Klasa: 021-05/16-01/12
Urbroj: 2198/16-02-16-3

IZVADAK
iz zapisnika 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 20. prosinca 2016.
godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u 18,30 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
Vijećnik Ivan Babara iz opravdanih razloga kasni na sjednicu.
OPRAVDAO IZOSTANAK: Ante Lukačić
IZOSTANAK NIJE OPRAVDALA: Mirana Belamarić
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin, vijećnik
Skupštine Zadarske županije, Suzana Horvat Kolanović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Biograda na Moru, Martina Mrkić, voditeljica Odsjeka za financije i gospodarstvo, Nevenka
Lukin, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Branko Iveljić, viši savjetnik za opće pravne poslove
i protokol, Davor Ivanović, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Jelka Sipina – ravnateljica Gradske knjižnice ,Draženko Samardžić – ravnatelj Zavičajnog muzeja,
Slavko Adžić Kapitanović – ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta, Nikola Kusijanović voditelj Odjela
za komunalne djelatnosti Bošana d.o.o. Biograd na Moru.
Antonio Mikulić zamjenik predsjednice Savjeta mladih – izvjestitelj po 24. točki dnevnog reda.
Esma Brzić ravnateljica Dječjeg vrtića – izvjestiteljica po 25. točki dnevnog reda.
Predstavnici medija: Stjepan Mišulić B Portal Biograd.
Građani: Ante Fuzul i Mario Jeličić.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas – Predsjednica Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Predsjednica Gradskog vijeća predlaže verifikaciju Izvadka iz zapisnika sa 33. sjednice
Gradskog vijeća.
Vijećnica Sanja Delin moli da se u Izvadku zapisnika navede da je bila prisutna na 33. sjednici
obzirom da je njezino ime izostavljeno.
Primjedba se prihvaća, te se u ostalom dijelu Izvadka sa 33 sjednice verifikacija zapisnika
prihvaća .
Predložen je slijedeći

DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za
prvo polugodište 2016. godine.
3. Prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu s projekcijom proračuna
za 2018. i 2019. godinu te planom razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019.
godine.
4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
5. Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka iz proračuna 2016. godine Hrvatskom demokratskom slobodarskom
savezu Dalmacije (HDSSD).

6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Biogradu na Moru za 2017. godinu
8. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
9. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na
Moru za 2017. godinu.
10. Prijedlog zaključka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017.-2021. godine.
11. Prijedlog odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
cjelovite zone proizvodne-pretežito industrijske namjene (I1).
12. Prijedlog odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone
zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru.
13. Prijedlog Odluke o ispravku pogreške na kartografskom prikazu 4.A – Građevinska
područja naselja Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru.
14. Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata.
15. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru.
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.
17. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA.
18. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Turistička razvojna Agencija SRCE
DALMACIJE.
19. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar
d.o.o.
20. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u Gradu
Biogradu na Moru, te imenovanju predsjednika i članova.
21. Prijedlog odluke o kupnji nekretnina označenih kao k.č.br. 2959/2, 2959/4, 2959/5 i
2960/2 k.o. Biograd u svrhu izgradnje prometnica (Dinarska ulica i Paklenička ulica na
predjelu Granda).
22. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nekretnine oznake
dio kč. br. 3020/307, M. Granda, površine 792 m2 upisana u zk. ul. broj 2121, kč. br.
3779/16, Vilišnica, površine 29 m2 upisana u zk. ul. broj 8822, i kč. br. 3019/1, U
mjestu, površine 98 m2, upisana u zk. ul. broj 5164, sve k. o. Biograd.
23. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje
građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) - nekretnine oznake kč. br. 5/78,
Vilišnica, površine 1.500 m2, i kč. br. 5/79, Vilišnica, površine 2.075 m2, obje upisane
u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9663 k. o. Biograd.
24. Prijedlog zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Biograda na
Moru sa financijskim planom za 2017. godinu.
25. Prijedlog zaključka u vezi s Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića
"Biograd" Biograd na Moru sa Kurikulom za pedagošku 2016/2017. godinu.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen .
AD/1.
ODRŽAN JE AKTUALNI SAT
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić:
1. U Odluci o komunalnom uređenju članak 38. Odluke stoji da korisnici javnih površina terasa dužni su nakon isteka ugovora ili odobrenja o korištenju javne površine ukloniti stolove,

