Klasa: 021-05/18-01/03
Urbroj:2198/16-02-18-3

IZVADAK
iz zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 29.ožujka
2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom
u 09,05 sati.
SJEDNICI SU NAZOČNI:
1. Toni Bogdanić
2. Ante Fuzul
3. Ivica Kapitanović
4. Ratko Krstinić
5. Slavica Jeličić
6. Marko Jurić
7. Nikoleta Mustapić
8. Josipa Pribilović
9. Antoni Rudić
10. Ivana Stamičar
11. Tonči Šangulin
12. Angela Šarić Lončar
13. Leo Zorica
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika.
Izostanak opravdali vijećnici: Krsto Milačić i Marija Zrilić
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik grada Biograda na Moru, izvjestitelji:
Draženko Samardžić ravnatelj Zavičajnog muzeja, Esma Brzić ravnateljica Dječjeg vrtića
Biograd na Moru, Jelka Sipina ravnateljica Gradske knjižnice Biograd na Moru, Slavko Adžić
Kapitanović ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru, Nevenka Lukin viši
savjetnik za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Nikola Kusijanović predstavnik
Bošana d.o.o. Biograd na Moru, predstavnici medija: Stjepan Mišulić, B-Portal, Jelica Farkaš,
samostalni novinar, Velimir Brkić- Zadarski list,
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac, administrativni referent- tajnica
Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice usvojena bez primjedbi
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći:

DNEVNI

RED:

1. Aktualni sat
2. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2017. godinu
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor članova/ica i njihovih zamjenika Savjeta
mladih Grada Biograda na Moru
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd
na Moru
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Biograd
na Moru
8. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito
područje GP naselja Biograd na Moru – područje Kumenat
9. Prijedlog Zaključka o uspostavi poslovno-tehničke suradnje sa Veleučilištem s pravom
javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ
10. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste
za nekretnine u k. o. Biograd – Odluka br. 5.
11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,,
nekretnina oznake kat. čest. br. 3780/9, U mjestu, put, površine 12 m2, upisane u zk. ul.
broj 8823 k. o. Biograd
12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (put) – nekretnina oznake kat. čest. br.
3746/11, Vilišnica, put, površine 325 m2 i kat. čest. br. 3746/12, Vilišnica, put, površine 91
m2, obje upisane u z. k. uložak br. 10096 k. o. Biograd
13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju 6 građevinskih zemljišta u
Industrijskoj zoni Biograd na Moru, 2 građevinska zemljišta u Komunalno-servisnoj zoni
„Bučina“ i 1 građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2)
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji građevinskog
zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k. č. br. 566/3 k. o. Biograd na Moru)
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u
poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) – nekretnina oznake kat. čest. br. 777/99,
površine 1.500 m2 upisana u zk. ulošku broj 2293 k. o. Biograd na Moru
16. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine
oznake dio kat. čest. br. 3029/13 u površini od 197 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku
broj 5183 k. o. Biograd
17. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi
prodaje nekretnine oznake kat. čest. br. 3439, Kumenat, površine 763 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 628 k. o. Biograd, KLASA: 944-01/17-01/22, URBROJ:
2198/16-02-17-11 od 07. prosinca 2017. godine
18. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao k.č. br. 847/3 k. o. Biograd u svrhu
izgradnje prometnice – spoj ulice Vladimira Becića i Antuna Augustinčića na predjelu
Kožina
19. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 846/5 k. o. Biograd u svrhu
izgradnje prometnice – spoj ulice Vladimira Becića i Antuna Augustinčića na predjelu
Kožina
20. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina označenih kao kč. br. 966/2, 966/3, 966/4, 966/5 i
967/2 k. o. Biograd vlasnice Kamenke Birkić iz Biograda na Moru u svrhu proširenja ulica
Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića i Ivana Generalića u Biogradu na Moru

21. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 2024/3 k. o. Biograd u svrhu
proširenja ulice Ante Starčevića u Biogradu na Moru
22. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 1018/2 k. o. Biograd u svrhu
proširenja ulice Ivana Meštrovića u Biogradu na Moru
23. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine kat. čest. br. 2254/5, površine 23 m2, upisane u zk.
ulošku broj 7104 k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje prometnice (Ćićarijska ulica)
24. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog
muzeja Biograd na Moru za 2017. godinu
25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske
knjižnice Biograd na Moru za 2017. godinu
26. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2017. godinu
27. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića
„Biograd“ Biograd na Moru za 2017. godinu
28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i mjerilima
upisa u Dječji vrtić „Biograd“ Biograd na Moru u pedagoškoj 2018/2019. godini
29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Sportske
zajednice Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
30. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
31. Prijedlog Zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru
za 2018. godinu
32. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada
Biograda na Moru za 2017. godinu
33. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za
2018. godinu
34. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja
2017. – 31. prosinca 2017. godine
35. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Biograda
na Moru za 2017. godinu

Predsjednik Gradskog vijeća svi smo naknadno e- poštom dobili prijedlog za dopunu
dnevnog reda :
36, Izvješće Mandatne komisije u vezi sa prestankom mandata vijećnika Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru i početku obnašanja dužnosti zamjenik vijećnice Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru.
S obzirom da se točka 4. vraća na doradu predlažem da umjesto točke 2. bude predložena
dopunska točka a točka 2 bude 3, a točka 3 bude 4 i dalje kako slijedi dnevni red.
Predloženi dnevni red s izmjenom i dopunom jednoglasno je usvojen .
AD/1.
AKTUALNI SAT
Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća : Od gospodina vijećnika Antonija Rudića
dobio sam e-mail da se kao dopunska točka dnevnog reda stavi problematika školstva u
Biogradu na Moru. Međutim kako mi nemamo nikakvog materijala poduzeo sam određene
korake i razgovarao sa ravnateljima Osnovne i Srednje škole Biograd na Moru i Ivanom
Šimunićem, pročelnikom Upravnog odjela za obrazovanje kulturu i šport u Zadarskoj županiji.
On je prihvatio poziv međutim kako su sad razna natjecanja zamolio je da se taj sastanak za
sada odgodi kako bi mogao biti prisutan na istom. Na sastanak će se pozvati :

Ivan Šimunić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje kulturu i šport Zadarske
županije, Upravna vijeća, ravnatelji i vijećnici, i to ne bi bila sjednica Gradskog vijeća nego
radni sastanak.
Vijećnik Ante Fuzul:
Moram izraziti negodovanje za neke od odgovora na vijećničko pitanje. Na prošloj
sjednici zatražio sam očitovanje direktora Bošane d.o.o. koje je trebalo biti u pisanom obliku,
da dalje ne čitam pisano dostavljam zapisničaru.
Na 4. sjednici zatražio sam dopunu dnevnog reda na pitanja koja sam postavio na 2.
sjednici, a do danas nisam dobio odgovor na to pitanje. Moram izraziti negodovanje zbog toga
jer bi se pravo na pristup informacijama, a u to spadaju i vijećnička pitanja trebalo poštovati i
odgovori davati u roku od 15 dana. Za potrebe ovog zapisnika ponovit ću da je dopuna pitanja
postavljena na 4. sjednici i ispisano na papiru zapisničaru na ovoj sjednici te molim da se ono
unese u zapisnik sa sjednice. Odgovor je već trebao biti , ali vidim da se ignorira pitanje oporbe
svaki put kad ono treba otkriti neku nepodopštinu vlasti, pa ću pravo na svoje odgovore
potražiti u skladu sa zakonskim mogućnostima.
Dakle na 2. pitanje koje je bilo postavljeno vezano za putovanje u Ljubljanu i Beograd
na turističke sajmove nije odgovoreno u potpunosti, te tražim da se isto upotpuni. Ja znam da
su gradonačelnika zvali Zmaj u mladosti, ali ne vjerujem da je u ovim godinama letio u Beograd
i Ljubljanu i pritom na svojim leđima nosio cijelu delegaciju isto tako sumnjam da su spavali
kod spomenika neznanom junaku na Kalemegdanu.
Dakle molim da se upotpune informacije oko troškova prijevoza za Ljubljanu i
Beograd, te s obzirom da ste prilikom dostavljanja prvih odgovora pokazali da Vam
informacije znaju izostati, dostavite i račune prijevoza za Ljubljanu (nemojte izostaviti
poseban trošak dogradonačelnika, koji je sam putovao), te račune prijevoza i smještaja u
Beograd, isto tako bilo bi dobro da iskažete i troškove najma štanda koji je unajmljen, troškove
hostesa koje su korištene tijekom sajma.
Pitanje je tražilo da se kaže koliko je djelatnika TZ Biograd na Moru bilo u toj
delegaciji. U kojem svojstvu je u delegaciji grada prisustvovao Zdravko Šarić, Ana Adžić,
Marina Barbaroša i Lobel Krpina koji, koliko je meni poznato nisu djelatnici ni gradske
uprave, a ni TZ Biograd. Nadalje zašto je Drini Bešenić za Ljubljanu i Zoranu Matić isplaćene
naknade za taxi prijevoz s obzirom na to da se ti troškovi pokrivaju iz dnevnice, a koliko vidim
istima su isplaćene dnevnice u punom iznosu po danu boravka sukladno odluci koja je
dostavljena uz odgovor.
Zadnji dio odgovora koji se odnosi na Ljubljanu i poznati stream, moram Vas upozoriti
da je stream počeo negdje oko 12,00 sati, a ja sam stream gledao u popodnevnim satima oko
15,45 sati nakon povratka sa posla i tona FB stranici grada i isti je nastao sat vremena nakon
mog komentara, tako da mi je teško za povjerovati da nemate kopiju. Osim toga trgovačko
društvo ili agencija koja je navedena u odgovoru ne mogu pronaći ni slovenski inspektori u
njihovom sudskom i obrtnom registru niti je itko od tih inspektora koji rade preko 20 godina
ikad čuo za njih u Ljubljani, a pitao sam jednog od njihovih organizatora sajmova i kongresa
kojeg poznajem, pa molim da mi dostavite račun za navedeni stream.
Pitanja za današnju sjednicu:
1. Tijekom ovog mjeseca u nekoliko navrata sam prošetao Solinama i primijetio sam da se
rade zidići u Solinama na plaži radi proširenja plažnog dijela. Prema informacijama kojima
raspolažem isti takvi zidići će se raditi i na plaži Dražica. Zanima me po kojem projektu se to
radi, zašto te zahvate ne obavljaju djelatnici Bošane, jer vidim da su oni zauzeti poslovima
uljepšavanja zida na gradonačelnikovoj adresi, kome su povjereni ti poslovi i želim dobiti na
uvid ugovor ili ugovore za te poslove. Zanima me da li proveden postupak javne nabave za te
poslove?

