KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2198/16-02-17-3
IZVADAK
iz 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 17. ožujka 2017.
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 10 vijećnika.
OPRAVDALI IZOSTANAK: Ivan Babara, Sanja Delin i Mira Ražnjević.
IZOSTANAK NISU OPRAVDALI: Mirana Belamarić
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin,
vijećnik Skupštine Zadarske županije, Martina Mrkić, voditeljica Odsjeka za financije i
gospodarstvo, Renata Mršić voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i
komunalni sustav, Nevenka Lukin, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i lokalnu
samoupravu, Hrvoje Raspović viši stručni suradnik za tehničke poslove i projekte.
Kao izvjestitelji: Esma Brzić, ravnateljica Dječjeg vrtića Biograd,Biograd na Moru, Angela
Šarić, Franka Troskot ravnateljica Crvenog križa, Jelena Sipina ravnateljica Gradske knjižnice,
Slavko Adžić Kapitanović ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta, Dražen Samardžić, ravnatelj
Zavičajnog muzeja.
Predstavnici medija: Zadarski list - Velimir Brkić, Stjepan Mišulić
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas – Predsjednica Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Predsjednica Gradskog vijeća pozdravlja sve nazočne na sjednici konstatira da postoji
kvorum, te postavlja pitanje ima li primjedbi na zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić:
Imam primjedbu na zapisnik sa 35. sjednice, naime vijećnik Babara je kod glasovanja
za Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) rekao
da nitko normalan ne bi glasovao protiv ako su prihodi povećani za 19 milijuna kuna , a ta
njegova izjava nije unesena u zapisnik pa bi molila da se to unese u zapisnik.
Isto tako, 35. sjednica je sjednica na kojoj je bilo puno problema, bila je prekinuta, pa ponovo
nastavljena, s tim da nakon nastavka sjednice nije izvršena prozivka, pa molim da mi se
obrazloži da li je za glasovanje o ovoj točki potreban kvorum ili apsolutna većina.
Predsjednica vijeća Melanija Ražov Radas odgovara da samo za glasovanje o
Proračunu treba apsolutna većina, da je to jedina stavka kod koje se traži apsolutna većina.
Uz navedene primjedbe Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice usvojena.
Predsjednica Gradskog vijeća predlaže slijedeći
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DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika (za razdoblje od 01.
srpnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine).
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na
Moru.
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru
za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini.
6. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje grobnog mjesta.
7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog
zemljišta za 2016. godinu.
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Biograda na Moru
za 2016. godinu.
10. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017.
godinu.
11. Prijedlog zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na
Moru za 2017. godinu.
12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske
knjižnice Biograd na Moru.
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece i
mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj 2017/2018.
godini.
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Biograd"
Biograd na Moru za 2016. godinu.
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2016. godinu.
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2016. godinu.
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2016. godinu.
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2016. godinu.
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za
2016. godinu.
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Biograda
na Moru za 2016. godinu.
21. Prijedlog odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2).
22. Prijedlog odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
neizgrađene poslovne zone komunalno-servisne namjene (K3).
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23. Prijedlog odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovo
opremanje komunalnom i drugom infrastrukturom u svrhu izgradnje stanova iz
Programa POS-a.
24. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju građevinskog
zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru – nekretnine oznake kč. br.
5/79, površine 2.075 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9663 k. o.
Biograd, i odbijanje ponude kao neprihvatljive za kupnju građevinskog zemljišta u
Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru – nekretnine oznake kč. br. 5/78,
površine 1.500 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9663 k. o. Biograd.
25. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nekretnina
oznake kat. čest. br. 1914/1, U mjestu, put, površine 165 m2, upisana u zk. ul. broj
2380 k. o. Biograd.
26. Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o međusobnom uređenju imovinskopravnih
odnosa i isplate pravične naknade u svrhu izgradnje ulice Ruđera Boškovića u
Biogradu na Moru.
27. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Specijalne bolnice
za ortopediju Biograd na Moru.
28. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova
održavanje cesta i objekata u zimskoj službi na području Grada Biograda na Moru
u periodu 2016-2020. godine.
29. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru
za 2016. godinu.
30. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru
za 2017. godinu.
31. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnih odbora.
Predloženi dnevni red usvojen sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“.

AD/1. AKTUALNI SAT

Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić : 2011. godine donesene su izmjene i
dopune prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru. Izmjenjena je odredba da se
stambene građevine s do 9 stanova mogu graditi isključivo unutar zone višestambene gradnje.
