Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2198/16-02-15-3
IZVADAK
iz 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 8. veljače 2016. godine u
Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u 18,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.
Sjednici nisu nazočni: Ivan Babara , Sanja Delin i Ivan Sambunjak - svi opravdano.
Antonia Škiljić i Marica Mrkić nisu nazočni sjednici.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin
županijski vijećnik, Gabrijela Pribilović predsjednica I Mjesnog odbora, Suzana Horvat Kolanović
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Nevenka Lukin voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,
Esma Brzić ravnateljica Dječjeg vrtića – izvjestitelj po 17. toč.d.r.,predstavnici medija: Zadarski list
(Velimir Brkić), B-portal (Stjepan Mišulić), Jelica Farkaš, građanin Antun Bakija.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr. med. Predsjednica Gradskog vijeća
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Predsjednica Gradskog vijeća postavlja pitanje ima li primjedbi na zapisnik sa 26. sjednice
Gradskog vijeća.
Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice usvojena bez primjedbi.
Predložen je slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o prestanku mandata zamjenice vijećnice Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru.
3. Prijedlog odluke o prestanku mandata vijećnice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
- Svečana prisega zamjenika člana Gradskog vijeća.
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata vijećnice Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru.
-Svečana prisega zamjenika člana Gradskog vijeća.
5. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti tržnice
na malo na području grada Biograda na Moru.
6. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničkog inkubatora Biograd na
Moru d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva.
7. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2015.
godinu.
10. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
11. Prijedlog analize sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2015.
godinu.
12. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru u 2016.
godini.
13. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Biograda na Moru
za razdoblje 2016. – 2019. godine.
14. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji 2 građevinska
zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnine oznake k.č.br. 3442/14 i 3020/280 k.o. Biograd).

15. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina kč. br. 2501/40, 2385/2, 2386/2,
2396/2, 2397/2, 2398/2, 2421/2, 2421/3 i 2422/3, sve k. o. Biograd, radi izgradnje križanja
– rotora na državnoj cesti D8.
16. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (u
svezi izgrađene prometnice, kč. br. 903/3, površine 160 m2, upisana u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 4348 k. o. Biograd).
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Biograd na
Moru".
- Dnevni red jednoglasno usvojen AD/1.
ODRŽAN JE AKTUALNI SAT
Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća : Prometnica - ulica Dr.
Franje Tuđmana prometna signalizacija, dokle se došlo u pregovorima sa Hrvatskim cestama
2/ Da li Grad Biograd ima prometnu studiju, ako je nema Zašto je nema, a ako je ima
molim da se dostavi za slijedeću sjednicu.
Gradonačelnik odgovorio : Radi se o državnoj cesti D503 (ako se misli na pogiblje
gospođe...) na tom dijelu prometnice dobro je osvjetljeno, Hrvatski cestama uputili smo dopis,
djelatnici Hrvatskih cesta obišli su tu lokaciju, a što se tiče javne rasvjete Bošana d.o.o. će
poduzeti mjere da se to još bolje osvijetli.
2/ Prometnu studiju imamo i možete je dobiti. Studija će se mjenjati u nekim manjim
djelovima .
1/.Mira Ražnjević vijećnica : Obnova zemljišnih knjiga kad će otprilike biti gotova.
2. Odluku o sufinanciranju katastarske podloge i obnove zemljišnih knjiga Gradsko
vijeće je donijelo 2008 godine po č.z 700,00 kn zanima me naplata
Gradonačelnik odgovorio na prvo pitanje. Obnova zemljišnih knjiga je pri samom
kraju ostalo je još 100-njak čestica koje se većinom odnose na puteve..
Suzana Horvat Kolanović pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je na
drugo pitanje: osobe koje nisu platile sufinanciranje katastarske podloge i obnove zemljišnih
knjiga ptotiv istih podnesen je Tužbeni zahtjev , postupci su pokrenuti pravovremeno.
Leo Zorica vijećnik: Zanima me kopanje u Istočnom dijelu grada, nije mi jasno da
jedan dan otkopava ju drugi zakopavaju i tako redom ?
Gradonačelnik odgovorio da je isto pitanje i on postavio firmi koja to radi, odgovorili
su mu da je to takva tehnologija.
2/ . Osvrt na promotivni video materijal – film izvedba jako loša kao da se radi o nekim
prošlim vremenima more-sunce-riba. Jeli to skupo plaćeno.
Gradonačelnik slažem se s Vama. koštalo je cca 5.000,00 kuna. + PDV.
AD/2.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prestanku mandata zamjenice Antonii Škiljić
vijećnice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prestanku mandata Suzane Tolić vijećnice
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i početku obnašanja dužnosti Šime Kulaš zamjenika vijećnika
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
Zamjenik vijećnika Šime Kulaš položio je svečanu prisegu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 11 vijećnika.

