KLASA: 021-05/18-01/04
URBROJ:2198/16-02-18-3

IZVADAK
iz zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 20.lipnja.
2018. 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. Ivica Kapitanović
4. Ratko Krstinić
5. Marko Jurić
6. Nikoleta Mustapić
7. Josipa Pribilović
8. Antoni Rudić
9. Ivana Stamičar
10. Tonči Šangulin
11. Angela Šarić Lončar
12. Marija Zrilić
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika.
Izostanak opravdali vijećnica: Slavica Jeličić i vijećnici Krsto Milačić i Leo Zorica
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik grada Biograda na Moru, izvjestitelji:
Darko Banić zapovjednik Javne Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, Anđela
Dželalija – predstavnica Alfa Atest ,predstavnici medija: Stjepan Mišulić, B-Portal, Jelica
Farkaš, samostalni novinar,
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
Zapisnik vodi Ana Nimac, administrativni referent- tajnica
Na pitanje predsjednika Gradskog vijeća da li ima primjedbi na izvadak iz zapisnika sa 7.
sjednice Gradskog vijeća vijećnik Antoni Rudić zamolio je da se u popisu nazočnih vijećnika
doda njegovo ime jer ga nema , a u raspravama po toč. dnevnog reda se spominje njegovo
ime, u ostalom djelu Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice usvojena bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći:
DNEVNI

RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017.
godinu
4. Prijedlog Odluke o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru iz
prethodnog razdoblja
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5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans
I)
6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko
informativni marikulturni centar“
7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa
napuštenim i izgubljenim životinjama
8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta
kat. čest. br. 6/27 k. o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru
12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni
pretežito trgovačke namjene (K2) u Biogradu na Moru – nekretnina oznake kat. čest. br.
777/99, površine 1.500 m2, k. o. Biograd na Moru
13. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina kat. čest. br. 911/2, površine 28 m 2, kat. čest. br.
911/3, površine 38 m2, kat. čest. br. 911/4, površine 14 m2, i kat. čest. br. 911/6, površine
12 m2, sve upisane u zk. ulošku broj 2651 k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje i uređenja
prometnice (Ulica Otona Ivekovića)
14. Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine kat. čest. br. 912/2, površine 36 m2, upisane u zk.
ulošku broj 3360 k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje i uređenja prometnice (Ulica Otona
Ivekovića)
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,,
nekretnina oznake kat. čest. br. 3784/4, Vilišnica, put, površine 53 m2, upisana u zk. ul.
broj 2965 k. o. Biograd na Moru
16. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste
za nekretnine u k. o. Biograd na Moru – Odluka br. 6
17. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava
građenja na nekretninama oznake kat. čest. br. 609/20, površine 59 m2, upisane u zk. ulošku
broj 9853, i kat. čest. br. 777/87, površine 21 m2, upisane u zk. ulošku broj 2496, obje k. o.
Biograd na Moru
18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
19. Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na
Moru
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
i donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Biograd na Moru
21. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Biograda
na Moru
22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne
postrojbe Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog
Crvenog Križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2017. godinu
24. Prijedlog Rješenja o ispravci pogreške u Rješenju Gradskog vijeća, KLASA: 013-03/1801/05, URBROJ: 2198/16-02-18-6 od 29. ožujka 2018. godine
25. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
26. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika
članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i Popis važećih kandidatura za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru.
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Vijećnik Antoni Rudić predložio je da se ubuduće ne čita dnevni red s obzirom da ga
svi već imaju u materijalima.
Gradonačelnik je odgovorio da je to predlagano i ranije, međutim dano je tumačenje da
se mora čitati dnevni red.
AD/1.
AKTUALNI SAT
Vijećnik Antoni Rudić: Shodno zabrinutim građanima postavit ću dva upita.
1/. Nakon upita prema Hrvatskim šumama a potom i Hrvatskim cestama koje su se očitovale
da je problem u ingerenciji lokalne samouprave ponavljam upit
„U predjelu Jankolovica, Biograd na Moru na glavnoj prilaznoj cesti D503 je predivan
drvored platana preko 100 sotinjak godina star koje su ozbiljno napadnute od
nametnika bršljana i imele, a vec godinama nitko ne poduzima ništa.