Zar ne mislite da takva odluka direktno pogađa građane Grada Biograda na Moru koji
imaju parcelu od 5000 do 1000 m2 i na njoj ne mogu graditi više od 3 stambene jedinice, a na
isto takvim parcelama unutar zone višestambene gradnje netko tko kupi parcelu može. Ako se
mislilo smanjiti apartmanizaciju, zakinuti su građani Grada Biograda na Moru koji imaju svoje
parcele na kojima ne mogu graditi apartmane, a a ne mogu ni prodati jer investitori traže parcele
unutar zone višestambene gradnje radi apartmanizacije. U tom slučaju zarada od turizma ide
nekome drugom, a ne našim građanima. Ako se napravu i prodaju stanovi, sto su puni rodbine
i prijatelja cijelo ljeto pa upitno je koliko mi kao JLS imamo od toga koristi.
Da li je moguće razmotriti ovu odluku i jednom ići na ruku našim građanima.
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2/.
Obzirom da smo na gradskim vijećima puno puta raspravaljali o problemu nepropisnog
odbacivanja otpada u okoliš odnosno šume(okolica Biograda je puna smeća), odgovor je
većinom bio da je Grad samo jednim dijelom u nadležnosti a ostalo Hrvatske šume jer oni
gospodare šumama.
Na moj upit Hrvatske šume su odgovorile da su JLS na svom području dužne osigurati
saprečavanje odbacivanja otpada u okoliš i da su dužne ukloniti tako odbačeni otpad. (čl.28
Zakona o održivom gospodarenju otpadom.)
Ujedno su naveli primjer skoro u samom centru grada Biograda (prema Kumentu) gdje je došlo
do odlaganja cca 150 m3 materijala. Hrvatske šume su reagirale postavivši natpis kad je počelo
bacanje na teren kojim oni gospodare.
Pitam Vas, da li nitko u ovom Gradu ne vidi da se u sred Grada baca smeće, nitko ne reagira,
Gradonačelnik:Što se tiče prvog pitanja, nisam nadležan budući da Prostorni plan
uređenja Grada Biograda na Moru donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru , mogu Vas
samo uputiti na to kad budu izmjene Prostornog plana Grada Biograda na Moru da podnesete
primjedbu .
Što se tiče drugog pitanja zemljište je u vlasništvu RH odnosno Hrvatskih šuma, Grad
Biograd kako do sada tako će i u buduće čistiti divlja odlagališta pogotovo prije turističke
sezone.
Vijećnik Leo Zorica: Zanima ga da li je dozvoljeno proširivati površinu ugostiteljskih
objekata na račun javnih površina misli na rivu i plažu Dražica, pitari se mogu postavljati gdje
god hoće, parkirkiranje gdje hoće, na plaži Dražica postavljaju stalke i robu po cijeloj
šetnici.Gradonačelnik na jednoj od sjednica rekao da ispod šetnice neće biti ništa, a ono svaki
dan niču ugostiteljski ob jekti, ugostiteljski objekti se šire itd.
Vijećnik Ante Lukačić podsjetio na Odluku Gradskog vijeća da se uz kioske nebi
smjeli postavljati nikakvi rashladni uređaji (frižideri) i prodavati pića.
Zanima me da li je dozvoljeno proširenje , ako je tko i za koliku površinu.?
Gradonačelnik slažem se s mišljenjem vijećnika, i sam sam primjetio dvije nove terase
i zatražio sam od Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela da li su navedeni vlasnici
ugostiteljskih objekata podnijeli zahtjeve za zakup javne površine. Kako se ispostavilo da je
jedan podnio zahtjev drugi ne, zadužuje se komunalni redar da obavi svoj dio posla.
2/ pitanje Vijećnika Lea Zorice da li je mogao netko iz Turističke zajednice Grada
Biograda na Moru kvalitetnije predstaviti turističku ponudu na jednoj od beogradskih televizija
za vrijeme turističkog sajma u Beogradu umjesto angažirane osobe, zar u našem Gradu nema
čovika da 5 minuta kaže nešto o svom Gradu. Turistička zajednica mora imati osobu za
prezentaciju svoga Grada.
Vijećnik Ante Lukačić : Prije nekoliko sjednica dnijeli smo odluku o izgradnji
Poduzetničkog centra u Industrijskoj zoni. Da li se nešto pokrenulo po tom pitanju?
Gradonačelnik : Do 31. prosinca 2016. godine bio je raspisan natječaj mi smo se javili,
prošli I fazu još ima tri i sad čekamo.
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Vijećnik Niko Tomić postavlja pitanje dokle se stiglo sa Pos-ovim stanovima
i dječjim igralištem kod Vatrogasnog doma?
