raspravi sudjelovali:
Vijećnica Slavica Jeličić: Vidim da Crveni križ vodi dosta brige oko pomoći starijim i
nemoćnim osobama i sve pohvale Crvenom keižu, te postavlja pitanje što je sa pomoći za
starije i nemoćne koje je vodila Udruga Nada.
Gradonačelnik: Ministarstvo za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu skrb pokušava
nešto napraviti po tom pitanju, samo se bojim tko bi radio za 2.600,00 kuna kako se
predlaže.
Gradsko vijeće sa 13 glasova“ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Biograd na Moru za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
godine.
Zaključak je dostavljen Crvenom križu Biograd na Moru.
AD/23.
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
Gradonačelnik: ovo je samo zbog usklađivanja sa Zakonom
U raspravi sudjelovali:
Vijećnik Ivica Kapitanović: Soline, kazao je, mora se doniti plan i program, ono što
je na Kumentu napravilo Planinarsko društvo „Belveder“ za svaku je pohvalu. Trebaju se
napraviti barem 2-3 protupožarna puta kroz park Soline.
Gradonačelnik: Ovdje bi htio pohvaliti gospodina vijećnika Antu Fuzul koji je ovo
ljeto poslao dopis sa prijedelogom mjera koje je potrebno poduzeti na području grada
Biograda na Moru da bi se smanjila opasnost od požara na području Grada Biograda na Moru.
Nakon toga smo odmah reagirali, tri osobe su noću čuvali park šumu, te spriječili nekoliko
pokušaja paljenja šume.
Vijećnica Slavica Jeličić osvrnula se na članak 23. odluke ,nadovezuje se na mišljenje
Ivice Kapitanović.
Vijećnik Ivica Kapitanović naveo je primjer Vrane d.o.o., uz vinograde iza žice,
vlasnik su Hrvatske šume koje ne dozvoljavaju čišćenje odnosno košenje trave.
Vijećnik Ante Fuzul : Pozdravljam ove mjere jer sam to i predlagao ovim dopisom, te
savjetujem da se poljoprivredno komunalnom redaru da ovlast da može donijeti i upravne
mjere kojima će narediti vlasniku uređenje terena, a ukoliko to ne napravi da može izdati
nalog komunalnom poduzeću da uredi teren i naplati taj posao. Iz mog osobnog iskustva znam
da bi se time više postiglo nego nego prekršajnim mjerama koje su predviđene odlukom.
Dao je prijedlog da se sa ovom odlukom obavijeste građani.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
temjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
Odluka je dostavljena Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Zadar, Javnoj Vatrogasnoj
postrojbi Biograd na Moru i Prometno komunalnom poljoprivrednom redaru
Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/24.
Prijedlog Zaključka u vezi sa zahtjevom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
posl. br.: Usoz-43/17-2 od 24. travnja 2017. godine
Vijećnik Ivica Kapitanović 11,25 sati iz opravdanih razloga napustio je sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 13 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
u svezi zahtjeva Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl.br.Usoz-43/17-2
Tekst Zaključka čini satavnicu izvornog zapisnika
AD/25.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta.
Vijećnica Slavica Jeličić: O ovom prijedlogu se raspravljalo na Odboru za izbor i
imenovanje , osobno sam dala prijedlog da jedan član bude iz oporbe i to gospodin Petar
Jakovljev i ponovno dajem prijedlog da se umjesto člana Željka Nekić imenuje za člana
Petar Jakovljev.
Predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog vijećnice Slavice Jeličić na glasovanje.
Glasovanjem je utvrđeno da prijedlog nije prošao.
Rješenje koje je predložio Odbor za izbor i imenovanje daje se na glasovanje.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Rješenje je dostavljeno: Željko Domitrović, Hrvoje Raspović, Željko Nekić,Nevio
Colić, Predrag Kulaš, Ivana Vanjak.
Tekst Rješenja čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/26.
Prijedlog odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o imenovanju članova
Upravnog v ijeća Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru. Predlagatelj po ovoj točki je
gradonačelnik obrazloženje je u pisanom obliku, obrazlagatelj je gradonačelnik.
Gradonačelnik: Ovo se samo prima na znanje.
Rasprave nije bilo.
Gradsko vijeće prima na znanje

