Klasa: 021-05/17-01/05
Urbroj: 2198/16-02-17-3
IZVADAK
iz 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 15. travnja 2017.
godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u
9,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 13 vijećnika.
IZOSTANAK NIJE OPRAVDALA: Mirana Belamarić
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Marijan Stopfer
dogradonačelnik Grada Biograda na Moru, Suzana Horvat Kolanović, pročelnica Jedinstvenog
upravno odjela Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin, vijećnik Skupštine Zadarske
županije, Martina Mrkić, voditeljica Odsjeka za financije i gospodarstvo, Nevenka Lukin,
voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Branko Iveljić, viši savjetnik
za imovinsko-pravne poslove, Davor Ivanović voditelj odsjeka za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predstavnici medija: Zadarski list - Velimir Brkić, Stjepan Mišulić, Jelica Farkaš.
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 36. sjednice Gradskog vijeća.
Verifikacija usvojena bez primjedbi.
Točka 6 Prijedlog odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstane ceste SKINUTA s dnevnog reda.
Predsjednica Gradskog vijeća predlaže
DNEVNI

RED:

1. Aktualni sat.
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2016.
godinu.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu –
Rebalans I.
4. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Biograda na Moru.
5. Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017.
godinu.
6. Prijedlog odluke o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Biograda na Moru.
7. Prijedlog odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za
prostornu cjelinu izvan GP naselja – područje Crvene Luke.
8. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke
namjene (T1) uz Kumenat.
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9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji 3 građevinska zemljišta u komunalnoservisnoj zoni "Bučina".
10. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta
oznake S2 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
11. Prijedlog zaključka o poslovanju Bošane d.o.o. Biograd na Moru za 2016. godinu.
12. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješće
za poduzetničku potpornu instituciju PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA
MORU d.o.o. za 2016. godinu.
Dnevni red usvojen sa 12 glasova „ZA“ 1“PROTIV“ 0 „SUDRŽANO
AD/1.

Aktualni sat.
Ivica Kapitanović vijećnik postavlja pitanje dovršenje radova po Gradu, kakve su
pripreme i manifestacije za tuirističku sezonu ,
Gradonačelnik: Što se tiče dovršenja radova po Gradu sve će biti gotovo do 15.05.
2017. godine.
Marijan Stopfer dogradonačelnik odgovorio na drugi dio pitanja vezano za
pripreme i program za turističku sezonu:
- od 28. travnja. - 1 svibnja travnja održava se Slovenski vikend
- od 18. svibnja - 21.svibnja 2017. godine - UNISPORT FINALS studentskih igara
- od 26. svibnja - 27. svibnja - EURO VESPA FESTIVAL 2017
- od 02. lipnja - 04. lipnja 2017. - GASTRO STOL
Slavica Jeličić, Potpredsjednica Gradskog vijeća upravo sam htjela postaviti isto
pitanje, dio odgovora sam dobila, glavne ulice su kopane za kanalizaciju. Kada će se početi sa
radovima u sporednim ulicama, budući sam od Komunalca dobila odgovor da će se početi s
radovima u prosincu ?
Gradonačelnik je odgovorio da će radovi u sporednim ulicima biti započeti na vrijeme
i završeni do prosinca ove godine.
2/ .
Na stranicama Grada izišla je obavijest i poziv obveznicima poreza na potrošnju. Da li to
znači da pojedinci nisu to radili, da li to znači da su neki uredno plaćali a neki ne i kakve su
sankcije za neplaćanje i nedostavu obrasca.
Suzana Horvat Kolanović Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je
je da je 1. siječnja 2017. godine stupio na snagu novi Zakon o lokalnim porezima. Svi
obveznici su morali to dostavljati i 2016. godine , oni koji to nisu poslali smo im obavijest.
Mira Ražnjević vijećnica postavlja pitanje da li je Grad aplicirao na natječaje i povukao
sredstava iz EU fondova za drugu fazu izgradnje vodovodne mreže i kanalizacije.