Gradonačelnik: Što se tiče izgradnje dječjeg igrališta kod Vatrogasnog doma projekt je
napravljen, U fazi je rješavanje imovinsko pravnih odnosa , nakon toga raspisat će se natječaj
za najpovoljnijeg izvoditelja i u 9 mjesecu planira se krenuti s izgradnjom dječjeg igrališta.
2/ Kada će se asfaltirati prokopane ulice počevši od Doma zdravlja, Augusta Šeonoe,
Mihovila Pavlinovića, Dubrovačke do Put Poškaljine itd.
Gradonačelnik: Za navedene ulice za razliku od Kumenta, nije bila napravljena
projektna dokumen tacija za mrežu odvodnje i za vodovodnu mrežu. Do svibnja bi trebala biti
završena vodovodna mreža.
Renata Mršić odgovara da imaju informaciju iz APN kako je proveden natječaj
za izvođača radova te da je izabran ponuditelj CENTROGRADNJA d.o.o. čija je ponuda bila
u okvirima cijene koja je predviđena natječajem. Sada trenutno teče rok mirovanja, koji je
potrebno da protekne između Odluke o odabiru izvođača i zaključenja Ugovora, mislim da je
to nekih 15 ak dana, a onda se zaključuje ugovor. Čim se ugovor zaključi,tijekom trećeg
mjeseca, pristupit će se polaganju kamena temeljca.
Također su iz APN-a rekli da bi tijekom petoga mjeseca napravili prezentaciju za građane
koji su na listi i da će tada od njih zatražiti dostavu podataka o kreditnoj sposobnosti, pa će se
na temelju tih podataka i formirati konačna lista.
Vijećnik Toni Bogdanić: Hoće li se urediti i u kojem obimu gradske plaže ?
2/ Pučko otvoreno učilišta do koje faze se došlo u rekonstrukciji zgrade Pučkog otvorenog
učilišta i Gradske knjižnice, što dalje sa uređenjem?
Gradonačelnik: Plaže će se uređivati kao i svake godine Od plaže Bošana do Kumenta
dovest će se do 50 kamiona šljunka.
Primjedbe građana na predloženi UPU su obrađene i 99% uvažene. Sve što se bude radilo
biti će isključivo po pravilima struke, a to se odnosi i na zaštitu arheološkog lokaliteta
Bošana,Primorje,plaže Trstika i drugo.
2/ Što se tiče Pučkog otvorenog učilišta, trenutno smo u realizaciji donje etaže knjižnice što će
biti, nadamo se, gotovo za 2-3 mjeseca. Od Ministarstva kulture smo dobili 800 tisuća kuna i
ovih dana očekujemo natječaj za uređenje gornjeg kata. Knjižnica će se, realno , moći preseliti
za dvije do tri godine i tada će započeti radovi na starom dijelu.
Vijećnik Ivica Kapitanović: Radovi na Kumentu vezano za izgradnju kanalizacije kad
će se ukoloniti višak građ. materijal.
Gradonačelnik: Zajedno s kanalizacijom mjenja se i vodovodna mreža. Radovi su
gotovi u roku 15-20 dana biti će uklonjen višak materijala asfaltirati će se ulice i urediti šuma.
Potpredsjednik Šime Mršić: Postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt za izgradnju
Centra za socijalnu skrb u Biogradu na Moru.
2/. Svjedoci smo da je Lag Laura odobreno kroz EU fondove 11,5 milijuna kuna sve to
prošlo je nekako nezamjećeno.
Gradonačelnik : Prošao je natječaj sredstva su odobrena iz Europskih fondova i za
godinu dana možemo očekivati početak radova na izgradnji novog Centra za socijalnu skrb u
Biogradu na Moru -predio Kosa zapad (kod Tehničkog pregleda vozila).
Gradonačelnik: Što se tiče Lag Laure, istina je da je odobreno 11,5 milijuna kuna,
međutim to nisu samo novci Grada Biograda na Moru, već gradova Biograd na Moru
Benkovac, i ostalih 11 okolnih općina.
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AD/2. U raspravi učestvovala Potpredsjednica Slavica Jeličić.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Zaključak
o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika (za razdoblje od 01. srpnja 2016. godine do 31.
prosinca 2016. godine).
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova
u Gradu Biogradu na Moru.
Odluka je dostavljena, Policijskoj postaji Biograd na Moru, Geodetskoj upravi –
katastar Biograd na Moru i Uredu državne uprave .
AD/4.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o grobljima.
Odluka je dostavljena Odsjeku za gospodarstvo i financije i Bošani d.o.o. Biograd na Moru.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Odluku o raspoređivanju
sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih
stranaka u 2017. godini.
