Klasa: 021-05/17-01/10
UrBroj:2198/16-02-17-3
IZVADAK
sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 13. srpnja 2017.
godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u
08,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika.
Izostanak opravdala Vijećnica Marija Zrilić te nopravdani izostanak Vijećnika
Roberta Pelicarića.
Sjednici su nazočni: Suzana Horvat Kolanović, Pročelnica, Martina Mrkić, voditeljica
Odsjeka za gospodarstvo i financije, Davor Ivanović, voditelj Odsjeka za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Renata Mršić, voditeljica Odsjeka za
upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav, Nevenka Lukin, voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Darko Banić, Zapovjednik
Javne vartogasne postrojbe Grada Biograda na Moru, Nikša Kusjanovič, Bošana d.o.o.,
Voditelj Odjela za komunalne djelatnosti i Ivo Stopfer, Predsjednik I Mjesnog odbora
Grada Biograda na Moru za predio Poluotok i Centar.
predstavnici medija: Stjepan Mišulić, B - Portal ,Velimir Brkić Zadarski list, Branka Pelicarić,
Radio Biograd na Moru, Jelica Farkaš, samostalni novinar te građani grada Biograda na Moru
Antun Bakija, Petar Jakovljev i Krsto Milačić.
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin predsjednik Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Drina Bešenić, viši referent za administrativnu potporu.
Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice - usvojena bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova u Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.
3. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije.
4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova u Odbor za dodjelu javnih
priznanja.
5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biograd“
Biograd na Moru.
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u Gradu
Biogradu na Moru, te imenovanje predsjednika i članova
7. Prijedlog plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području grada
Biograda na Moru.
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Biograd na Moru za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o prodaji 5 građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na
Moru.

Dnevni red usvojen sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽAN“.
AD/1.
ODRŽAN JE AKTUALNI SAT
Vijećnik Ante Fuzul:
- Predsjedniku Gradskog vijeća
Dostavljam Vam u pisanom obliku ponovno Prijedlog kandidata za potpredsjednika Gradskg
vijeća pošto na prošloj sjednici ga nismo izabrali, a temeljem Članka 27. Stavka 2. i 3. Statuta
Grada Biograda, te članka 10. Stavka 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća mi imamo pravo
predlagati.
Predsjednik Gradskog vijeća stavlja Prijedlog na glasovanje.
Glasovanjem je utvrđeno da je Gradsko vijeće sa 5 glasova „ZA“ 7 „protiv“ 1
„SUZDRŽAN“ odbacilo Prijedlog 6 potpisanih vijećnika.
Vijećničko pitanje
- Pročelnici
1.Što Grad i Komunalac poduzimaju da se riješi pitanje nesnosnog smrada koje se širi
kanalizacijom od križanja Dr. Franje Tuđmana s ulicom Ruđera Boškovića do spoja na
Magistralu D-8 sjeverno od hotela Biograd. Stanari nam se svakodnevno bune i Dožupan
Mršić je među tim stanarima?
2.Koliko je m2 gradskih terena prodano do 01.01.2017. godine?
Pročelnica: Na oba dva pitanje ćemo Vam dostaviti odgovor u pisanom obliku.
Vijećnica Slavica Jeličić:
Imala bih 2 pitanje koja su upućena gradonačelniku, a njega nema niti ovaj put pa neznam jeli
on odlučio nas ignorirati ili je nešto drugo u pitanju te Vas molim da mi se dostavi u pisanom
obliku.
Mi smo prošle godine izdali odobrenje za koncesiju na tržnici u vrijednosti od 212.000,00
kuna a također je obaveza i plaćati štandove koji su tamo. Zanima me koliki su godišnji
prihodi od te koncesije i od samih prodavača na štandovima i gdje se troši taj novac? Da li je
lipa utrošena na tržnicu i da li se što namjerava uložiti? Molila bih odgovor u pisanom obliku.
Drugo pitanje je kada je gradonačelnik na aktualnom satu na Radio BNM govorio o
stanovima postavlja se pitanje parkinga iza i oko zgrade gdje je DM. Molim Vas da mi
izvadite podatke koliko je u vlasništvu Grada, a koliko u vlasništvu stanara, odnosno kojih
stanara?
Pročelnica:Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku.
