Klasa: 021-05/15-01/04
Urbroj: 2198/16-02-15-3
IZVADAK
iz 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 26. svibnja 2015. godine u
Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u 20,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 14 vijećnika.
IZOSTANAK NIJE OPRAVDAO: Andrej Marinović.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin
županijski vijećnik, Ivo Stopfer voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije , predstavnici medija:
Radio BnM (Branka Pelicarić), Zadarski list (Velimir Brkić) Biogradski glasnik, (Stjepan Mišulić).
Sjednicom predsjedava Predsjednica Gradskog vijeća. Melanija Ražov Radas,dr. med.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Predsjednica Gradskog vijeća postavlja pitanje ima li primjedbi na zapisnik sa 20. sjednice
Gradskog vijeća.
Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice usvojen bez primjedbi.
Predložen je slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog Odluke o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećžnika Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru.
- svečana prisega člana Gradsjog vijeća.
3. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Biograda na
Moru.
4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za
2014. godinu.
5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Biograda na Moru za
redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2015. godini.
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima i prirezu na dododak Grada
Biograd na Moru.
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odlukeo komunalnim djelatnostima na području Grada
Biograda na Moru.
8. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa ivelikih nesreća za Grad Biograd na Moru (Usklađenje 2).
9. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru i Plan civilne zaštite kao
sustavnog dijela Planazaštite i spašavanja (Usklađenje 2.).
10. Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Biograda na
Moru za 2014. godinu.
11. Prijedlog plana operativne primjene Program a aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području grada
Biograda na Moru.
12. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Biograda na Moru u periodu
2015.2019.
13. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog
zemljištakat.čest. br. 5/11 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
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Dnevni red jednoglasno usvojen.
AD/1. ODRŽAN JE AKTUALNI SAT
Slavica Jeličić Potpredsjednica Gradskog vijeća Gradu Biogradu na Moru u
siječnju 2013. godine se obratio Hrvatski branitelj i HRVI sa zamolbom za ustupanje
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada , a u svrhu rješavanja stambenog pitanja
temeljem Zakona o pravima Hrvatskih branitelja.
Zamolba je razmatrana na Povjerenstvu za ustupanje građevinskog zemljišta
HRVI. Donesen je Zaključak da se udovoljava zamolbi, ali će realizacija dodjele uslijediti tek
po pravomoćnosti rješenja o odobrenju stambenog kredita od Ministarstva branitelja. Tako
toji u članku 8. Odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavaje
HRVI Grtada Biograda na Moru koja je donesena 02.05. 2007. godine.
Za rješavanje stambenog brinjavanja tog HRVI zakonski uvijet nije pravomoćnost
rješenja o odobrenju kredita jer je u posebnom postupku dobio potvrdu da ostvaruje pravo na
ustupanje građevinskog zemljišta bez obzira na pravomoćnost rješenja o odobrenom kreditu.
Isti se nalazi na listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita Ministarstva branitelja za 2014.
godinu.
Želim pitati zašto Povjerenstvo za ustupanje građevinskog zemljišta Grada Biograda
na Moru radi po Odluci koja je donesena 2007. godine, a od tada je bilo puno izmjena i
dopuna Zakona o braniteljima i Odluka nije usklađena sa Zakonom. U svakom slučaju, pa i
ovom je Zakon iznad svih odluka, a posebno kad se radi o ovako osjetljivim temama i
pravima hrvatskih branitelja.
Molim da mi odgovor dostavite u pisanom obliku.
2/. Na sjednici Gradskog vijeća od 29. rujna 2014. godine donesena je odluka da obveznici
plaćanja naknade za razvoj imaju pravo dva puta godišnje na crpljenje septičke jame o trošku
Grada, a to se odnosi na one građane koji nemaju uvjeta za priključenje na knalizacijsku
mrežu naselja.
Na toj sjednici nije precizirano koja količina fekalnog otpada se može iscrpiti bez
naknade, već ste Vi sami donijeli odluku da to bude 8m3.
Tih 8m3 je toliko malo da čak stalnim stanovnicima Grade ne znači baš puno već samo
vikend stanovnicima (sezonskim) pa me zanima. na temelju čega ste donijeli odluku da to
bude količina do 8m3, koji su bili parametri za donošenje takve odluke.
Gradonačelnik : Takvu Odluku donijelo je Gradsko vijeće.
Mira Ražnjević – vijećnica: Na web stranici Grada 21.02. 2015. godine obavljen je
natječaj (zahtjev za prikupljanje ponuda) za nabavu odvjetničkih usluga . Identičan
objavljen je i 03.04.2015. gosine.
Ako je prvi natječaj poništen, poništenje je trebalo biti objavljeno. Pitanje glasi: Dali je
prvi natječaj poništen ili se možda radi o dvije nabave za isti predmet nabave,što bi bilo
kršenje Zakona o javnoj nabavi?
Odgovor u pisanom obliku.
2/.
Da li će biti popravljena oštećenja (rupe) na cestama po gradu prije početka turističke
sezone? U vezi s tim pitam i zašto nije prije bio raspisan natječaj za odabir ponuditelja za
održavanje nerazvrstanih cesta, jer odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja trebamo
izglasati na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.
Gradonačelnik: Danas je na dnevnom redu Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada
Biograda na Moru u periodu 2015.- 2019. godine, ako se ista usvoji radovi počinju drugi
tjedan.
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Leo Zorica vijećnik: Na prošloj sjednici dobili smo odgovor na vijećničko pitanje,
imam nekoliko stavki na koje tražim odgovor, a vezano je za Ugovore o djelu.
Gradonačelnik odgovorio.
Leo Zorica viječnik: Nisam zadovoljan s odgovorom.
2/. Problem parkiranja na Poluotoku , širenje terasa - Tko je donio Odluku , za koliko
kvadrata i po kojoj cijeni i kad je ta Odluka donesena ?
Molim odgovor u pisanom obliku.
Ivan Babara vijećnik: Tko je zadnjih 8 godina stvorio nered u Komunalcu - Ja Vas
pitam, Grad ste spržili i stavite Grad Biograd pod šator i klanjaj te se na istok, a za Ryan
Air nema se. Ja sam samo izrazio svoje mišljenje Grad je spržen Tko je stvorio nered? To
je pitanje?
Predsjednica Gradskog vijeća: Upozoravam vijećnika Babaru, vrijeđanje i
nepristojnost ne dozvoljavam na sjednici Gradskog vijeća.
Ivan Sambunjak vijećnik: Turistička sezona počinje a u glavnoj turističkoj
instituciji nema Direktora – kad će se izabrati direktor Turističke zajednice.
Gradonačelnik: O izboru direktora odlučuje Vijeće Turističke zajednice, odnosno
Skupština Turističke zajednice, donesena je Odluka da se za izbor direktora Turističke
zajednice - natječaj raspiše slijedeću godinu.
Toni Bogdanić vijećnik: S obzirom da se približava turistička sezona , a do sada Grad
nije imao otoke-stalke sa bicikle hoće li uskoro tako nešto biti?
Gradonačelnik Otoci-stalci postavit će se na lokaciji kod Turističke zajednice i još
negdje na Rivi vidjet će mo točno gdje.
Ivan Sambunjak vijećnik: Pročitao sam u Zadarskom listu da je Grad Biograd ovršen
od Županije zašto nije plaćen račun za avioprijevoznika Rayanaira, jer će se morati plaćati
i ovršni postupak.
Gradonačelnik: Zato što nema novaca, nije se platilo Gradu, tako da ni Grad ne može
platiti.
AD/2.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o prestanku mandata vijećnika Andreja
Marinovića (HDSSD-a) Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i početku obnašanja
dužnosti Mirane Belamarić zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
Mirana Belamarić položila je svečanu prisegu.
Konstatira se da je sjednici nazočno svih 15 vijećnika.
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada
Biograda na Moru.
AD/4.
Ivan Babara vijećnik : Ostvareno je 32 milijuna kuna Grad je u minusu
25,200.000,00 kuna plus 3 milijuna kredita, zato sam rekao da je Grad spržen i zato ću iz
ptotestnog stava .. Netko se iz određenih razloga bavi politikom a ovo je moj civilizacijski
protest na koji način se grad Biograd voli i zato ću napustiti sjednicu.(20,44 sata).
Sjednici je nazočno 14 vijećnika
Leo Zorica vijećnik: Molim da mi se u pisanom obliku odgovori što sadržavaju
pozicije usluge promidžbe i informiranje u iznosu 3.315.314,52 kune i pozicija stipendije u
iznosu od 32.500,00 kn.