Ukoliko odgovorne osobe uskoro ne poduzmu potrebne korake da se riješe nametnici drvored
će biti nepovratno izgubljen.
Molim Vas da me uputite tko je odgovoran za održavanje tog drvoreda i koji koraci će biti
poduzeti ?“
2/.Kada se misli nastavit sa daljnjim uređenjem rive odnosno zamjene noćne rasvjete u
predjelu od trajekta pa do jaza i dalje obzirom da su ove derutne, neugledne, neke razbijene i
pola ih ne radi ?
1/. pitanje - odgovor
Gradonačelnik Provjerit će se u čijoj je nadležnosti ta prometnica inače je Grad Biograd već
ranije financijski pomagao.
2. Pitanje
Gradonačelnik odgovorio – Taj dio se planirao urediti, međutim s obzirom da je sva
manifestacija prebačena prema Bazenu morao se urediti taj dio Grada,
Vijećnica Marija Zrilić stigla na sjednicu u 8,16 sati.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika.
Vijećnik Ratko Krstinić:
1.Kad u Biogradu službeno započinje turistička sezona?
Gradonačelnik odgovorio od 1.1. do 31.12.
2.Koliko Grad Biograd ima stanova u svom vlasništvu, tko je u njima i koliki je najam –
odgovor pismeno.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul : Ponovno moram izraziti nezadovoljstvo
zbog neodgovorenih pitanja koja postavljamo na sjednicama. Kako vidim među odgovorima
nema odgovora na pitanja postavljena na 2. sjednici vezano za put na Ljubljanu i Beograd oko
plaćenih stavki i oko streama. Počinjem polako sumnjati da li je streama uopće bilo, mogao se
tako i običan snimak kamerom staviti na FB stranice kao stream i nakon mog komentara u
panici izbrisati.
Na 6. sjednici gradskog vijeća postavio sam pitanje oko očitovanja direktora Bošana d.o.o.,
vezano za kamen s mula. Ne znam jeli problem gradonačelniku dobiti očitovanje ili on i
direktor ne znaju što je očitovanje, pa ako je ovo drugo uputiti ću ih na definiciju riječi
očitovanje što znači izjasniti se ili iskazati mišljenje o nečemu, a u ovom slučaju je dati odgovor
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na postavljeno pitanje. S obzirom da se izbjegava dati odgovor na ovo pitanje, mogu se samo
nadati da će DORH imati više uspjeha i dobiti odgovore na ta pitanja.
1/. Grad je ponovno dočekao goste raskopanih ulica kao i prošle godine. Jednom mjesnom
odborniku je u dopisu gradonačelnik obećao da će sve ulice biti sanirane odnosno asfaltirane
najkasnije do 1.6.2018. godine. Koliko sam vidio, još uvijek nije asfaltirana ulica Kaže
Perkovića donji dio kod Santinija, Obala kralja Petra Krešimira IV od glavnog mula do
dogradonačelnikova kafića, dio Bošane od kafića do bolničke plaže, ostale ulice koje su
napravljene su samo pokrpane i to izgleda ružno. Do kada ćemo čekati na rješavanje tih rupa
po gradu, jel baš pred svaku sezonu moramo o istom?
Gradonačelnik odgovorio -Istina da sam obećao da će biti asfaltirano do 1.lipnja 2018.
godine, Komunalac je angažirao Lavčevića koji je imao ugovor sa Cestama Zadarske županije
koje su počele raditi i obećano je da će biti brzo gotovo.
Što se tiče Rive taj dio je u nadležnosti Županijske Lučke uprave obećano je da će se
to asfaltirati radove će izvesti Sarađen d.o.o. Stankovci .
2. Pitanje – gradonačelniku
Nedavno je grad Bjelovar povukao sve primatelje socijalne pomoći na poslove uređenja i
čišćenja grada. S obzirom da Bošana nije u stanju pokositi i urediti gradske površine čak i uz
pomoć ljudi koji su radili na javnim radovima, zanima me da li postoji podatak koliko radno
sposobnih primatelja socijalne pomoći ima i zašto grad takve osobe ne zaposli na javnim
radovima kao neki drugi gradovi?