AD/6.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o visini naknade za korištenje grobnog
mjesta.
Odluka je dostavljena Odsjeku za gospodarstvo i financije i Bošani d.o.o. Biograd na
Moru.
AD/7.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ donosi Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
AD/8.
Gradsko vijeće 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta za 2016. godinu.
AD/9.
U raspravi su učestvovali Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić i vijećnik Leo
Zorica.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice
Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Sportskoj zajednici Grada Biograda na Moru.
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AD/10.
U raspravi učestvao vijećnik Leo Zorica – dao prijedlog da se Program javnih
potreba u sportu u buduće usvoji do kraja prosinca tekuće godine kako bi se moglo krenuti s
isplatama.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Program javnih potreba u sportu Grada Biograda na
Moru za 2017. godinu.
Program je dostavljen Sportskoj zajednici Grada Biograda na Moru.
AD/11.
U raspravi učestvovali Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić, vijećnici: Šime
Kulaš, Nikola Tomić, Ante Lukačić, Leo Zorica, Eddie Stamičar
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni
plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda
na Moru za 2017. godinu.
Zaključak je dostavljen Sportskoj zajednici Grada Biograda na Moru.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske
knjižnice Biograd na Moru.
Zaključak je dostavljen Gradskoj knjižnici Grada Biograda na Moru.
AD/13.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o
upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj
2017/2018. godini.
Zaključak je dostavljen Dječjem vrtić „Biograd“ Biograd na Moru.
AD/14.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg
vrtića "Biograd" Biograd na Moru za 2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Dječjom vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru.
AD/15.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Gradskoj knjižnici Biograd na Moru.
AD/16.
Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Slavko-Adžić Kapitanović apelirao je da se mladi i
stručni kadar zadrži u Biogradu pritom misleći na radno mjesto kino-operatera.
– Kada se kino-dvorana bude počela uređivati, onda kino-operater i stručna osoba tu mora bit
jer prepustiti to samo projektantima, kasnije bude jako puno problema. Nama se inače malo
vraćaju mladi i stručni ljudi, mahom ostaju u Zagrebu. Moramo razmišljati kako mlade i stručne
ljude zadržati ovdje jer pitanje je dana kada će otići. – rekao je Adžić-Kapitanović.
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Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Pučkom otvorenom učilištu Biograd na Moru.
AD/17.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2016. godinu
Zaključak je dostavljen Zavičajnom muzeju Biograd na Moru.
AD/18.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Vatrogasnoj postrojbi Biograd na Moru.
AD/19.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za
2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Hrvatskom crvenom Gradskog križa Biograd na Moru.
AD/20.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Savjetu mladih Biograd na Moru.
AD/21.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o donošenju 2. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene
(K2).
AD/22.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluke o donošenju 2.
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone komunalnoservisne namjene (K3).
AD/23.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o visini naknade za prijenos prava vlasništva
zemljišta i njegovo opremanje komunalnom i drugom infrastrukturom u svrhu izgradnje
stanova iz Programa POS-a.
AD/24.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru –
nekretnine oznake kč. br. 5/79, površine 2.075 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj
9663 k. o. Biograd, i odbijanje ponude kao neprihvatljive za kupnju građevinskog zemljišta u
Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru – nekretnine oznake kč. br. 5/78, površine 1.500 m2,
upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9663 k. o. Biograd.
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AD/25.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“donosi Odluku o ukidanju
statusa javnog dobra u općoj uporabi – nekretnina oznake kat. čest. br. 1914/1, U mjestu, put,
površine 165 m2, upisana u zk. ul. broj 2380 k. o. Biograd.
AD/26.
U raspravi učestvovala Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o sklapanju
Ugovora o međusobnom uređenju imovinskopravnih odnosa i isplate pravične naknade u svrhu
izgradnje ulice Ruđera Boškovića u Biogradu na Moru.
AD/27.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru.
Odluka je dostavljena Specijalnoj blnici za ortopediju Biograd na Moru.
AD/28.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanje cesta i objekata u zimskoj službi
na području Grada Biograda na Moru u periodu 2016-2020. godine.
AD/29.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“donosi Zaključak o usvajanju
Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
AD/30.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Plan razvoja sustava civilne
zaštite na području grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
AD/31.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Rješenje o imenovanju
članova Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora.
Rješenje je dostavljeno imenovanim članovima Izbornog povjerenstva za izbor članova
vijeća mjesnih odbora.
Svi doneseni akti biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i
službenim stranicama Grada Biograda na Moru.
Sjednica je zaključena u 20,05 sati.
ZAPISNIK VODILA
Ana Nimac,v.r.

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