Klasa: 021-05/14-01/01

IZVADAK
iz zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 12. ožujka
2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u
18,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 13 vijećnika(Vijećnica Antonia Radas iz
opravdanih razloga kasni na sjednicu).
NENAZOČAN: Nikola Tomić.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik, Renata Mršić privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i lokalne djelatnosti, Ivo Stopfer, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije,Tonči
Šangulin član Županijske skupštine, Gabrijela Pribilović predsjednica I Mjesnog odbora, Slavko Adžić
Kapitanović-ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta, Esma Brzić, v.d ravnateljica Dječjeg vrtića,
Draženko Samardžić ravnatelj Zavičajnog muzeja, predstavnici medija: Radio BnM (Branka
Pelicarić), Radio Zadar, Biogradski glasnik (Stjepan Mišulić) , Jelica Farkaš.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr.med. predsjednica Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent.
Verifikacija sa 6. i 7. sjednice usvojena bez primjedbi.
Dopune dnevnog reda:
44.Prijedlog odluke o osnivanju Zone cjelovitog područja GP naselja JANKOLOVICA (K1) –
južni dio.
45.Prijedlog odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ante.
46.Prijedlog Zaključka u svezi podnošenja zahtjeva za prijenos ovlasti iz nadležnosti Zadarske
županije radi dodjele koncesije.
47. Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru na području grada Biograda na Moru.
48. Prijedlog zaključka o davanju predhodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“
Za sjednicu se predlaže slijedeći
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. godini.
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine Radlje ob
Dravi iz Republike Slovenije i Grada Biograda na Moru iz Republike Hrvatske.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u gradu Biogradu na Moru za 2014. godinu.
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu
Grada Biograda na Moru.
6. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.
7. Prijedlog odluke o osnivanju Industrijske zone Biograd na Moru.
8. Prijedlog odluke o osnivanju Komunalno servisne zone Bučina u Biogradu na Moru.
9. Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne zone pretežito trgovačke namjene ( K2 ) u Biogradu
na Moru.
10. Prijedlog odluke o osnivanju zone poljoprivrednih gospodarstava Jankolovica ( K4 ) u
Biogradu na Moru.
11. Prijedlog odluke o osnivanju zone gospodarske namjene – poslovne ( K1 ) – pretežito uslužna
uz Zabavni centar.
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12. Prijedlog odluke o osnivanju zone gospodarske namjene –poslovne K1-pretežito uslužna
„Jankolovica.
13. Prijedlog odluke o osnivanju zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska ( K4 ).
14. Prijedlog odluke o osnivanju jedinstvene zone trgovačke namjene ( K2 ), autobusni kolodvor
( K5 ) i sportske namjene ( R ).
15. Prijedlog odluke o pristupanju Klasteru medicinskog turizma.
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju poslova katastra nekretnina na
području grada Biograda na Moru ( za k.o. Biograd ).
17. Prijedlog odluke o izricanju opomene članovima Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.
18. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine.
19. Prijedlog odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito
građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste
(Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust,
Meterize, Granda) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za područje bivše
tvornice mreža.
20. Prijedlog odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone
proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1).
21. Prijedlog odluke o prodaji 4 građevinska zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu Donja
Granda.
22. Prijedlog odluke o prodaji 22 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju 2 (dvije) nekretnine u
vlasništvu Grada Biograda na Moru na predjelu Donja Granda.
24. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta
katastarske oznake 5/13 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
25. Prijedlog odluke o usvajanju revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Biograd na Moru.
26. Prijedlog odluke o usvajanju revizije Plana zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru.
27. Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Biograda na Moru u 2013. godini.
28. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Biograda na Moru za razdoblje 2014. - 2015. godine.
29. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Biograd na Moru.
30. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd na Moru.
31. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine radi izgradnje prometnice.
32. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine.
33. Prijedlog zaključka o uređenju imovinskopravnih odnosa na k.č.br. 1102 k.o. Biograd.
34. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine radi proširenja prometnice.
35. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine radi izgradnje prometnice na predjelu zv. Granda.