2/ . Zanima je prostor koji se nalazi iznad Jadranske magistrale prema poslovnoj zoni , prostor
je ograđen na njemu ima aluminijska nadstrešnica, vezana su dva psa, čiji je to prostor?
Gradonačelnik odgovorio da je bivši gradonačelnik potpisao Ugovor o zakupu rečenoga
prostora. Taj prostor je planiran za salon i servis automobila. Sad bi zakupac Ante Miloš iz
Biograda na Moru htio raskinuti ugovor i otkupiti navedeno zemljište, međutim navedeno
zemljište je bilo državno vlasništvo, te je Grad proveo postupak izdvajanja iz
šumskogospodarske osnove za isto zemljište.
Leo Zorica vijećnik postavlja pitanje zbog čega je termin sjednice zakazan za danas na
VELIKU SUBOTU.
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Predsjednica Gradskog vijeća i Gradonačelnik odgovorili su da zbog spriječenosti i
predsjednice Gradskog vijeće i gradonačelnika , sjednica se nije mogla ranije održati.
Vijećnik Leo Zorica napustio sjednicu u 9,15 sati.
Konstatira se da je sjednici nazočno 12 vijećnika.
Ivan Babara, vijećnik : Obzirom na priče koje su počele da se šire po gradu isti je
obrazložio svoj rad i angažman u Gradskom vijeću koji je bio usmjeren na dobrobit šire
društvene zajednice i postizanje opće korisnih ciljeva za Grad Biograd na Moru u politiku nisam
ušao iz osobnih razloga već dobrobiti grada –neću nabrajati što sam i kako napravio u ove četiri
godine. Dobro zna naš gradonačelnik od spajanja s gradonačelnikom Šibenika, od
konzervatora, pitajte gospodina svećenika koliko smo odradili za trafostanicu kod crkve, do
Vaterpolo kluba. To je moje i to ostaje u meni. Netko to ima kada se rodi, netko nema nikada ,
netko to izgubi kada izađe iz politike,a to je obraz. Ja obraz imam, ja iza svog obraza stojim i
ponosan sam čovjek.
Nikola Tomić, vijećnik: Borova šuma kod kampa Dominik je posječena, čije je to
vlasništvo i zbog čega je to učinjeno?
Gradonačelnik je odgovorio da je to vlasništvo Hrvatskih šuma i one su to iznajmile
nekome za paintball.
AD/2.
Slavica Jeličić, Potpredsjednica Gradskog vijeća – kod donošenja Proračuna za
2017. godinu raspravljano je gdje je bilo povećanje, a gdje smanjenje stavki. Obvezali smo se
da ćemo se ponašati kao dobri gospodari ovoga Grada te da ćemo smanjiti troškove. 50%
planiranog ulaže se u kapitalna ulaganja, a za reprezentaciju i osobne usluge, ulaganja su došla
do 4.000.000,00 kuna, što je zabrinjavajuće.
Ivan Babara, vijećnik : S obzirom na velike količine kućnog smeća oko crkve, gdje
prolazi puno ljudi (turista), iako djelatnici Bošane redovno čiste navedeni prostor, predložio da
se iznađu sredstva za kupnju malog uskoga kamiončića koji bi se koristio za odvoz smeća na
Poluotoku, i to iz malih uličica gdje je otežano kretanje.
Gradonačelnik je odgovorio da je obavio razgovor s odgovornim u Bošani i da se planira
u najskorije vrijeme – 10-tak dana angažirati određeno vozilo koje bi obavljalo navedeni odvoz
smeća.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ , 0„SUZDRŽANO usvaja Godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu.
AD/3.
U raspravi učestvovala Slavica Jeličić Potpredsjednica Gradskog vijeća i Mira
Ražnjević – vijećnia, Ivan Babara vijećnik.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ ,0“ SUZDRŽANO“ donosi Izmjene i
dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu – Rebalans I.