2. U prethodnom pitanju sam spomenuo da se uljepšava ogradni zid gradonačelnikovog
prebivališta, te vidim da je u samoj Splitskoj ulici to napravljeno na samo nekoliko lokacija pa
me zanima da li postoji nekakva odluka temeljem koje se određuje tko je povlašten dobiti na
račun grada ogradni zid koji nije u skladu sa prostornim planom (1 metar neprovidni dio) te
želim da mi grad dostavi ugovor sklopljen za adresu Splitska 68 , Biograd na Moru ili ako Vam
je to lakše za zapamtiti za gradonačelnikov ogradni zid ili njegovu majku budući da ne znam
na koga glasi nekretnina?
Vijećnica Slavica Jeličić:
1./ 2007-2008 godine pompozno je najavljena izgradnja veletržnice ribe u Gradu Biogradu
na Moru. Na Skupštini Zadarske županije kao i na Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru
odobreno je osnivanje TD Veletržnica ribe d.o.o. Biograd, dogovoreno je da su suvlasnici i
osnivači sa po 25% udjela (10.000,00 kn) brutto Grad Biograd, PZ List Biograd, Zadarska
županija i Ministarstvo poljoprivrede . U kojoj je fazi taj projekt, da li je osnovano TD, tko je
direktor i da li je izdvojena čestica od 5.000 kvadrata u Industrijskoj zoni za tu namjenu.
Odgovor molim pismeno.
2/. Na jednoj od sjednica Gradskog vijeća u prošlom sazivu donesena je odluka o otkupu
arhivske građe-esponata za Zavičajni muzej Biograd od gospodina Maržića u vrijednosti cca
1.000.000,00 kn. Želim da mi se pismeno dostavi :
- popis esponata sa cijenom s mišljenjem struke
- iznos isplaćenog po ugovoru ili odluci
- gdje se nalaze ti eksponati?
Odgovor pismeno.
Vijećnik Antoni Rudić izrazio je ugodno iznenađenje na pokazanom razumijevanju
Predsjednika Gradskog vijeća vezano za sastanak na temu školstvo u Gradu Biogradu na
Biogradu na Moru.
Dalje je nastavio s pitanjima:
1/. Parabolom o Slavoniji i problemu iseljavanja htio sam ukazati na kompleksnost
ekonomsko uzročno posljedičnih kategorija koje su neodvojive od cijele Hrvatske stvarnosti .
Problem Slavonije nije počeo jučer ni prošle godine Dalmacija je itekako osjetila te posljedice
u vidu nedostatka radne snage , što će u konačnici implicirati veće troškove radne snage a u
konačnici manju zaradu ugostitelja a time i manje prihode grada i dalje da ne nabrajam… Time
sam htio ukazati da generirani višemilijunski gubitak grada a više je nego evidentno da se želi
prebaciti u ruke „idućeg Gradonačelnika“, neće biti NJIHOV „vrući krumpir„ već će to
biti NAŠ problem, dakle svih nas koji tu živimo na načine kojih još nismo svjesni ali hoćemo.
Gubitak znači manjak sredstva u budućim razdobljima , a to znači značajna rezanja po svim
stavkama . U konačnici ćemo svi to osjetiti bilo direktno bilo indirektno.
Drugo pitanje: Molio bih Gradonačelnika konkretne rokove početka radova osnovnoškolskog
igrališta, da ne bi ispalo da je stavka u proračunu 300 tisuća kuna mrtvo slovo na papiru.
Dakle, konkretne datume . Također molio bih da se razmotri ideja izgradnje igrališta na kat
čime bi se omogućili dodatni parking prostori kao i rješenje gužve ispred Doma zdravlja .
Marina je jako blizu i oni bolje platežne moći bi rado držali svoje limene ljubimce u hladu a to
i adekvatno platili. Sukladno našem idejnom projektu riječ je od preko 55 parkirnih mjesta u
samom centru mjesta!