36. Prijedlog zaključka u svezi Odluke o imenovanju predstavnika Grada Biograda na Moru u T.
D. Komunalac d. o. o. Biograd na Moru.
37. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu i o mjerilima upisa u Dječji vrtić
"Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj 2014/2015. godini.
38. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića
"Biograd" Biograd na Moru za 2013. godinu.
39. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2013. godinu.
40. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog
muzeja Biograd na Moru za 2013. godinu.
41. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o prihodima i rashodima za 2013.
godinu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru.
42. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za
2013. godinu.
43. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za
2014. godinu.
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44. Prijedlog odluke o osnivanju Zone cjelovitog područja GP naselja JANKOLOVICA (K1) –
južni dio.
45. Prijedlog odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ante.
46.Prijedlog Zaključka u svezi podnošenja zahtjeva za prijenos ovlasti iz nadležnosti Zadarske
županije radi dodjele koncesije.
47. Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru na području grada Biograda na Moru.
48. Prijedlog zaključka o davanju predhodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“
Dnevni red usvojen sa 11 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“
AD/1. ODRŽAN JE AKTUALNI SAT.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić:
1.Od početka ove godine koliko je sredstava Grad prebacio na sportsku zajednicu.Ako je,na osnovu
čega sportska zajednica, odnosno predsjednik raspoređuje sredstva kad prijedlog kriterija nije niti dan
na usvajanje. Od formiranja nije održan niti jedan sastanak, odnosno održan je jedan koji nije bio
legalan jer je sazvan četiri dana nakon neuspjelog prvog sastanka (po članku 16. Statuta Saveza
sportova se nalaže da u slučaju da nema kvoruma idući sastanak se zakazuje nakon 8 dana).
Saznanja smo da sportska zajednica Grada Biograda jedina u Hrvatskoj nema razrađene kriterije za
dodjelu sredstava klubovima, a tada se postavlja pitanje kako se dijele sredstva.
Da li je sukob interesa ako je predsjednik sportske zajednice ujedno i predsjednik jednog od klubova
koji se financiraju iz sredstava sportske zajednice.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportske zasjednice grada za 2011 (od 21.11. 2012.- 25.02.
2013) je bilo uvijetno sa puno opaski. To ubuduće nebi trebalo dozvoliti da se događa.
Gradonačelnik: Grad Biograd na Moru osnovao je Sportsku zajednicu, a što se tiče Predsjednika
športske zajednice njega biraju članovi svih športskih klubova.
2/. Zadnjih mjesec dva dana imala sam nekoliko upita građana o smradu koji se širi naseljem Torovi, a
osjeti se i dalje.
Neslužbeno sam doznala da miris paljevine dolazi iz Industrijske zone zbog paljenja otpadnog
materijala.
Kako nam, je turistička sezona na pragu, molila bi Gradonačelnika da nam odgovori da li zna o čemu
se radi.
Ujedno bi stvarno apelirala da angažirate nadležne službe u rješavanju ovog problema kako nebi
ponovno imali baštijun.
Gradonačelnik: Kad je riječ o smradu koji se iz pravca Industrijske zone dolazi u Biogradsko naselje
Kosa – Torovi ne radi se o paljevini korjena kupusa i zelja kao prijašnjih godina. Nakon Vatrogasne
kontrole izvještene su nadležne službe koje provode intezivnu kontrolu i izvide .
Vijećnica Mira Ražnjević- pitanje upućeno gradonačelniku
1/.Na 4. sjednici Gradskog vijeća 03. rujna 2013. godine postavila sam vijećničko pitanje na koje do
danas nisam dobila odgovor. Tražila sam da mi Gradonačelnik pismeno odgovori kome, u kojem
iznosu i za koje poslove su u 2012. godini isplaćena sredstva s proračunske stavke intelektualne i
osobne usluge u iznosu od 2.583,000 kn. Sada postavljam pitanje zašto mi nije odgovoreno i
inzistiram da odgovor dobijem na idućoj sjednici Gradskog vijeća.