Gradonačelnik je odgovorio čitao sam o tome , međutim Grad Biogradna Moru nema
takvih korisnika . Grad uplati socijali i oni dalje uplaćuju.
Na pitanje gradonačelnika da li je vijećnik zadovoljan odgovorom isti je odgovorio da
za sad neće ulaziti u dodatna pitanja.
Vijećnik Ivica Kapitanović : 1. Predlaže da se očisti igralište zvano Subotica i da bude
namijenjeno za skate park i kod kampa Strpić jer je sve više onih koji skejtaju.
- Vidjeti sa Bošanom Nadovezao se na pitanje Antuna Rudić vezano za drvored na Jankolovici, kako se ovo
proljeće čistila šuma primjećeno je propadanje stabala, šume su u jako lošem stanju dolaze
razni napasnici iz trećih zemalja i pitanje je što će biti s hrastom.
Vijećnik Marko Jurić: Istaknuo je problem parkinga kod Doma zdravlja, od Bolera
prema Dubrovačkoj ulici kod mehaničarske radnje.
AD/2
Nakon podnesenog izvješća kojeg je dao Toni Bogdanić predsjednik Odbora za izbor i
imenovanje Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
I
Branka Golić razrješuje se dužnost članice Odbora za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru.
II
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Za člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
imenuje se Ratko Krstinić.
III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“
Odluka je dostavljena Branki Golić i Ratku Krstinić Biograd na Moru.
AD/3.
Vijećnik Ante Fuzul : Prvo što bi pitao, zašto se kasni, ovo izvješće je trebalo donijeti do
1.6.2018. godine, bar tako nalaže Zakon o proračunu i Pravilnik, ne može se reći da ste imali
što unijeti u izvješće.
Izvršenje od 37.8 milijuna kuna, ako se gleda prema rebalansom utvrđenih 48.5 milijuna je loš
rezultat, a on izgleda još lošije ako se uzme u obzir da je u prvotnom proračunu prije
kozmetičkih rebalansa planirano 101 milijun pa onda izvršenje proračuna nije 77%, već
bijednih 37%. K tome, vlast nastavlja s povećavanjem troškova, dok nije sposobna se utjerati
u normalne okvire i trošiti koliko se ima, a ne koliko se želi. Intelektualne usluge 2.237.000
kn, reprezentacija 488.000 kn, moram reći da ste u prosjeku o kojem sam već pisao, čak ste
malo i pojačali ritam. Nastavite li ovako za 4 godine vaše vladavine opet ćemo imati preko 10
milijuna bez da računamo službena putovanja.
Manjak je prikazan u iznosu skoro 19 milijuna kuna, a ja prikazanom ne vjerujem. Još smo
prodali terena za ne znam koliko novca i ništa nam ne pomaže. Gradonačelniče vodite grad
prema propasti, a u medijima svoju nesposobnost prikazujete kao uspjeh govoreći o Biogradu
kao najbogatijem gradu u RH. Po kriterijima po kojima pišete proračun svake godine to i je
najbogatiji grad do prvog ili drugog rebalansa. Probajte izračunati bogatstvo nakon ovog
izvještaja, pa ćete vidjeti gdje nas to svrstava po bogatstvu. Moj savjet vam je da se vežete za
ovo sidro na rivi svaki put kad poletite u oblake i pomislite kako smo mi bogati.
Umjesto što pričate o svojoj uspješnosti, radije se potrudite da nam stavka povlačenje sredstava
iz EU fondova i ove godine ne dotakne opet 0 kn sa 100 milijuna kn.
Mene bi osobno bilo sram poslati ovakvo izvješće na usvajanje u gradsko vijeće, bez obzira na
većinu u vijeću.
Vijećnik Antoni Rudić uputio je pitanje višoj savjetnici za proračun i financije Grada
Biograda na Moru, gospođi Martini Mrkić jeli moguće da se u godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna umetne i početni, tj. prvi plan proračuna Grada Biograda na Moru koje je donijelo
Gradsko vijeće bez izmjena i dopuna kako bi bio vjerodostojniji prikaz izvršenja proračuna.
