Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2198/16-02-15-3

IZVADAK
iz 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 11. travnja 2016. godine u
Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u 19,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 12 vijećnika.
Sjednici nisu nazočni: Sanja Delin - opravdano.
Ivan Babara i Ivan Sambunjak - neopravdano.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin
županijski vijećnik, Suzana Horvat Kolanović Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda
na Moru, Nevenka Lukin Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosi i lokalnu samoupravu, Davor
Ivanović voditelj Odsjeka za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predstavnici medija: Zadarski list (Velimir Brkić). Radio Zadar, Stjepan Mišulić B Portal Biograd,
Jelica Farkaš.
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 29 sjednice
Gradskog vijeća.
Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice usvojena bez primjedbi.

DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito
građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste
(Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize,
Granda) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za područje bivše tvornice mreža.
3. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa ispred centralnog dijela
Grada.
4. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko
informativni marikulturni centar“.
5. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine kč. br. 848/6,
Kožina, put, površine 417 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 703 k. o. Biograd.
6. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina kč. br.
3016/1, U mjestu, maslinjak, površine 93 m2, i kč. br. 3016/2, U mjestu, put, površine 94m2,
obje upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 571 k. o. Biograd.
7. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine oznake kč. br. 2174/5, Meterize, put, površine 169 m2,
upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4747 k. o. Biograd, u svrhu izgradnje prometnice
(ulica Sv. Leopolda Mandića).
8. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine oznake kč. br. 2162/27, Meterize, put, površine 300
m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4343 k. o. Biograd, u svrhu izgradnje prometnice
(ulica Fra Lina Pedišića).
9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi osnivanja prava građenja u svrhu
izgradnje parkirališta na nekretnini oznake kč. br. 3707/7, Prućanik-Gladuša, površine 17.626
m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1927 k. o. Biograd.
10. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja u
svrhu izgradnje sportsko-rekreacijskog centra na nekretnini oznake kč. br. 446/1, Kosa –
Torovi, površine 6.110 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3544 k. o. Biograd.
11. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina označenih kao č.k.br. 1/13 i 1/14 k. o.
Biograd radi izgradnje energetskih objekata – transformatorske stanice TS „Kosa Zapad 4“ i
„Kosa Zapad 5“.

12. Prijedlog rješenja o prijedlogu kandidatkinje za imenovanje suca porotnika u Županijski sud u
Zadru.
13. Prijedlog zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu
uređenja Grada Biograda na Moru.
14. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za 2015. godinu.
15. Izvješće o poslovanju Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru d.o.o. Biograd na Moru za
2015. godinu.
Dopune dnevnog reda
16. Prijedlog odluke o izradi 2 izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađene
građevinske poslovne zone prtetežito trgovačke namjene (K2).
17.Prijedlog odluke o izradi 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone
proizvodne-pretežito industrijske namjene (I1)
Dnevni red usvojen sa 11 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“.
AD/1.
AKTUALNI SAT
1/. Slavica Jeličić – vijećnica i Potpredsjednica Gradskog vijeća.
Radi se o kružnom toku kod skretanja za groblje i Industrijsku zonu. koliko je ukupno koštalo, tko je
izvođač i da li je u ovom trenutku to bio porioritet.
Gradonačelnik: Bez Kružnog toka ne može se polagati vozački ispit i moralo se to napraviti.
Izvođač radova su Ceste Zadarske županije.
Koliko je koštalo odgovor će biti u pisanom obliku.
2/. Popis ugovora građana koji su komunalni doprinos platili jednokratno uz popust od 80%, a Grad
Biograd na Moru upisao je založno pravo na njihovu nekretninu.
Odgovor molim u pisanom obliku.
Mira Ražnjević - vijećnica
- Gradonačelniku1. U vezi mog prijedloga s prošle sjednice Gradskog vijeća o obilježavanju dva pješačka prijelaza
preko Jadranske magistrale, zanima me dali ste uputili zahtjev Hrvatskim cestama ?
Gradonačelnik: Da zahtjev je je upućen Hrvatskim cestama.
2. Prema financijskom izvještaju Grada za 2015. godinu, na dan 31.12.2015. godine stanje obveza
je iznosilo 17.045.437,00 kn, a od toga stanje dospjelih obveza iznosi 14.467,312,00 kn.
Budući da se radi o velikim iznosima dugovanja, molim Vas da napravite popis fizičkih i pravnih
osoba kojima je Grad dužnik, s pojedinačnim iznosima njihovih potraživanja.
Odgovor u pisanom obliku
AD/2.
Slavica Jeličić – vijećnica i Potpredsjednica Gradskog vijeća: Postavila je pitanje da li su
Mjesni odbori upoznati sa ovim izmjenama i dopunama Urbanističkih planova.
Gradonačelnik – što ih je interesiralo - bili su upoznati.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 3“SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izradi 2.
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na
Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina,
Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za
područje bivše tvornice mreža.
AD/3.
U raspravi učestvovao Leo Zorica vijećnik.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO donosi Odluku o izradi
Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa ispred centralnog dijela Grada.
AD/4.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izradi
Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku o sklapanju nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine kč. br. 848/6, Kožina, put,
površine 417 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 703 k. o. Biograd
AD/6.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO donosi
Odluku o sklapanju nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina kč. br. 3016/1, U mjestu,
maslinjak, površine 93 m2, i kč. br. 3016/2, U mjestu, put, površine 94m2, obje upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 571 k. o. Biograd.
AD/7.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO donosi
Zaključak o kupnji nekretnine oznake kč. br. 2174/5, Meterize, put, površine 169 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 4747 k. o. Biograd, u svrhu izgradnje prometnice (ulica Sv. Leopolda
Mandića).
AD/8.
Gradsko vijeće Sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ Gradsko donosi
Zaključak o kupnji nekretnine oznake kč. br. 2162/27, Meterize, put, površine 300 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 4343 k. o. Biograd, u svrhu izgradnje prometnice (ulica Fra Lina
Pedišića).
AD/9.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi osnivanja
prava građenja u svrhu izgradnje parkirališta na nekretnini oznake kč. br. 3707/7, Prućanik-Gladuša,
površine 17.626 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1927 k. o. Biograd.
AD/10.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Odluku o
raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje
sportsko-rekreacijskog centra na nekretnini oznake kč. br. 446/1, Kosa – Torovi, površine 6.110 m2,
upisane u zemljišno knjižnom ulošku broj 3544 k. o. Biograd.
AD/11.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prijenosu prava vlasništva nekretnina označenih
kao č.k.br. 1/13 i 1/14 k. o. Biograd radi izgradnje energetskih objekata - transformatorske stanice TS
„Kosa Zapad 4“ i „Kosa Zapad 5“.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Rješenje o prijedlogu kandidatkinje za imenovanje suca
porotnika u Županijski sud u Zadru.
Rješenje je dostavljeno Zadarskoj županiji – Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

AD/13.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta
Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Biograda na Moru.
AD/14.
Sa 11 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ Gradsko vijeće donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za 2015.
godinu.
Zaključak je dostavljen Dječjem vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru.
AD/15.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o poslovanju Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru d.o.o. Biograd na Moru
za 2015. godinu.
AD/16.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izradi 2
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene građevinske poslovne zone prtetežito
trgovačke namjene (K2).
AD/17.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izradi
4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne-pretežito industrijske
namjene (I1).
Svi doneseni akti biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i web
stranicama Grada Biograda na Moru.
Sjednica je zaključena u 20,00 sati sati.
ZAPISNIK VODILA
Ana Nimac,v.r.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Melanija Ražov Radas, dr.med.,v.r.