Predsjednik Gradskog vijeća:
- 2 Pitanja vijećnika Ante Fuzula upućena gradonačelniku
1. Prvo pitanje glasi da li je uopće tražena suglasnost od Ministarstva za UPU za centar
mjesta južno od JTC, te zbog čega je donesen taj plan po hitnom postupku i da li je istina da je
plan donesen zbog navodnog investitora.
2.Drugo pitanje se odnosi na službena putovanja u Beograd i Ljubljanu, tko je sudjelovao od
strane TZ-a na tim putovanjima, kojiki su troškovi po stavkama te zatražena je kopija streama sa sajma iz Ljubljane.
Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:
Što se tiće suglasnosti zatražena je i dobivena prije sjednice Gradskog vijeća. Plan po
hitnom postupku nije donesen jer hitan postupak nije definiran po Zakonu o uređenju i
gradnj. Što se tiće Kumenta Plan ne obuhvaća predio Kumenat.

Vijećnik Ante Fuzul:
Molio bih odgovor na jedno i drugo pitanje u pisanom obliku.
Vijećnik Leo Zorica:
- Pročelnici
15.03. sam tražio odgovor na pitanje o širenju ugostiteljskih i drugih objekata u Biogradu te
bih Vas molio za odgovor pošto ga još uvijek nisam dobio.
Drugo pitanje s obzirom da se veliki broj naših stabala i šume uništilo, a imali smo i požar
koji je bio „slučajan“, zanima me da li će se obnoviti šuma i koja je procedura?
Pročelnica: Kontaktirat ćemo Hrvatske šume u svezi toga.
Vijećnik Leo Zorica:
Ovo što se događa u Biogradu s asfaltiranjem cesta je sramota za naš grad, ulice još uvijek
nisu asfaltirane a koji je datum već. Bilo bi dobro da se asfaltira i uredi ono što je ostalo
raskopano od parapeta prema trajektu jer je jedan dio još uvijek raskopan. Tko je za to
odgovoran? Molim da mi se dostavi odgovor u pisanom obliku.
Vijećnik Antoni Rudić:
S obzirom da je kampanja završila i predizborna obećanja, volio bih znati da li postoji
hodogram razvoja projekate koji su bili prezentirani u kampanji, da li nam možete reći rokove
završetka tih projekata, npr igralište kod Osnovne škole, kino idr.?
Predsjednik Gradskog vijeća:
To nije u domeni Gradskog vijeća već je u domeni Županije.
Vijećnik Leo Zorica:
Može jedno podpitanje – Kada su bile Studentske igre pozornica je postavljena nasred
igrališta i stoji još uvijek.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Molimo Pročelnicu da kontaktira ravnatelja Osnovne škole i da se zajednički poziv pošalje
Pročelniku u Županiji i da nam da svoje viđenje rješenja tog igrališta. To je igralište od
Županije.
Vijećnik Leo Zorica:
Problema ima znam da nje to sve gradsko, ali moramo nešto poduzeti.
AD/2.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru predsjednika i članova u Odbor za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za
proračun i financije.
AD/4.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru predsjednika i članova u Odbor za
dodjelu javnih priznanja.
AD/5.
Vijećnica Slavica Jeličić:
Mislim da obrazloženje nije dobro napisano jer je 1/3 vijećnika ostavila prijedlog koji nije
usvojen. Vladajući se prijedlozi prihvaćaju, a oporbeni ne. Ja Vas molim da uvažite da i mi
imamo pravo jednog člana.
Vijećnik Ante Fuzul: S obzirom da Slavica nije spomenula u Poslovniku piše da Predsjednik
vijeća mora paziti da u svim tijelima budu jednako zastupljeni svi Vijećnici.

Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Nevenka
Lukin:
Obrazlaže da u Upravno vijeće vrtića bi se trebalo voditi računa o ravnomjernoj broju
članova sukladno izabranim članovima Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Predlaže kratku stanku da se sastane Odbor za imenovanje.
Nakon kratke stanke obrazlaže novi Prijedlog Odluke o imenovanju članova u Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.
Prijedlozi su: Drina Bešenić za člana, Ivan Čupić za člana, Leo Zorica za člana.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.
AD/6.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i
trgova u Gradu Biogradu na Moru, te imenovanje predsjednika i članova.