Viša savjetnica za proračun i financije Martina Mrkić mu je odgovorila da to nije moguće jer
svake izmjene i dopune proračuna koje Gradsko vijeće donese deaktiviraju početni plan te s
time taj plan proračuna u kojima su izmjene i dopune postaju aktivni plan proračuna prema
kojima se vrši izvršenje proračuna.
U 8,37. Josipa Pribilović stigla na sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
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AD/4.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru
iz prethodnog razdoblja
AD/5.
Predsjednik Gradskog vijeća
Nakon objave Prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Biograda na Moru za 2018.
godinu (Rebalans I) na savjetovanje s javnošću na službenim stranicama Grada Biograda na
Moru došlo je do malih promjena. Prijedlog Plana proračuna Grada Biograda na Moru se nije
mijenjao u ukupnom iznosu no u međuvremenu je došlo do promjene na određenim pozicijama,
točnije pozicija R-191 (Proširenje gradskog groblja) neće se smanjiti za 600.000,00 kuna nego
će se povećati za 200.000,00 kuna zbog izgradnje novih ukopnih mjesta, tj. 34 grobnice,
izgradnje ogradnog zida te uređenje hortikulture i staza unutar groblja. Također, povećala se
pozicija R-160 (DVD Biograd) za 150.000,00 kuna jer su se planirana sredstva utrošila za
nabavu opreme i ostalog materijala prilikom čišćenja šuma na području grada Biograda na
Moru. Istovremeno se smanjuje pozicija R 1226-1 (Rekonstrukcija ljetnog kina) za
2.436.050.000,00 kuna, odnosno sa 3.500.000,00 kuna na 1.063.950,00 kuna.
Prijedlog je da se pozicija R-191 (Proširenje gradskog groblja) ne smanji za 600.000,00 kuna
nego poveća za 200.000,00 kuna tako da će spomenuta pozicija rebalansom iznositi
1.400.000,00 kuna.
Isto tako pozicija R-160 (DVD Biograd) umjesto 140.000,00 kuna će iznositi 290.000,00 kuna.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul:Rebalans proračuna je usmjeren na
povećanje prihoda u iznosu malo manjem od 3 milijuna kuna i to većinom od poreza i
komunalnog doprinosa. Želio bih da mi se objasni da li se to temelji na stvarnim podacima ili
na najavama tipa golfa ili nekog sličnog projekta. Zadnju godinu završili smo sa 19 milijuna
kuna duga i negdje se mora to nadomiriti, ali nekako mislim da se to ne može nadomiriti novim
porezima ili komunalnim doprinosima. Ono što se svakako može smanjiti je iznos za
intelektualne usluge i za reprezentaciju za koje smo potrošili prošle godine 2,8 milijuna kuna,
a koje se u ovom rebalansu povećavaju koliko vidim. Prema ovom vidim da su povećani
troškovi plaća zaposlenih, troškovi naknada zaposlenima, kapitalne pomoći i slične stavke. Ne
znam zbog čega se povećavaju troškovi zaposlenima kada se nisu objavljivali novi oglasi za
zapošljavanje, a u zadnjih godinu dana u gradskoj upravi su zaposleni komunalni i prometni
redar, no to je već trebalo biti u proračunu te se ne bi rješavati u ovom rebalansu. Tu se radi o
iznosu od 300.000 kn pa me zanima na što se odnosno na koga se i za što to koristi?
Smanjujemo s druge strane iznose za papirologiju za još jedan pompozno najavljeni projekt i
to onaj zatvorenog bazena za koji smo i onda govorili da je pogrešan trenutak za tako nešto jer
smo ionako u permanentnom minusu i svako malo u blokadi. Da li je to još jedan u nizu
propalih projekata. Što se nas tiče ovo nećemo podržati sve dok se ogromna sredstva bacaju na
reprezentaciju, intelektualne usluge u vidu ugovora o djelu kojima se uhljebljuju podobni
kadrovi. Ono što posebno pokazuje neodgovornost ove vlasti prema javnim financijama je
podatak o povećanju stavke 383 kazne, penali i naknade štete za 400% i to sa 40.000 na 200.000
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kn. Zadnji put na sjednici sam postavio pitanje da li se radi trajektna luka na tom dijelu, rečeno
mi je da se radi dalje iza toga. Ovaj UPU bi trebao definirati ribarsku luku, te me zanima zašto
na tom dijelu. Koliko se sjećam na tom mjestu je iznimna pličina i morati će se nasipati u more,
uništiti će se uvala Slanica koja je lijepa uvala. U neposrednoj blizini ribarske luke je i naselje
Crvena Luka u koju će maestral ljeti dok je puna kupača unositi sve ono što će se u ribarskoj
luci slijevati sa brodova. Baš me zanima kako će to izgledati.