Gradonačelnik: Nerazvrstane ceste su vlasništvo Grada. Što se tiče nadogradnje Osnovne
škole Grad je platio sve projekte. Grad ih je oslobodio od komunalne naknade. Županija
je platila vodni doprinos. Grad je sve to uredno predao u Županiju i na kraju je ispala
priča da je Grad sve odradio. Građevinska dozvola nije propala i sad se čeka 2020-2026.
godina kako bi se prijavili na natječa EU fondovi. Osnovna i Srednja škola dobili su po
300 tisuća kuna i to sve ide u smjeru naše djece. Što se tiče škole dozvola nije propala i sad
čekamo 2020. – 2026. godinu.
Vijećnik Antun Rudić predlaže da se igralište kod Osnovne škole gradi na kat .
Gradonačelnik: Takvu ideju imali smo i od gospodina Ivana Babara bivšeg Gradskog
vijećnika, išli smo skupa u Šibenik da vidimo kako su to oni napravili. Međutim to kod nas
ne ide jer mi nismo vlasnici nego Županija.
Vijećnik Leo Zorica: Da li Grad ima Strategiju zadržavanja ljudi u Gradu Biogradu na
Moru koji pođu na studij ? Nakon završenog studija koliko se njih vrati u Grad Biograd na
Moru, te da li je Grad išta poduzeo da se po tom pitanju napravi. Anketa u Gradu imamo i
Savjet mladih koji bi mogli nešto učiniti po tom pitanju.
Gradonačelnik: Anketu nismo napravili, malo ih se vrati, ostaju u Zagrebu ili dr.gradovima
pa i šire, a i granice su otvorene, Njemačka, Irska, Danska pa sad i Velika Britanija, mladi
hoće nešto više naučiti i proći svijet . Ono što Grad može napraviti vezano je za Poduzetnički
inkubator u kojem će obrtnici – početnici koji tek kreću u posao dobiti poslovni prostor uz
simboličan najam dok tako reći ne stasaju na noge.
Vijećnik Antoni Rudić dao je prijedlog da Gradsko vijeće donese Odluku da na rivi u
krugu 500 metara ne može biti toliko restorana i kafića. Zašto trgovine moraju raditi do 24
sati navecer. Može li se nešto planirati, održimo neki sastanak, ne mora biti sjednica
Gradskog vijeć,a sezona nam je kraća, a ne duža.
Gradonačelnik odgovorio da radno vrijeme ugostitelja određuje Zakon o
ugostiteljskoj djelatnosti, a radnu dozvolu za otvaranje restorana i kafića daje nadležni ured u
županiji.
Aktualni sat dovršen.
AD/2.
Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatne komisije koje je pročitao Toni
Bogdanić predsjednik Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnice Branke Golić i
početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
Ratko Krstinić.
Vijećnik Ratko Krstinić položio je prisegu.
U 8,50 sati konstatira se da je sjednici nazočno 13 vijećnika.
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
Ante Fuzul iz Biograda na Moru, Vaska Lipovca 4, bira se za potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru.
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
Odluka je dostavljena imenovanom potpredsjedniku Gradskog vijeća- Anti Fuzulu.