stolice i ostalu opremu s terase. Imamo situaciju da ispod Osnovne škole postoji terasa lokala
koji ne radi već godinama, drvena konstrukcija je u raspadu i zašto se ne naloži vlasniku da to
skloni kako bi se dobila dva parkirna mjesta ili kiosk za potrebe djece Osnovnoj školi u kojem
bi mogli kupiti marendu kako ne bi prelazili preko ceste.
Predsjednica Gradskog vijeća: Ovo u vezi s kioskom ću odbiti jer sam na jednoj od
sjednica Gradskog vijeća predložila u Osnovnu školu kuhinju i zdravu prehranu za djecu,
nadam se da će to pitanje biti riješeno u 2017. godini.
2. U UPU zone Jankolovica od 2011 godine je opisano stanje vodoopskrbe u tom naselju, a to
je da koriste vodu iz vodovoda Vrana d.o.o., da se cjevovod mora rekonstruirati kako bi se
trajno rješio problem opskrbe vodom stanovnika Jankolovice.
Kako od tada nije ništa napravljeno, stanovnici se iz godine u godinu susreću sa problemom da
im se voda zatvori i onemogućuje osnovno ljudsko pravo na vodu.
Kada će se takvo stanje promjeniti i što će se poduzeti po tom pitanju?
Gradonačelnik Grad je napravio projekte, 60% je napravljeno, 40% nismo mogli zbog
spora Grad- obitelj Jokić koji ima zemljište uz prometnicu prema Jankolovici. U naselju
Jankolovica radi se od 12 obitelji u 5-6 zgrada, najveći problem javlja se u zalijevanju vrtova
u ljetnom periodu. Ovih dana naći ćemo se sa direktoricom Vrana d.o.o. Biograd i pokušat
ćemo riješiti taj problem .
Vijećnica Mira Ražnjević
- Gradonačelniku 1.Molim Gradonačelnika da nam se u pismenom obliku napravi specifikaciju reprezentacije za
2016. godinu, a koja sadrži podatke o iznosu i datumu svakog računa, naziv objekta u kojem je
napravljen trošak, ime osobe koja je potpisala račun i ime ili naziv poslovnog partnera zbog
kojeg je trošak napravljen.
Uz ovo pitanje dodajem pojašnjenje u svezi knjiženja troškova reprezentacije iz razloga što je
Gradonačelnik u više navrata izjavio da su troškovi reprezentacije visoki zbog načina knjiženja.
Dosadašnji voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije, gospodin Ivica Stopfer je ispravno i
po zakonu knjižio navedene troškove, na taj način to rade i ostali gradovi. Kao dokaz možete
pregledati pravilnike o troškovima reprezentacije velikih i srednjih gradova u Republici
Hrvatskoj.
2.Zašto je došlo do zastoja u izgradnji kanalizacije i kakav je plan izgradnje kanalizacije za
2017. godinu?
Vijećnik Leo Zorica: Trenutni radovi po Gradu, rupe po ulicama otvaraju se i tako ostaju,
oznake nisu postavljene na adekvatan način ,ulice su raskopane i nije moguće doći do pojedinih
lokacija, te se predmetni radovi izvode bez ikakvog plana i namjene.
Gradonačelnik : Ako radimo nije dobro, ako ne radimo opet nije dobro , ne
razumijem pitanje! Ljudi rade sukladno pravilima struke.
Vijećnik Nikola Tomić: Što je s izgradnjom POS stanova?
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Horvat Kolanović: Izgradnja POS
stanova teče po planu APN-a. Radovi se planiraju započeti u ožujku mjesecu 2017. godine
prvih 6 zgrada sa 6 stanova.