Mirana Belamarić vijećnica : Odlukom o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru
bilo je predviđena izgradnja jednog dijela sustava odvodnje, zašto projekt nije realiziran i
kada će biti nastavljena izgradnja?
Gradonačelčnik: Upravo je Komunalac raspisao Natječaj Grad će financirati 15-20%
sredstava.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ donosi godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Biograda na Moru za 2014. godinu.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA“ 2 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Odluku o
raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje
financiranje političkih stranaka u 2015. godini.
AD/6.
Ivan Sambunjak nakratko odsutan sa sjednice 21,25 h
Sjednici nazočno 13 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno (13) donosi Odluku o izmjeni Odluke o gradskim
porezima i prirezu na dododak Grada Biograd na Moru.
AD/7.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke
o komunalnim djelatnostima na području Grada Biograda na Moru.
AD/8.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa ivelikih nesreća za Grad Biograd na Moru
(Usklađenje 2).
AD/9.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Plan zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru i
Plan civilne zaštite kao sustavnog dijela Plana zaštite i spašavanja (Usklađenje 2.).
AD/10.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Biograda na Moru za 2014. godinu.
AD/11.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Plan operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini
na području grada Biograda na Moru.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Biograda na Moru u
periodu 2015.- 2019. godina.
AD/13.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
prodaju građevinskog zemljištakat.čest. br. 5/11 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 21,40 sati.
Zapisnik vodila

Predsjednica Gradskog vijeća

Ana Nimac,v.r.

Melanija Ražov Radas, dr.med.,v.r.
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