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2/.Bošana d.o.o. je prošle godine raspisala javni natječaj za odabir suorganizatora za obavljanje
poslova organiziranja i naplate parkinga na plažama Soline i Dražica. Na temelju čije odluke je to
učinjeno i zašto Bošana sama nije organizirala naplatu parkinga i na taj način ostvarila zaradu umjesto
što je to prepustila drugima?
Gradonačelnik: Primljeno na znanje odgovorit će se u pisanom obliku, inače svi podaci nalaze se na
službenoj web stranici Grada.
Što se tiče 2. pitanja da se po Gradu nebi pričalo kako su Krunoslav Pešić direktor Bošane i Knez
gradonačelnik Grada Biograda na Moru lopovi, parking Soline i Dražica dali smo u koncesiju za
200.000 kuna +PDV.
Ivan Sambunjak: Zanima me ljetno radno vrijeme ugostiteljskih objekata“ jer se mladi zbog gradske
odluke o radnom vremenu nemaju gdje zabavljati“
Gradonačelnik : Radno vrijeme je do ponoći uz propisanu jačinu glazbe do dva sata iza ponoći. To
nisu disco klubovi poput Aqua bara na Solinama. Protiv zakona ne smijemo ići .
Stvar je decibela.
Andrej Marinović:1/. Zašto se nebi ugledali na Grad Ivanec i Vodice po pitanju štednih žarulja na
javnoj rasvjeti.
Gradonačelnik: Dosad je uloženo 120.000 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energestske učinkovitosti
očekujemo uplatu od 250.000,00 kuna, ugavnom vodimo računa o tome.
2/. Kad se planira spajanje kanalizacije na Kosa Istok .
Odgovor gradonačelnika kad je riječ o sustavu kanalizacije u naselju Kosa Torovi tri kraka sustava od
Industrijske zone do Strmota, od vrtića crpke-kuća Petrović i Mrkić, te od zvonika do Vidakovića gradit će se pumpa za gornji dio Kose.
Ante Lukačić: Pitanje za gradonačelnika Pojasnite mi što je sa 2 fazom izgradnje stanova
namijenjenih za hrvatske branitelje?
Gradonačelnik: 20. ožujka Ministar Predrag Fred Matić, Zadarski župan Stipe Zrilić i gradonačelnik
Ivan Knez položit će kamen temeljac za izgradnju dvije zgrade sa 18 stanova namijenjenih hrvatskim
braniteljima . Stanovi će se graditi na predjelu Grandia. Riječ je o drugoj fazi izgradnje stanova za
stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, članova obitelji zatečenih
ili nestalih hrvatskih branitelja.
Vijećnik Ivan Babara predložio je da se sazove tematska sjednica na temu stanje športa u Gradu
Biogradu na Moru, te da se pozovu svi predstavnici športskih klubova.
-primljeno na znanje –
AD/2.

Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o raspoređivanju
sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u
2014. godini.
AD/3.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o prihvaćanju
Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine Radlje ob Dravi iz Republike Slovenije i Grada
Biograda na Moru iz Republike Hrvatske.
AD/4.
Gradsko vijeće sa 7 glasova“ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izmjenama i dopunama
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Biogradu na Moru za 2014.
godinu.
AD/5.
U raspravi učestvovala Potpredsjednica Slavica Jeličić
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama Odluke o raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
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AD/6.

Uraspravi učestvovala Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić .
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o stavljanju izvan snage
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.
AD/7.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Industrijske zone Biograd na Moru.
AD/8.
Gradsko vijeće sa 11glasova“ZA“2„SUZDRŽANO“donosi Odluku o osnivanju Komunalno
servisne zone Bučina u Biogradu na Moru.
AD/9.
Gradsko vijeće sa jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Poslovne zone pretežito trgovačke
namjene ( K2 ) u Biogradu na Moru.
AD/10.
Gradsko vijeće sa 11glasova 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o osnivanju zone poljoprivrednih
gospodarstava Jankolovica ( K4 ) u Biogradu na Moru.
AD/11.
Gradsko vijeće sa 7 glasova“ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o osnivanju zone
gospodarske namjene – poslovne ( K1 ) – pretežito uslužna uz Zabavni centar.