AD/4.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata
Marice Mrkić vijećnice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i početku obnašanja dužnosti Ivice
Kapitanović zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Zamjenik vijećnika Ivica Kapitanović položio je svečanu prisegu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 12 vijećnika.
AD/5.
U raspravi učestvovali: Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća - kao
izvjestitelj, Ante Lukačić vijećnik, Leo Zorica-vijećnik. Mira Ražnjević vijećnica.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ donosi Odluku o poništenju postupka davanja
koncesije za obavljanje djelatnosti tržnice na malo na području Grada Biograda na Moru.
AD/6.
U raspravi učestvovala Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničkog
inkubatora Biograd na Moru d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva
AD/7.
Nevenka Lukin voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti zbog tehničke pogreške u članku
12. stavku 1. alineja 4. treba dodati
„odrasla osoba i (ili) dijete žrtva obiteljskog nasilja koji su bili primorani napustiti obitelj“.
Mira Ražnjević vijećnica predložila je amandman
„ u članku 13. stavak 1. iza točke 6. dodaje se točka 7.- pravo na jednokratnu naknadu. Navedeno pravo
na jednokratnu naknadu priznavalo bi se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća
nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Predloženi amandman je u skladu sa Zakonom o
socijalnoj skrbi, a njegovim prihvaćanjem pomoglo bi se građanima koji zbog izvanrednih okolnosti
dođu u težak materijalni položaj“.
Gradonačelnik kao predlagatelj ove točke dnevnog reda ne prihvaća predloženi Amandman.
U raspravi je učestvovala Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o socijalnoj skrbi.
AD/8.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru
AD/9.
Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2015.
godinu – povlači se s dnevnog reda sobzirom da je Skupština Sportske zajednice predhodno trebala
usvojiti ova izvješća.
AD/10.
U raspravi učestvovali Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća, Leo Zorica
vijećnik, Ivica Kapitanović vijećnik.
Na pitanje Melanije Ražov Radas - predsjednice Gradskog vijeća zašto u Programu javnih
potreba u sportu neme ženskog odbojkaškog kluba „Galeb“ , Zdenko Kvartuć - predsjednik Sportske
zajednice odgovorio je da je navedeni klub podnio zahtjev u članstvo Sportske zajednice i na redovnoj
Skupštni isti će postati član Sportske zajednice.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Program javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za
2016. godinu.
AD/11.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Analizu sustava civilne zaštite na području grada Biograda
na Moru za 2015. godinu.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada
Biograda na Moru u 2016. godini.
AD/13.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Grada Biograda na Moru za razdoblje 2016. – 2019. godine.
AD/14.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 4 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o
raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji 2 građevinska zemljišta u Biogradu na Moru
(nekretnine oznake k.č.br. 3442/14 i 3020/280 k.o. Biograd).
AD/15.
U raspravi učestvovali Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća, Nikola
Tomić - vijećnik postavio je pitanje dokle se došlo s imovinsko pravnim odnosima vezano za izgradnju
križanja kod komunalno servisne zone „Bućina“ ?
Gradonačelnik je odgovorio: Od Šumarije do Kumenta sve je rješeno, te u kružnom toku u
smjeru Juga cca 150 m, te taj dio neće biti u funkciji dok se ne rješi po cjeloj dužini. U funkciji će biti
3 strane u pravcu Šibenik, Zadar i ulaz u komunalno servisnu zonu „Bućina“.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o prijenosu
prava vlasništva nekretnina kč. br. 2501/40, 2385/2, 2386/2, 2396/2, 2397/2, 2398/2, 2421/2, 2421/3 i
2422/3, sve k. o. Biograd, radi izgradnje križanja – rotora na državnoj cesti D8.
AD/16.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Zaključak o
sklapanju Sporazuma radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (u svezi izgrađene prometnice, kč. br.
903/3, površine 160 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4348 k. o. Biograd).
AD/17.
Nakon provedene rasprave u kojoj su učestvovali : Esma Brzić ravnateljica Dječjeg vrtića
„Biograd“ Biograd na Moru - izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda, Melanija Ražov Radaspredsjednica Gradskog vijeća, gradonačelnik, Nevenka Lukin voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,
Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradsko vijeća, Leo Zorica vijećnik
Mirana Belamarić-vijećnica iz opravdanih razloga u 20,15 napustila je sjednicu.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“.
Biograd na Moru, koji je utvrđen na 33. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Biograd“ 28. prosinca
2015. godine.
Svi doneseni akti biti će objavljeni na stranicama Grada.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 20,20. sati
ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ana Nimac,v.r.

Melanija Ražov Radas, dr. med.,v.r.