Vijećnik Ivica Kapitanović: Postoji li na neki način mogućnost kažnjavanja
odlaganja građevinskog otpada prilikom izgradnje i adaptacija kuća koji se odlaže - baca na
predjelu „repetitora“ – cesta iznad Kumenta prema Crvenoj luci.
Gradonačelnik: Grad nije u nadležnosti tog dijela područja ,već je u nadležnosti Hrvatskih
šuma.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Horvat Kolanović : Bez obzira što Grad
nije nadležan komunalni redar izišao je na lice mjesta i zapisnički konstatirao stanje na
navedenoj lokaciji.
AD/2.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ usvaja Polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2016. godine.
AD/3.
Potpredsjednica Slavica Jeličić :Vezano za udruge daje se preko 100 tisuća eura ,a u
svrhu izdvajanja, ja to ne vidim, kao što su:
Udruga Lag Laura, Lag Lostura,Udruga Volonter, Hipocampus, Glagoljaška udruga
Sidraga koja je u proračunu i posebno u Prijedlogu javnih potreba u kulturi.
Gradonačelnik: oni povlače projekte i iako se u konačnici ne dobiva sve, toliko je
predviđeno.
Naveo je i prijavljene projekte:
Turističko Informativni Centar Biograd na Moru, Rekonstrukcija i dogradnja ljetnog kina,
Projekt AQUANTOUR, Projekt STARA ŠKOLA.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić: Zanima me također smještaj makete
broda, i izgradnja paviljona za smještaj makete broda kod zgrade Komunalca.
S obzirom da je na sjednici nazočan ravnatelj Zavičajnog muzeja Draženko Samardžič
gradonačelnik je istog zamolio da on odgovori na pitanja Potpredsjednice Gradskog vijeća.
Ravnatelj Zavičajnog muzeja; Maketa broda izgrađena je i prvotna namjera bila je
postaviti ga ispred zgrade muzeja. Konzervatorski odjel iz Zadra nije dao suglasnost za
postavljanje, nego je predložio novu lokaciju pored zgrade Komunalca. S tim ciljem izrađena
je dokumentacija za novu predloženu lokaciju na kojoj se planira izraditi paviljon u koji će se
onda izložiti napravljeni brod. Brod se trenutno nalazi pohranjen u suhoj marini Karlo
Yachting iz Biograda na Moru.
- Što se tiče sredstava dodijeljenih Glagoljaškoj udruzi Sidraga, radi se o sredstvima koja
su predviđena za planirano održavanje Međunarodnoga znanstvenoga skupa o glagoljici
koji će održati tijekom 2017. godine. Radi se o skupu na kojem se očekuje izlaganje
više od 40 znanstvenika iz cijeloga svijeta.
Organizatori skupa su Grad Biograd, Staroslavenski institut iz Zagreba, Zadarsko
sveučilište, Zadarska nadbiskupija i Matica Hrvatska, Ogranak Zadar. Drugi dio sredstva
koji je udruga dobila, odnosi se na njezino redovito funkcioniranje.
-

Izgradnja paviljona za smještaj broda predviđena je po preporuci i mišljenju
Konzervatorskog odjela iz Zadra kod zgrade Komunalca.

