KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ:2198/16-02-17-2
IZVADAK
iz zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 10. siječnja
2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s
početkom u 08,00 sati.
SJEDNICI SU NAZOČNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ante Fuzul
Marko Jurić
Nikoleta Mustapić
Krsto Milačić
Josipa Pribilović
Ivana Stamičar
Tonči Šangulin
Angela Šarić Lončar
Antoni Rudić
Marija Zrilić
Leo Zorica

Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 11 vijećnika.
Izostanak opravdali:Toni Bogdanić, Branka Golić, Slavica Jeličić, Ivica Kapitanović
Sjednici su nazočni: Melanija Ražov Radas Županijska vijećnica, Suzana Horvat
Kolanović, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Martina Mrkić, viši savjetnik za
gospodarstvo i financije, izvjestitelji: Draženko Samardžić ravnatelj Zavičajnnog muzeja
Biograd na Moru, predstavnici medija: Stjepan Mišulić, B-Portal, Radio Zadar, Jelica
Farkaš, samostalni novinar te građanin grada Biograda na Moru Pere Jakovljev,
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin predsjednik Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent- tajnica
Na pitanje predsjednika Gradskog vijeća ima li primjedbi na izvadak 4. sjednice nije se
javio nitko.
Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice - usvojena bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odlukeo pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Biograda na
Moru.
3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na
Moru.
5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na
Moru.
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018.
godinu.

Predloženi dnevni red usvjen sa 7 glasova „ZA“ 0 “PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ .
AD/1.
Vijećnik Ante Fuzul :
Upućeno gradonačelniku:
1/. S obzirom na nedavne događaje u gradu Biogradu i još jednu nesreću sa smrtnom
posljedicom, što je treći smrtni slučaj u 4 godine, zanima me što je gradonačelnik i Grad
poduzeo na rješavanju problema prekomjerne brzine na ulici Dr. Franje Tuđmana s posebnim
naglaskom na potez od Fra Lina Pedisića do Zadarske ulice, da li se i kome obratio, ako je
koliko puta, te molim da se to dokumentira dopisima? Što misle u budućnosti poduzeti da bi
izbjegli ovakva stradavanja?
2/ S obzirom na činjenicu da je gradonačelnik usko povezan sa Ustanovom za obrazovanje
odraslih Libar koja još vijek posluje na području grada Biograda, zanima me koliko je ljudi
zaposleno u gradskim tvrtkama sa svjedodžbom za obrazovanje LIBAR?
Vjerujem da taj podatak neće biti teško dobiti s obzirom na činjenicu da je direktor Bošane
ujedno i ravnatelj ustanove. Odgovor molim pismeno, osim ukoliko gradonačelnik zna
odgovoriti odmah na sjednici.
Vijećnik Leo Zorica: Upozorio da odgovore na vijećnička pitanja nije dobio zadnja tri
vijeća od trećeg mjeseca 2017.pa nadalje.
Suzana Horvat Kolanović Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da
će provjeriti od kojim pitanjima se radi, te da će na isto dobiti odgovor.
1/.Također je vijećnik Leo Zorica postavio pitanje zbog čega se sjednice Gradskog vijeća
održavaju u jutarnjem terminu , te konstatirao da zbog radnih obveza neće moći sudjelovati u
radu današnje sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća Tonči Šangulin odgovorio je kako se većina sjednica u
općinama , Gradu Zadru i Županiji održavaju u jutarnjem terminu.
Vijećnik Ante Fuzul: Grad Biograd na Moru uvijek je išao u susret vijećnicima , evo
danas dvije vijećnice nisu nazočne na sjednici jer nisu mogle napustiti posao, a njihovi birači
bi sigurno htjeli da one sudjeluju u radu sjednice.
Vijećnik Leo Zorica :
2/. Kad će biti asfaltirana Dinarska ulica ( svega 30 metara) i dio Obale Kralja Petra
Krešimira IV od od gata do ribarske luke koje su zbog nedavnih radova za rasvjetna mjesta
bile prokopane .
Predsjednik Gradskog vijeća kazao je kako je dobio pozitivan odgovor od djelatnika
Cesta Zadarske županije o skorašnjem asfaltiranju dijela na biogradskoj rivi,
Odgovor za Dinarsku ulicu vijećnik će dobiti pisanim putem.
Vijećnik Leo Zorica u 8,15 sati napustio sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 10 vijećnika.
Vijećnik Antoni Rudić: Pridružio se mišljenju vijećnika Lea Zorica o održavanju sjednica
Gradskog vijeća u jutarnjim satima.
1/.Izrazio je nezadovoljstvo vezano za odgovore na vijećnička pitanja sa 4. sjednice koje se
odnosi na proračunski manjak i na drugo pitanje: da li se odluke o dodatnom finaciranju
odnosno novim izdacima što opterećuju proračun donose ad hoc odlukom ili pak postoje
stručne cost benefit analize ?
odgovoreno je. Ništa se ne donosi ad hoc.