Jedina svijetla točka ovog rebalansa su povećani izdaci za stipendiranje studenata, te za
naknade za nabavu knjiga na 700 kn i to je jedino vrijedno spomena u ovom rebalansu i jedino
valjano što će građani konzumirati od ovog rebalansa
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi
Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans I)
AD/6.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Zadnji put na sjednici sam postavio pitanje da
li se radi trajektna luka na tom dijelu, rečeno mi je da se radi dalje iza toga. Ovaj UPU bi trebao
definirati ribarsku luku, te me zanima zašto na tom dijelu. Koliko se sjećam na tom mjestu je
iznimna pličina i morati će se nasipati u more, uništiti će se uvala Slanica koja je lijepa uvala.
U neposrednoj blizini ribarske luke je i naselje Crvena Luka u koju će maestral ljeti dok je puna
kupača unositi sve ono što će se u ribarskoj luci slijevati sa brodova. Baš me zanima kako će
to izgledati.
Vijećnik Ratko Krstinić: Taj plan nije loš što se tiče luke dubina je dobra, samo bi bilo
loše da Slanica nestane kao plaža.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni
centar“
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/7.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul : Iako je ova točka i ova odluka uzrokovana
nedavnom zakonskom obvezom, meni osobno je jako drago što danas imamo ovakvu odluku.
Na torovima su se pojavile napuštene životinje koje su postale opasne za same stanovnike tog
naselja, u gradu jako puno ljudi ne vodi brigu o svojim ljubimcima i postala je potreba da se
donese jedna ovakva odluka. Mi smo to najavljivali kao jednu od mjera gdje smo planirali
zaposliti 4 komunalna redara od kojih su 3 trebala biti komunalni i prometni, te jedan
komunalni i šinter koji bi se bavio napuštenim kućnim ljubimcima. Zanima me na koji način
se planira zbrinjavati napuštene kućne ljubimce, da li će se formirati nekakav azil za životinje
ili će grad sklopiti ugovor sa postojećim azilima u Zadru ili nekom drugom gradu. Što se još
planira napraviti na planu ljudskih resursa radi provedbe ove odluke jer su dva komunalna
redara i jedan prometni već sada dovoljno opterećeni poslom. Ono što treba još riješiti je vidjeti
da li treba ukloniti iz odluke o komunalnom redu odredbe koje se odnose na kućne ljubimce.
Mislim da se radi o članku 80.
Vijećnik Ratko Krstinić : Predložio je da bi trebalo nekako zaštiti zeleni pojas
(travnjak) na potezu od Komunalca prema trajektnom pristaništu- ograda ili sl. kako vlasnici
kućnih ljubimaca (pasa) ne bi iste vodili vršiti nuždu na mjestima gdje dodir imaju i djeca.
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Vijećnik Ivica Kapitanović upozorio je na neprimjereno i nehigijensko kupanje pasa
pasa u ranim jutarnjim satima na plaži Soline čemu je i sam svjedočio. Predložio je
postavljanje znakova zabrane kupanja pasa i drugih životinja.
Gradonačelnik je odgovorio da će se odrediti plaža gdje će se moći kupati kućni
ljubimci.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
AD/8.
Na pitanje vijećnika Ratka Krstinić što je sa baštama- terasama i da li su se do sada
naplaćivali reklamni panoi.
Gradonačelnik je odgovorio da se naplaćuju , bašte – terase se rješavaju , te kazao da
mora zahvaliti Mjesnim odborima za prijedloge koje su donosili kroz Zaključke na svojim
sjednicama .