AD/7. .
Vijećnica Slavica Jeličić:
Postavila je pitanja vezano za divlja odlagališta, komunalni redari tj. Grad Biograd je zadužen
da učini sve kako bi se divlje odlagališta dovela u stanje da ne prijete opasnosti od požara itd.
Mi smo svjesni u kakvom je stanju deponija, govorili smo o nadzornim kamerama itd. Mene
zanima što je u tom dijelu učinjeno da se smanji rizik od požara i rješi sanacija.
Zapovjednik Javne vartogasne postrojbe Grada Biograda na Moru Darko Banić:
Plan je usklađen s operativnim planom Zadarske županije. Bila je 31.05. otvorena diskusija i
na toj sjednici stožera Civilne zaštite smo ustanovili da imamo dvije kritične točke, a to su
divlje odlagalište i Park Soline. Odlagalište se redovno pokriva građevinskim materijalom pa
se tako spriječava zapaljenje. Bitno je da vatra ne uđe u dubinu odlagališta. Jućer je
zaokruženo jedno divlje odlagalište van deponije. U zadnje 3-4 intervencije relativno smo
brzo sanirali ali se javlja problem pristupa. Park Soline je veći problem gradu jer ako se
dogodi požar imati ćemo nesagledive posljedice, to je bomba usred grada. U Park Soline
vatrogasci ne mogu prići na sva mjesta radi vozila koji se parkiraju. Tražili smo od Grada da
se zatvori pristup plažnim objektima, stavljena je služba koja čuva i auta je daleko manje.
Prošle godine smo imali požar kod teniskih terena i da se taj požar digao u krošnju sve bi
izgorilo. Problem je što se ne čisti taj dio Parka Soline te je problem i šumarija. 10-15m od
prometnice je šikara i to je problem i ako se ne donesu pravovremene odluke biti će veliki
problem jer se treba vršiti sanitarna sjeća na tom području.
Također smo tražili da se stave kamere sa dnevnim i noćnim snimanjem. Povezali smo se s
ljudima koji su stavljali te kamere i one zumiraju na 3 km. Donijeli smo odluku da bi postavili
kamere na brigu na torovimana 22m i da se snima 24 sata dnevno.Gradonačelnik se složio s
tim. Kamera otkriva dim i vatru čim dođe do zapaljenja i detektira se, s tim da onaj tko ima
monitor ima i zvučni i svjetlsni signal. Čitav dio akvatorija bi bio kao na dlanu. Čitava
struktura je oko 240.000,00 kuna.
Vijećnica Slavica Jeličić:
Imate li konkretan prijedlog kako bi se moglo izvesti da se očisti ta šuma, na koji način to
riješiti.
Zapovjednik Javne vartogasne postrojbe Grada Biograda na Moru Darko Banić:
Park šuma se mora očistiti. To bi trebalo biti usklađeno djelovanje Ilirije, Grada i Šumarije te
da se pronađe firma ili organiziraju građani. To se može napraviti iza ljeta, ući u Park šumu s
teškom mehanizacijom te sjeći nisko raslinje i nasipati.
Ilirija je napravila jako puno, imaju kontrole i sve što treba. Kamp Soline je dobro uređen ali
je problem preko puta to je šikara.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Prijedlog plana operativne primjene Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
na području grada Biograda na Moru.
AD/8.
U raspravi je sudjelovala Viječnica Slavica Jeličić i Nikša Kusjanović iz Bošane d.o.o.
U 9, 43 Josipa Pribilović je napustila opravdano sjednicu Gradskog vijeća.
U 9,43 utvrđeno je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Grada Biograd na Moru za 2016. godinu.
AD/9.
Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Davor
Ivanović:
Obrazloženje je dano u pisanom obliku te nema potrebe za dodatnim.
U raspravi je sudjelovala Vijećnica Slavica Jeličić, Vijećnik Ante Fuzul i Vijećnik Leo Zorica
te Renata Mršić i Davor Ivanović sa strane Grada.
U 9, 56 Slavica jeličić je napustila sjednicu Gradskog vijeća.
U 9,56 utvrđeno je da je na sjednici nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 3 „protiv“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Odluku o o prodaji 5
građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd 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 10,05 sati.
Zapisnik vodila
Drina Bešenić

Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