AD/4.
Vijećnica Slavica Jeličić : postavila je pitanje asfaltiranje nerazvrstanih cesta,
konkretno ul. Andrije Hebranga koja je raskopana već 6 mjeseci u dužini 100 m. Tri puta se
raskopavala i nije dobivena dozvola . Zanima me tko je nadzor i tko ga plaća?
Gradonačelnik: Komunalac plaća iz EU fondova. Na pitanje vijećnice Slavice Jeličić
koliko je bilo u troškovniku, gradonačelnik je odgovorio da Europa daje samo što se prijavilo,
a razliku plaća Grad.
Vijećnica Slavica Jeličić. Planirano je 2 milijuna osamsto, a potrošeno 5 milijuna sedamsto kn.
Gradonačelnik odgovorio: Nije bila predviđena voda .
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul : ne bih ulazio u tehničke poslove, piše da
se za rasvjetu potrošilo oko 5.500 milijuna za nerazvrstane ceste. U gradu imamo popis ulica i
br. čestica na kojima se to radilo.
Gradonačelnik: Sa Županijskim cestama imamo Ugovor u kojem su točno navedene
koje su to ulice.
Nakon rasprave dogovoreno je da se na CD snimi koje su to nerazvrstane ceste, naziv
ulice, dužina u metrima, k.č. i što se sve radilo za te novce.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul predložio je da se to može dostaviti putem
e –maila.
Na pitanje gradonačelnika tko sve želi dobiti odgovor javili su se vijećnica: Slavica
Jeličić, Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul, vijećnici Leo Zorica i Antoni Rudić.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 2“SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2017. godinu.
Tekst Izvješća o izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Biogradu na Moru za 2017. godinu čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku
o pokretanju postupka za izbor članova/ica i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada
Biograda na Moru.
Odluka čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/6.
Gradonačelnik : S obzirom da Grad ima 3 ustanove (Gradska knjižnica zaposlenih 5,
Pučko otvoreno učlište i Zavičajni muzej po 1 zaposleni) po meni je to sve raštrkano, da
ravnatelj ne bi bio sam sebi ravnatelj odlučili smo sve skupa objediniti da to bude Centar za
kulturu. U razgovoru sa ministricom rečeno je da to nije samo problem Biograda, radi na
izmjenama Zakona i ako se to dogodi raspisat će se Natječaj.
Vijećnica Slavica Jeličić: Sve je vezano za toč. 6., 7. i 8. Na Odboru za izbor i
imenovanje tražila sam od gospođe Nevenke Lukin da se pošalje upit ministrici kulture u vezi
s razgovorom gradonačelnika Grada Biograda na Moru. Smatram da je po ovim navedenim
točkama po Zakonu trebao ići natječaj, ovo je nepotrebno, zašto ljude godinu dana stavljati na
led, ja sam protiv toga.