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Nije baš onako kako smo mi željeli,
jer grad liči na vašar i svake godine je sve gore, ali ako je ovo prvi korak prema rješavanju
navedenog problema zadovoljni smo s tim početkom. Ovim grad konačno pokazuje da je
spreman rješavati problem zaprečivanja nogostupa na rivi i ulica na poluotoku u okolici
trgovina koje drže sezonci iz unutrašnjosti. Zanima me kakva će biti primjena, jer 40 cm od
++zida dućana i nije nešto, a umnogome će dovesti u red izgled grada. S tim da moram
napomenuti da se ovime loptica prebacuje u sferu inspekcijskog nadzora u kojem se može
također dogoditi zabrana ukoliko nisu ispunjenje sve zakonske odredbe u pogledu minimalnih
i tehničkih uvjeta budući se u većini slučajeva radi o trgovinama.
Gradsko vijeće jednoglasno je donosi
Odluku
o dopuni Odluke o komunalnom redu
Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/9.
10,02 sati vijećnica Nikolina Mustapić nakratko napustila sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul Ovime donosimo odluku za koju je
grad već dostavio rješenja. Nije baš po redoslijedu kako bi trebalo biti. Rješenja su već
donesena i dostavljena i to na jako čudan način. Ja svoju dostavnicu nisam ni vidio niti potpisao,
a koliko znam to se isto dogodilo i većini naših stanovnika. Da li ovo donošenje odluke znači
da će se izdavati nova rješenja ili će ostati stara na snazi, bez obzira na dostavu.
Vijećnica Marija Zrilić iz opravdanih razloga napustila je sjednicu u 10.03 Sjednici
nazočno 10 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ „PROTIV“ – 0 „SUZDRŽANO „ 2 donosi
Odluku
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
AD/10.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Prošle godine smo imali ovakvu stavku
na 300 kn, ove godine je povećana na 700 kn. U odluci ne piše jeli se ona odnosi samo na
osnovno školsku djecu ili na svu školsku djecu grada Biograda pa me zanima da li se ova
odluka odnosi i na srednjoškolsku djecu te ako ne odnosi, zašto se i njima ne pomogne. Po
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našem mišljenju ova stavka bi trebala ići na 1000 kn za svu školsku djecu, no svaki napredak
je dobar. Zanima nas na koji način će se vršiti prijavljivanje za ovu stavku, te se nadam da će
Vijećnica Nikoleta Mustapić u 10,06 vratila se na sjednicu . Sjednici nazočno 11
vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
AD/11.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 6/27 k. o.
Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru
AD/12.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ „PROTIV“ -0 „SUZDRŽANO“ 2 donosi
Odluku
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni pretežito
trgovačke namjene (K2) u Biogradu na Moru – nekretnina oznake kat. čest. br. 777/99,
površine 1.500 m2, k. o. Biograd na Moru
AD/13.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o kupnji nekretnina kat. čest. br. 911/2, površine 28 m2, kat. čest. br. 911/3, površine 38 m2,
kat. čest. br. 911/4, površine 14 m2, i kat. čest. br. 911/6, površine 12 m2, sve upisane u zk.
ulošku broj 2651 k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje i uređenja prometnice (Ulica Otona
Ivekovića).
AD/14.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o kupnji nekretnine kat. čest. br. 912/2, površine 36 m2, upisane u zk. ulošku broj 3360 k. o.
Biograd na Moru, radi izgradnje i uređenja prometnice (Ulica Otona Ivekovića).

AD/15.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,, nekretnina oznake kat.
čest. br. 3784/4, Vilišnica, put, površine 53 m2, upisana u zk. ul. broj 2965 k. o. Biograd na
Moru
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AD/16.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine u k. o.
Biograd na Moru – Odluka br. 6
AD/17.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja na nekretninama
oznake kat. čest. br. 609/20, površine 59 m2, upisane u zk. ulošku broj 9853, i kat. čest. br.