Zaključak
u svezi Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.
AD/27.
Prijedlog Zaključka o kupnji suvlasničkog dijela Roka Štampalija na nekretninama
označenim kao kat.čest. 2272/12 Granda, pašnjak, površine 162 m2 upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku br. 5901 k.o. Biograd na Moru i kat. čest. 2272/15 Granda, put,
površine 54 m2 upisane u zemljišnoknjižnom, ulošku broj 5900 k.o. Biograd na Moru, u
svrhu izgradnje uređenja nerazvrstane ceste (Papučka ulica). Predlagatelj po ovoj točki
dnevnog reda je gradonačelnik. obrazloženje je u pisanom obliku, obrazlagatelj je
gradonačelnik.
Gradonačelnik : Ovdje se radi o Roku Štampaliji od koga će Grad otkupiti suvlasnički
dio radi uređenja ceste i postavljanje kanalizacijsko sustava u Papučkoj ulici u Biogradu na
Moru.
Vijećnik Antoni Rudić u 11,32 sati iz opravdanih razloga napustio je sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 12 vijećnika
Vijećnica Slavica Jeličić zamolila je da se u buduće ne dodaju dopunske točke – ovo je
malo previše.
Vijećnica Slavica Jeličić i Branka Golić u 11,35 napustile sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 10 vijećnika.
S obzirom da rasprave više nije bilo Predsjednik Gradskog vijeća zatvara raspravu i daje na
glasovanje.
Glasovanjem je utvrđeno da je Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0
„PROTIV „ donijelo
ZAKLJUČAK
o kupnji suvlasničkog dijela Roka Štampalijea na nekretninama označenim kao kat.čest.
2272/12 Granda, pašnjak, površine 162 m2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku br. 5901 k.o.
Biograd na Moru i kat. čest. 2272/15 Granda, put, površine 54 m2 upisane u
zemljišnoknjižnom, ulošku broj 5900 k.o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje uređenja
nerazvrstane ceste (Papučka ulica).
Tekst Zaključka čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/28.

Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane
ceste za nekretnine u k.o. Biograd na Moru – Odluka br.3.
Gradonačelnik ovdje se radi o ulici Tina Ujevića i Dalmatinskoj ulici, a sve je vezano za
izgradnju kanalizacije.
Vijećnice Slavica Jeličić i Branka Golić vratile se na sjednicu u 11,40 sati.
Konstatira se da je sjednici nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova“ZA“ 1 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donijelo
Odluku
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste za nekretnine u k.o.
Biograd na Moru – Odluka br.3.
Tekst Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste za

nekretnine u k.o. Biograd na Moru – Odluka br.3 čini sastavnicu izvornog zapisnika.

AD/29.
Prijedlog Odluke o prodaji građevinskih zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke
namjene (K2).
Davor Ivanović Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša: Ova parcela se nalazi iznad motela bila je samo jedna parcela, parcelazacijom su
nastale 3 parcele, zbog promjene broja parcele i njihovih površina treba se doniti nova
Odluka.
Rasprave nije bilo.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donijelo je
Odluku
o prodaji građevinskih zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2).
Tekst odluke Prijedlog Odluke o prodaji građevinskih zemljišta u poslovnoj zoni
pretežito trgovačke namjene (K2).čini sastastavnicu izvornog zapisnika.
AD/30.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže dopunsku 30. točku dnevnog reda Prijedlog kandidata za dopredsjednika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Oporbeni
vijećnici predložili su Antu Fuzula (MODES).
Vijećnik Ante Fuzul je kazao kako je ovaj prijedlog dogovoren između oporbe te da
će biti dostavljen na svakoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Slavicu Jeličić zanimalo
postoji li konkretni razlog neizabiranju drugog dopredsjednika Vijeća iz redove oprobe.
Gradonačelnik je odgovorio „da će vijećnik Fuzul to biti kada mi to odlučimo“
Vijećnica Slavica Jeličić postavila je pitanje : Zar postoji razlog da se ne izabere drugi
potpredsjednik Gradskog vijeća ako oporba na to ima pravo.
Vijećnica Marija Zrilić iz opravdanih razloga u 11,47 napustila je sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
Glasovanjem je utvrđeno da prijedlog nije usvojen: „ZA“ je bilo 4 glasa „SUZDRŽANO“ 7.
Svi doneseni akti biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ i
službenim stranicama Grada Biograda na Moru.
S ovim je dnevni red današnje sjednice iscrpljen.
Sjednica je zaključena u u 11,55 sati.
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