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U 9,32 h vijećnik Eddie Stamičar iz opravdanih razloga napustio sjednicu.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika.
U 9,35h vijećnik Ivan Babara iz opravdanih razloga na kratko vrijeme napustio sjednicu.
Sjednici je nazočno 10 vijećnika.
AD/4.
Slavica Jeličić, Potpredsjednica Gradskog vijeća postavlja pitanje otvaranja posebnih
računa za financiranje izborne promidžbe članova Mjesnih odbora na području Grada Biograda
na Moru.
Nakon provedene rasprave Gradonačelnik predlaže da se po hitnom postupku izvrši dopuna
dnevnog reda na način da se uvrsti točka 13 – Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provedbi
izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograd na Moru.
Predsjednica Gradskog vijeća prijedlog gradonačelnika daje na glasovanje.
Glasovanjem je utvrđeno da je prijedlog jednoglasno usvojen.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Biograda na Moru.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „SUDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Plan
upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu.
Vijećnik Ivan Babara vratio se na sjednicu u 9,52.
Sjednici je nazočno 11 vijećnika
AD/6.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0„PROTIV“ donosi Odluku o
izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru.
AD/7.
Na pitanje vijećnika Ante Lukačića kakav hotel, koliko ležaja i koja kategorija?
Gradonačelnik odgovorio da će hotel imati podrum i četiri etaže do 13 metara visine, kapaciteta
do 400 ležaja i minimalno 4 zvjezdice.
Gradsko vijeće 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“0 „PROTIV“donosi Odluku o izradi
1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za prostornu cjelinu izvan GP naselja –
područje Crvene Luke.
AD/8.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“0 „PROTIV“ donosi Odluku o
izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1) uz Kumenat
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AD/9.
U raspravi učestvovala Slavica Jeličić, potpredsjednica Gradskog vijeća, Nikola Tomićvijećnik.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0„PROTIV“donosi Odluku o
izmjeni Odluke o prodaji 3 građevinska zemljišta u komunalno-servisnoj zoni "Bučina".
AD/10.
U raspravi učestvovala Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ 0 „PROTIV“ donosi Odluku o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta oznake S2 u Industrijskoj
zoni Biograd na Moru.
AD/11.
Prijedlog Zaključka o poslovanju Bošane d.o.o. Biograd na Moru za 2016. godinu
Slavica Jeličić Potpredsjednica Gradskog vijeća : Ne može materijal doći na sjednicu
Gradskog vijeća prije nego ga prihvati Nadzorni odbor Bošane, Nadzorni odbor je bio u četvrtak
11.04. 2017. godine, a materijal smo dobili 4 dana prije.
Gradonačelnik se složio sa mišljenjem Slavice Jeličić, potpredsjednice Gradskog vijeća
i predložio da kao predlagatelj povlači ovu točku dnevnog reda za slijedeću sjednicu koja će
se održati 19. travnja 2017. godine.
AD/12.
Na pitanje Slavice Jeličić, potpredsjednice Gradskog vijeća da je 1. lipnja 2016. godine
primljena osoba za voditelja knjigovodstveno-računovodstvenih poslova , da li po Zakonu
treba imati licencu za obavljanje tih poslova s obzirom da u trenutku prijema ista nije imala i
naknadno je polagala.
Ivan Babara vijećnik - radi se o osobi koja vodi knjige i za Vaterpolo klub i mogu reći da
uredno obavlja taj posao.
Gradsko vijeće prima na znanje
Zaključak
o primanju na znanje Izvješća o poslovanju i financijsko izvješće za poduzetničku potpornu
instituciju PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d.o.o. za 2016. godinu.
AD/13. – dopunska točka
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove
vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru.
Svi doneseni akti biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i
službenim stranicama Grada Biograda na Moru.
Sjednica je zaključena u 10,20 sati.
ZAPISNIK VODILA
Ana Nimac,v.r.

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