Na prijedlog gradonačelnika, kao predlagatelja: Sa pozicije R107-Usluge održavanja javne
rasvjete će se prebaciti 1.300.000,00 kuna na poziciju R1207-Izgradnja javne rasvjete, planirano je da
će se radovi obavljati preko komunalnog poduzeća Bošana d.o.o. no naknadno je utvrđeno da će se ipak
ići preko Grada. Tako da na poziciji R107-Usluge održavanja javne rasvjete ostaje 500.000,00 kuna, a
na poziciji R1207-Izgradnja javne rasvjete 1.600.000,00 kuna.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 “PROTIV“ 0 “SUZDRŽANO“ donosi Proračun
Grada Biograda na Moru za 2017. godinu s projekcijom proračuna za 2018. i 2019. godinu te
planom razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
AD/4.
U 19,17 sati na sjednicu stigao vijećnik Ivan Babara. Konstatira se da je sjednici nazočno
12 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Odluku o
izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
AD/5.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka iz proračuna 2016. godine Hrvatskom demokratskom
slobodarskom savezu Dalmacije (HDSSD).
AD/6.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 0“PROTIV“ donosi Program
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
AD/7.
U 19,22 sati vijećnik Šime Kulaš iz opravdanih razloga napustio je sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2017. godinu
AD/8.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Program
javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
AD/9.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Program
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
AD/10.
Potpredsjednica Slavica Jeličić pohvalila je donošenje predmetne Strategije te istaknula
da je istu trebalo donijeti i ranije, te ponovila primjedbu da je i dalje mišljenja da
dogradonačelnik Marijan Stopfer kao ni ostali članovi obitelji koje koriste gradsku imovinu
ne bi trebali biti članovi Povjerenstva.
Na pitanje vijećnika Lea Zorice da li će biti novih zapošljavanja, odgovoreno je da
neće.
Vijećnik Ivan Babara: Dogradonačelnik Marijan Stopfer nije vlasnik nekretnine jer plaća
korištenje javne površine i nije u sukobu interesa. također pohvaljuje donošenje Strategije.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o usvajanju Strategije upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017.-2021.
godine.
AD/11.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o
donošenju 4. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodnepretežito industrijske namjene (I1).
AD/12.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o
donošenju 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u
Biogradu na Moru.
AD/13.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o
ispravku pogreške na kartografskom prikazu 4.A – Građevinska područja naselja Prostornog
plana uređenja Grada Biograda na Moru.
AD/14.
Vijećnica Mira Ražnjević predlaže da se u čl. 7. st. 1. al. 1. Prijedloga odluke o
stipendiranju učenika i studenata brišu riječi: „učenici koji se školuju izvan područja grada“.
Na taj način daje se mogućnost prijave na natječaj i učenicima srednjih škola koji se školuju
izvan područja grada Biograda na Moru.
Gradonačelnik kao predlagatelj ove točke prihvaća prijedlog vijećnice Mire Ražnjević.
Predsjednica Gradskog Vijeća ne slaže se s visinom prosječne ocjene od 2,5 za
studente za svaku akademsku godinu na visokom učilištu, kao mjerilom za dodjelu stipendije
temeljem akademskog uspjeha, već smatra da bi prosjek ocjena trebao biti veći.
U raspravi su još učestvovali vijećnici Ivica Kapitanović, Leo Zorica, Ivan Babara
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o
stipendiranju učenika i studenata.
AD/15.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnim priznanjima Grada Biograda na
Moru.
AD/16.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj
skrbi.
AD/17.
Vijećnik Ivan Babara Toč. 17.,18. i 19. to je ispravan put kako treba promišljati jedinica
lokalne samouprave, jer samo zajedničkim udruženjem, radom i naporom jedinice lokalne
samouprave bivše općine Biograd na Moru prema europskom projektu turističkog i
industrijskog razvoja možemo učiniti razvojni iskorak na dobrobit svih žitelja i mikro sredine.
Sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ Gradsko vijeće donosi Odluku o
osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA.
AD/18.
Sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ Gradsko vijeće donosi Odluku o
osnivanju javne ustanove Turistička razvojna Agencija SRCE DALMACIJE.
AD/19.
Sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ Gradsko vijeće donosi Odluku o
osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d.o.o.
AD/20.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica
i trgova u Gradu Biogradu na Moru, te imenovanju predsjednika i članova.
Odluka će biti dostavljena predsjedniku i članovima Odbora.
AD/21.

Predsjednica Gradskog vijeća : Za Grad godinama vjestači isti vještak i do sada je
svaka procjena bila jednaka bez obzira gdje se teren nalazi , kakva je infrastruktura i sl.
Vjećnike buni takav način procjene vrijednosti odredjene nekretnine.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o
kupnji nekretnina označenih kao k.č.br. 2959/2, 2959/4, 2959/5 i 2960/2 k.o. Biograd u svrhu
izgradnje prometnica (Dinarska ulica i Paklenička ulica na predjelu Granda).
AD/22.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ Gradsko vijeće
donosi Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nekretnine oznake dio kč.
br. 3020/307, M. Granda, površine 792 m2 upisana u zk. ul. broj 2121, kč. br. 3779/16,
Vilišnica, površine 29 m2 upisana u zk. ul. broj 8822, i kč. br. 3019/1, U mjestu, površine 98
m2, upisana u zk. ul. broj 5164, sve k. o. Biograd.
AD/23
Sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ Gradsko vijeće donosi Odluku o
raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj
zoni (I1) - nekretnine oznake kč. br. 5/78, Vilišnica, površine 1.500 m2, i kč. br. 5/79, Vilišnica,
površine 2.075 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9663 k. o. Biograd.
AD/24.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta
mladih Grada Biograda na Moru sa financijskim planom za 2017. godinu.
Zaključak će biti dostavljen Savjetu mladih.
AD/25.
U raspravi učestvovali vijećnici: Ivan Babara, Ivica Kapitanović i Leo Zorica.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak u vezi s Godišnjim planom i programom
rada Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru sa Kurikulom za pedagošku 2016/2017.
godinu.
Zaključak će biti dostavljen Dječjem vrtiću Biograd Biograd na Moru.
Svi doneseni akti biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i web stranicama
Grada Biograda na Moru.
Sjednica je zaključena u 20,50 sati.
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