777/87, površine 21 m2, upisane u zk. ulošku broj 2496, obje k. o. Biograd na Moru
AD/18.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Održavanje javnih površina posebice u
pogledu održavanja plaža i košenju trave sam već komentirao te i dalje smatram da grad plaća
previše za ove stavke, odnosno da ne dobiva uslugu u visini naplaćenog. Isto tako, već ove
godine sam pratio na koji način se održava ono što je najavljeno, te nisam oduševljen jer se u
Kožini, a i u ostalim dijelovima grada ne održava u skladu s planom.
Neću podržati ovu odluku, te ću i dalje ukazivati na potrebu da se revidira troškovnik koji
Bošana iz godine u godinu ponavlja, a ne pruža takve usluge (smanjiti izdatke Grada)
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
AD/19.
ANĐELA DŽELALIJA, dipl ing biologije i ekologije mora – ALFA ATEST dala je
obrazloženje .
1. Kako je Zakon donesen 2015. godine a tek se sada usvaja jeli procjena trebala biti prije
donesena?
-budući da nisu bili donesene smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća
Zadarske županije, nije se moglo pristupiti izradi procjene rizika
2. Kako ste procijenili rizike od požara na području Biograd na Moru?
- procjenom je rizik od požara proglašen visokim rizikom i neprihvatljvim rizikom za Grad
Biograd a Moru.
3. što nam procjena donosi? Zaključci?
- procjena je temeljni dokument civilne zaštite gdje se sagledao cijeli sustav civilne zaštite,
odnosno operativne snage koje su na raspolaganju gradu ( postrojbe civilne zaštite, povjerenici,
stožer, vatrogasci, Crveni križ, Udruge i pravne osobe od značaja za civilnu zaštitu) i njihova
spremnost. Temeljem ove prognoze će se izraditi svi dokumenti iz kojih će proizaći tko i kada
će reagirati u slučaju neke ugroze.
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Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul:
Zakonska pretpostavka je donesena još 2015. godine, pa me zanima da li je na donošenje
odluke utjecala neposredna opasnost koja je prijetila gradu prošle godine s požarima koji su se
pokušali podmetnuti. Mene osobno zanima koliko je ovo koštalo, te zašto se sada odlučilo
napraviti ova procjena. Ja od iste ne vidim svrhu, ali mi imamo i strategiju razvoja turizma,
koja nema nikakvu svrhu, te je ovo još jedna dokument koji će skupljati prašinu negdje na
polici kao i ostali takvi dokumenti koje smo skupo platili. Na kraju imam jednu zamjerku u
tekstu ove procjene. U točki 3.3. navedene su kao obrazovne ustanove samo osnovna i srednja
škola, pa bih htio upozoriti da se ne umanjuje važnost Baltazara Krčelić, te Ustanove za
obrazovanje odraslih Libar. One su u ovom gradu imale poseban učinak na obrazovanje i još
uvijek imaju te je nepravedno izostaviti iz ove procjene, pa molim da se to ispravi, naravno ako
je moguće.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na Moru.
Plan je dostavljen Javnoj Vatrogasnoj postrojbi.
AD/20.
Vijećnik Toni Bogdanić u 10,37 napustio sjednicu
Sjednici nazočno 10 vijećnika.
Vijećnik Ivica Kapitanović kao predsjednik DVD misli da se ove godine napravio
dobar posao., istina da opreme uvijek fali.
Vijećnik Ratko Krstinić upozozio je na zatvorene rampe u usjecima, te da bi trebalo
urgirati kod Hrvatskih šuma u slučaju požara to bi stvorilo veliku opasnost.
Gradsko vijeće sa 6 glasova „ZA“ 4 „PROTIV“ donosi
Zaključak
o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
i donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Biograd na Moru
Tekst Odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.
Plan je dostavljen Javnoj Vatrogasnoj postrojbi Biograd na Moru.
AD/21.
U 9,36 Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul nakratko napustio sjednicu.
Sjednici nazočno 8 vijećnika
Vijećnica Josipa Pribilović vratila se na sjednicu u 10,38 sati.
Sjednici je nazočno 9 vijećnika
Darko Banić zapovjednik Javne Vatrogasne postrojbe obrazložio je Plan operativne
primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara uz napomenu da bi
ove godine trebalo kupiti barem jedno vozilo, prošle godine samo na kvarove potrošeno je
blizu 100 tisuća kuna.