Molim da mi se da analiza na postavljena pitanja.
2/ Da li Grad pošumljava šumu u Solinama, vidim da se rade zidovi, to je pohvalno, palo
je puno borova. Da li se razmišlja o tome da se posade novi ? Kod Marine šuma nestaje –
ajmo reagirati, stručne službe neka naprave Studiju.
Predsjednik Gradskog vijeća odgovara da što se tiče Solina nisu rješeni imovinsko pravni
odnosi na relaciji Grad – Hrvatske šume.
Vijećnik Krsto Milačić:
Upućeno gradonačelniku:
1/. Osnovna škola Biograd ušla je u projekt E-dnevnik. Ministrica prosvjete Blaženka Divjak
je najavila da će se financiranje tog projekta i projekta obvezne informatike financirati
ravnomjerno iz državnog , županijskog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave na
čijem je području locirana Osnovna škola.
Zanima me da li je Grad Biograd to imao u vidu kad je planirao proračun, te kad je odbio
amandman kojim se taj trošak na neki način uvrštavao u Proračun. Da li u Proračunu Grada
postoje sredstva kojim će se financirati dio koji će morati dati Grad do rujna ove godine?
2/ U studenom 2017. godine se na području Kumenta uz more bagerima ravnala šetnica.
Da li je komunalni redar do danas izašao na tu lokaciju da utvrdi o čemu se tu radi i tko to radi
i dali je poduzeo sve radnje u djelokrugu njegovih ovlasti,te tražimo da nam se dostave
izvještaji o zatečenom stanju i poduzetim radnjama ako je bio na terenu.
Odgovor u pisanom obliku.
AD/2.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Biograda na Moru.
Rasprave nije bilo. Glasovanjem je utvrđeno da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Biograda na Moru
I
Pokreće se postupak za promjenu Statuta Grada Biograda na Moru.
II
Zadužuje se Odbor za Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Biograda na Moru.
III
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na
Moru“
AD/3.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru
Rasprave nije bilo . Glasovanjem je utvrđeno da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
I
Pokreće se postupak za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.

II
Zadzžuje se Odbor za Statut,Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru za izradu izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
III
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.
AD/4.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru.
Predlagatelj po ovoj točki dnevnog reda je Odbor za određivanje imena ulica i trgova u
Gradu Biogradu. Obrazloženje je u pisanom obliku, obrazlagatelj je Nikola Tomić –
predsjednik odbora. S obzirom da Nikola Tomić iz opravdanih razloga nije na sjednici
obrazloženje će dati Ivana Stamičar.
Antoni Rudić u 8,26 sati napustio sjednicu.
Sjednici je nazočno 9 vijećnika.
Vijećnik Ante Fuzul:
Naš današnji dolazak na sjednicu možete zahvaliti onih 420 građana koji su nam dali
svoje povjerenje i osjećamo obavezu prisustvovati svakoj sjednici zbog toga. Inače smo
izjavljivali prigovor na početak sjednice u 8.00 sati ujutro, te i ovom prigodom iskazujemo
prosvjed kao i ostatak oporbe, te ovog trenutka napuštamo sjednicu u znak prosvjeda.
Na izlasku vijećnik Fuzul je dobacio da se prebroje vjećnici jer je njihovim odlaskom sa
sjednice srušen kvorum.
Sjednicu napustio Ante Fuzul i Krsto Milačić.
Sjednici nazočno 7 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira s obzirom da na sjednici nije prisutan dovoljan
broj vijećnika (kvorum) sjednica se prekida i zaključuje u 8,30 sati.

Zapisnik vodila:
Ana Nimac v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin,v.r.