Gradsko vijeće sa 12 glasova “ZA“ 0“PROTIV“ 1“SUZDRŽAN“ donosi Rješenje o
imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd na Moru
AD/7.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUDRŽAN“ donosi Rješenje o
imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru
AD/8.
Gradonačelnik: Radi se o tome da je na Kumentu riješena voda i kanalizacija i projekt
oborinske vode koji je skuplji nego zajedno voda i kanalizacija. Naišlo se na problem zidova,
neki su se povukli, a neki izišli na ulicu, da bi se sve ovo moglo uštimati i da ne rušimo zidove
išlo se na izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kako bi se prilagoditi situaciji, samo
je to razlog.
Potpredsjednika Gradskog vijeća Antu Fuzula zanimalo ga da li je parcela 1365/4
obuhvaćena ovim UPU-om, odgovoreno mu je da je ta parcela puno dalje. Našalio se da je
tražio tajnu nit.
U 9,17 sati vijećnik Toni Bogdanić privremeno napustio sjednicu. Sjednici nazočno 12
vijećnika.
U 9,20 Toni Bogdanić vratio se na sjednicu nazočno 13. vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA“ 0-PROTIV 5“SUZDRŽANO“ donosi Odluku o
izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja
Biograd na Moru – područje Kumenat
Tekst Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito
područje GP naselja Biograd na Moru – područje Kumenat čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/9.
Vijećnica Slavica Jeličić: Na mišljenje Predsjednika Gradskog vijeća da se u kuhare i
konobare upisuju samo djeca ugostitelja i djeca sa lošijim ocjenama moli da se ne ponižava
zanimanje kuhar i konobar navodeći da su kuhari umjetnici u svom poslu, mišljenja je da da
je problem praksa. Treba li nam Stručni studij?
Vijećnik Antun Rudić podržava ovu inicijativu. Postavlja pitanje da li je Ilirija u ovo
uključena, odgovor je gradonačelnika DA kao i čitava turistička privreda.
Ovo Učilište nije privatno, vlasnik je Grad Zaprešić.
Vijećnik Leo Zorica također podržava, uz napomenu zašto uvijek neko drugi mora doći
iz vana.
Gradonačelnik odgovorio da je ovu inicijativu izmislio Ivan Knez već prije 7-8 godina
nije Baltazar prvi s kim se razgovaralo išlo se u Švicarsku, Poljsku, a razgovaralo se i s
Filozofskim fakultetom Zadarm bivšem dekanom Antom Uglešić.
Vijećnik Ratko Krstinić: Mišljenja je da se visoko leti. Biogradu treba jedna dobra
Ugostiteljska škola , a na Veleučilištu da se dograđuje stručna strana zanata koja je već 40tak godina zapostavljena. Što je Ilirija prije 30-40 godina imala svoj kadar, radilo se preko
sezone, a zimi se išlo u Dubrovnik i Opatiju na stručno doškolovavanje. Treba se najprije ispeći
zanat. Veleučilište DA, ali da bude praktično.
Gradonačelnik : Slažem se s idejama vijećnika Ratka Krstinića i Antonija Rudića.
Osobno sam razmišljao da grad bude osnivač , međutim to je procedura.
Vijećnik Antoni Radić napominje da se sve kreće od Osnovne škole i zato stalno govori
kako bi rad škole trebao biti u jednoj smjeni a popodne da se djeca bave slobodnim
aktivnostima.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 5 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o uspostavi poslovno-tehničke suradnje sa Veleučilištem s pravom javnosti BALTAZAR
ZAPREŠIĆ
AD/10.
9,52 Vijećnica Slavica Jeličić privremeno napustila sjednicu.
Sjednici nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine u k. o.
Biograd – Odluka br. 5.
AD/11.
11.9,55 Toni Bogdanić iz opravdanih razloga napustio sjednicu.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,, nekretnina oznake
kat. čest. br. 3780/9, U mjestu, put, površine 12 m2, upisane u zk. ul. broj 8823 k. o.
Biograd
AD/12.
U 9,58 vijećnica Slavica Jeličić vratila se na sjednicu.
Sjednici je nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra (put) – nekretnina oznake kat. čest. br. 3746/11,
Vilišnica, put, površine 325 m2 i kat. čest. br. 3746/12, Vilišnica, put, površine 91 m2,
obje upisane u z. k. uložak br. 10096 k. o. Biograd
AD/13.
Vijećnica Slavica Jeličić postavila je pitanje: Koliko će Grad uprihodovati od prodaje tog
građevinskog zemljišta i u koje namjene će se usmjeriti ta sredstva, nakon što se plati državi i
izgradi infrastruktura što po ugovoru mora biti, koliko će biti obrta i koliko zaposlenih odgovor u pisanom obliku.
Vijećnik Antoni Rudić: Moram pohvaliti pročelnicu kako se sad uz materijale dobiva
kompletno uz česti i slika tako da se može lakše pratiti.
Potpredsjednika Gradskog vijeća Antu Fuzul zanima cijena parcele 75,00 kuna na kojoj će
se graditi hotel sa 4 zvjezdice, a odmah preko puta cijena je 120 EUR/m2.
Gradonačelnik : Moraju se poštivati mišljenja vještaka.

Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju 6 građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni
Biograd na Moru, 2 građevinska zemljišta u Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“ i 1
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2)

AD/14.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji građevinskog zemljišta u Biogradu na
Moru (nekretnina oznake k. č. br. 566/3 k. o. Biograd na Moru)

AD/15.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni pretežito
trgovačke namjene (K2) – nekretnina oznake kat. čest. br. 777/99, površine 1.500 m2 upisana
u zk. ulošku broj 2293 k. o. Biograd na Moru

AD/16.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 5 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake dio kat. čest.
br. 3029/13 u površini od 197 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5183 k. o.
Biograd
AD/17.
U raspravi sudjelovali : Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul i vijećnik: Antoni
Rudić.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o poništenju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine
oznake kat. čest. br. 3439, Kumenat, površine 763 m2, upisane u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 628 k. o. Biograd, KLASA: 944-01/17-01/22, URBROJ: 2198/16-02-17-11
od 07. prosinca 2017. godine
AD/18.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku

o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 847/3 k. o. Biograd u svrhu izgradnje
prometnice – spoj ulice Vladimira Becića i Antuna Augustinčića na predjelu Kožina
AD/19.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 846/5 k. o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice –
spoj ulice Vladimira Becića i Antuna Augustinčića na predjelu Kožina
AD/20.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o kupnji nekretnina označenih kao kč. br. 966/2, 966/3, 966/4, 966/5 i 967/2 k. o. Biograd
vlasnice Kamenke Birkić iz Biograda na Moru u svrhu proširenja ulica Vlahe Bukovca,
Ivana Meštrovića i Ivana Generalića u Biogradu na Moru
AD/21.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 2024/3 k. o. Biograd u svrhu proširenja ulice
Ante Starčevića u Biogradu na Moru
AD/22.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o kupnji nekretnine označene kao kč. br. 1018/2 k. o. Biograd u svrhu proširenja ulice
Ivana Meštrovića u Biogradu na Moru
AD/23.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul u 10,43 privremeno napustio sjednicu.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2“SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o kupnji nekretnine kat. čest. br. 2254/5, površine 23 m2, upisane u zk. ulošku broj 7104
k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje prometnice (Ćićarijska ulica)
AD/24.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul u 10,45 vratio se na sjednicu.
Sjednici nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 12 „ZA“ 0“PROTIV“ 1“SUZDRŽAN“ donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na
Moru za 2017. godinu

AD/25.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na
Moru za 2017. godinu
AD/26.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta
Biograd na Moru za 2017. godinu
AD/27.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na
Moru za 2017. godinu
AD/28.
Vijećnik Leo Zorica mišljenja je da bi se trebao umanjiti iznos za plaćanje vrtića ako je
dijete izostalo 8 dana nevezano za kontinuitet.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Zaključak
o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić
„Biograd“ Biograd na Moru u pedagoškoj 2018/2019. godini
AD/29.
U raspravi sudjelovali :vijećnici Ratko Krstinić, Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante
Fuzul, vijećnik Antoni Rudić.
Nakon podnesenog izvješća kojeg je dao Zdenko Kvartuč, predsjednik Sportske zajednice
Grada Biograda na Moru da jedan od razloga zašto ne potiče provedbu razradjenih kriterija za
raspodjelu novca iz gradskog proračuna je postojanje generalno 3 skupine vrste sportskih
klubova na području Grada Biograda. Natjecatelji koji djeluju u okviru svojih saveza i imaju
tjedne obveze kao što su HNK Primorac, RK Biograd i Vaterpolo klub Biograd zatim
rekreativno-veteranski klubovi koji djeluju prije svega radi druženja i rekreacije kao što su
veterani Pomorci i Primorac te treća skupina osnovanih od strane skupine građana koji
ostvaruju određeni privatni odnosno financijski interes u kojima treniraju djeca i mladi.
Pitanje : Što je interes grada, HNK Primorac, ili je to klub koji okuplja predškolce i od
njihovih roditelja skuplja članarinu, to je jedan od razloga zašto ne želim mješati kruške i
jabuke.
Gradonačelnik je najavio da će u sva 22 športska kluba u Biogradu doći jedna ovlaštena
revizorska kuća.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak

o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice Grada
Biograda na Moru za 2017. godinu
AD/30.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Program
javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
Tekst Programa čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/31.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar
Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
AD/32.
Na pitanje vijećnice Slavice Jeličić dokle se došlo s kamerama odnosno video
nadzorom
Predsjednik DVD Biograd na Moru Ivica Kapitanović odgovorio da za
opremu država daje za cijelu obalu 20 milijuna kuna . Zadar će dobiti, a Biograd za sada još
neće.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za
2017. godinu
AD/33.
Vijećnica Josipa Pribilović u 11,34 privremeno napustila sjednicu.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika.
Vijećnika Antoni Rudića zanimala ga raspodjela sredstava, te postavio pitanje čime se bavi
Udruga Hipokampus?
Nevenka Lukin viši savjetnik za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu :
Udruga za zaštitu okoliša „HIPPOCAMPUS“, članica je Lokalne akcijske grupe
„Laura“, Hrvatsko mikološko-gljivarskog saveza,Mreže za ruralni razvoj, Partnerskog
vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala, Mreže za održiv razvoj Hrvatske.
Udruga provodi program „MORE U SRCU“ s ciljem promicanja razvitka i unapređenja
održivog razvoja i zaštite okoliša, te očuvanje biološke krajobrazne raznolikosti i prirodnih
dobara. Udruga ima Institucionalnu podršku s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog
društva u sklopu koje su osigurana sredstva za najam prostora, (ured udruge) i režije, uredski
materijal, dio plaća, opreme i sl. odnosno održavanje hladnog pogona. Udruga je provela
edukaciju djece u suradnji sa HCK GDCK Biograd na Moru o zaštiti okoliša i biološkoj
raznolikosti, te o ronjenju, ronilačkoj opremi. Odradili su i edukaciju djece u Dječjem vrtiću
Biograd. Organiziraju i sudjeluju u akcijama čišćenja podmorja na području grada Biograda na
Moru i Zadarske županije. U tim akcijama uspješno surađuju sa Udrugom NADA, Ronilačkim
klubom Sv. Roko iz Bibinja,Volonter, Selekta a osobito sa Gradskim društvom Crvenog križa
Biograd na moru s kojim u suradnji i partnerstvu prijavljuju projekte na natječaj Fonda za

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za sredstva iz ESF fondova. Također provode projekt
Pčelinjak koji se doprinosi poljoprivrednim gospodarstvima – oprašivanje i veća količina
proizvoda I. klase, šumo posjednici i ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Udruzi
je isplaćeno 170.00,00 kuna što je razvidno iz Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava za
2017. godinu – obrazac: PROR-POT.
U 11,38 vijećnica Josipa Pribilović vratila se na sjednicu.
Sjednici je nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA 0 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
grada Biograda na Moru za 2018. godinu.

AD/34.
Vijećnica Nikoleta Mustapić u 11,43 privremeno napustila sjednicu.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika
U 11,45 Nikoleta Mustapić vratila se na sjednicu.
Sjednici nazočno 12 vijećnika
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja 2017. – 31.
prosinca 2017. godine
AD/35.
Gradonačelnik je kazao da je sve veći i veći problem nepridržavanja reda i nesvjesnog
odbacivanja komunalnog otpada kako na šumskim površinama na rubnim dijelovima grada,
tako i na nekoliko kritičnih točakana rivi na početku ul. kraljice Jelene kod crkve Sv. Stošije,
kod mula, zgrade Bošane. Prisiljeni smo zaposliti dva čovjeka koji će to kontrolirati.
Vijećnik Ratko Krstinić kazao je kako bi trebalo istražiti tko nosi u vrećama nekom
drugom iako ima svoj spremnik za otpad kojeg u praksi ne koristi.
Nikola Kusijanović predstavnik Bošane d.o.o. odgovorio je kako svako domaćinstvo
mora zadužiti spremnik te ako to ne napravi snosit će kaznu, novim mikročipiranim
spremnicima sada lakše utvrditi dali netko prazni spremnik ili ne.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Biograda na Moru za
2017. godinu.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 11,55 sati.
Zapisnik vodila
vijeća
Ana Nimac,v.r.

Predsjednik Gradskog
Tonči Šangulin.v.r.