10,39 Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul vratio se na sjednicu
Sjednici nazočno 10 vijećnika
i javio se za riječ:
Operativni plan je napravljen dijelom sukladno onim mjerama koje sam prošle godine tražio
od gradonačelnika i zapovjednika JVP grada Biograda. Vidim da se uvode u operativni plan i
ove godine. Najveći obol su dali ljudi koji su bili uključeni u javne radove, ali nisam zadovoljan
razinom održavanja privatnih površina te je komunalnim redarima potrebno pomoći u
rješavanju tih problema. Mali problem bi mogao biti taj što Bošana nije uspjela pokositi ni onaj
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dio koji su preuzeli kao redovan posao, pa mi nije jasno kako bi onda postupali po zaključcima
komunalnih redara u onim slučajevima gdje građani ne ispune naloženo rješenjem od
komunalnog redara.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Plan
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Biograda na Moru
Tekst Plana čini sastavnicu izvornog zapisnika.
Plan je dostavljen Javnoj Vatrogasnoj postrojbi.
AD/22.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
O prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru
Zaključaj je dostavljen vatrogasnoj postrojbi Grada Biograda na Moru.
AD/23.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
O prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog crvenog križa
Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2017. godinu
Zaključak je dostavljen Hrvatskom crvenom križu Gradskog društva Crvenog križa
Biograd na Moru.
AD/24.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Rješenje
O ispravci pogreške u Rješenju Gradskog vijeća KLASA:013-03/18-01/05
UR.Br. 2198/16-02-18.6 od 29. ožujka 2018.godine
Tekst Rješenja čini sastavnicu izvornog zapisnika i isti je dostavljen Gradskoj knjižnici
Biograd na Moru.
AD/25.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
za 2017. godinu
AD/26.
Predsjednik Vijeća:
a/Utvrđujem da je Gradsko vijeće primilo na znanje i usvojilo izneseno Izvješće o
rezultatima glasovanja.
b/ TONI BOGDANIĆ, predsjednik Mandatne komisije podnosi Izvješće o
obavljenom izboru, u kojem je utvrđeno da je od ukupno 10 vijećnika Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru glasački listić preuzelo 10 vijećnika, glasovalo je 10 nazočnih vijećnika,
važećih listića bilo je 10, nevažećih listića bilo je 0 .

12

II. Nakon provedenog tajnog glasovanja pojedini kandidati za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Grada Biograda na Moru dobili su sljedeći broj glasova:
1. MARIJA ROGIĆ, 10 glasova
NIKOLINA LAKOSELJAC
Predlagatelja: UDRUGE VOLONTER BIOGRAD NA MORU
2. MARKO EŠKINJA, 10 glasova
LUKA KULAŠ
Predlagatelja: UDRUGE ZA OČUVANJE STARIH DALMATINSKIH IGARA „Bijograjske
litnje igre“ BIOGRAD NA MORU
3. MATEA ŠIMUN, 10 glasova
JURICA VIDAKOVIĆ
Predlagatelja: UDRUGE VOLONTER BIOGRAD NA MORU
4. VALENTINA FILIPOVIĆ, 10 glasova
SARA BUDAN
Predlagatelja: ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „BIOGRAD“ BIOGRAD NA MORU
5. KARLA ŠKROKOV, 10 glasova
DAVOR NEKIĆ
Predlagatelja: UDRUGE ZA OČUVANJE STARIH DALMATINSKIH IGARA „Bijograjske
litnje igre“ BIOGRAD NA MORU
6. JOSIPA KNEZ, 10 glasova
MARIJA BARIŠIĆ
Predlagatelja: ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „BIOGRAD“ BIOGRAD NA MORU
7. JOSIP DOŠEN, 10 glasova
GABRIJELA RADAŠ, 10 glasova.
Predlagatelja: VIJEĆE UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BIOGRAD
Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
dostavljeno je izabranim članovima Savjeta mladih.
Sjednica je zaključena u 10,57 sati.
Zapisnik vodila
Ana Nimac,v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin,v.r.
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