Vijećnica Antonia Radas u 19,10 sati stigla na sjednicu.
Sjednici je nazočno 14 vijećnika.
AD/12.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o osnivanju zone
gospodarske namjene –poslovne K1-pretežito uslužna „Jankolovica.
AD/13.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o osnivanju zone
poljoprivrednih gospodarstava – peradarska ( K4 ).
AD/14.
Gradsko vijeće sa 8 glasova“ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o osnivanju jedinstvene zone
trgovačke namjene ( K2 ), autobusni kolodvor ( K5 ) i sportske namjene ( R ).
AD/15. Skinuto s dnevnog reda.
AD/16.
Gradsko vijeće sa 12 glasova“ZA“ 2“SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izmjenama Odluke o
sufinanciranju poslova katastra nekretnina na području grada Biograda na Moru ( za k.o. Biograd ).
AD/17.
Gradsko vijeće sa 12 glasova“ZA“ 2“SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izricanju opomene
članovima Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.
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AD/18.
Gradsko vijeće sa 11 glasova“ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o sklapanju nagodbe u
postupku potpunog izvlaštenja nekretnine.
AD/19.
Vijećnica Sanja Delin - izišla vani sjednici nazočno 13 vijećanika
Gradsko vijeće sa 8 „ZA“glasova 5 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izradi 2. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar,
Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda) i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za područje
bivše tvornice mreža.
AD/20.
Vijećnica Sanja Delin vratila se na sjednicu – nazočno 14 vijećnika
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ donosi Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežno industrijske namjene (I1).
AD/21.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o prodaji 4
građevinska zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu Donja Granda.
AD/22.
Uz izmjenu umjesto 22 parcele 21, u točki 3. umjesto 9.000 m2 treba stajati 14.140 m2 i točka 7
se briše Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“2 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi odluku o prodaji
21parcele građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
AD/23.
Gradsko vijeće sa 8 „ZA“glasova 6 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja za prodaju 2 (dvije) nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru na predjelu Donja
Granda
AD/24.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta katastarske oznake 5/13 u Industrijskoj zoni Biograd na
Moru.
AD/25.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o usvajanju revizije
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Grad Biograd na Moru.
AD/26.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o usvajanju revizije Plana
zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru.
AD/27.
Vijećnk Ivan Sambunjak 19,52 sati izišao, sjednici nazočno 13 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o usvajanju Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Biograda na Moru u 2013. godini.
AD/28.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Biograda na Moru za razdoblje 2014. - 2015.
godine.
AD/29.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽANO“ donosi Rješenje o imenovanju
ravnateljice Gradske knjižnice Biograd na Moru.
AD/30.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Rješenje o imenovanju ravnatelja
Zavičajnog muzeja Biograd na Moru.
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AD/31.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 5 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o kupnji nekretnine radi
izgradnje prometnice
AD/32.
Vijećnik Ivan Sambunjak vratio se na sjednicu u 19,58 sjednici nazočno 14 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA 6 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o uređenju
imovinskopravnih odnosa na k.č.br. 1102 k.o. Biograd.
AD/33.
U raspravi učestvovala potpredsjednica Slavica Jeličić i vijećnik Ivan Babara.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o uređenju
imovinskopravnih odnosa na k.č.br. 1102 k.o. Biograd.
AD/34.
Gradsko vijeće sa 10 glasova ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o kupnji nekretnine radi
proširenja prometnice.
AD/35.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o kupnji nekretnine radi
izgradnje prometnice na predjelu zv. Granda.
AD/36.
Gradsko vijeće sa 8 glasova“ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak u svezi Odluke o
imenovanju predstavnika Grada Biograda na Moru u T. D. Komunalac d. o. o. Biograd na Moru.
AD/37.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu i o
mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj 2014/2015. godini.
Odluka je dostavljena Dječjem vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru.
AD/38.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 5 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za 2013. godinu.
Zaključak je dostavljen Dječjem vrtiću Biograd na Moru.
AD/39.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Biograd".
Zaključak je dostavljen Dječjem vrtiću Biograd Biograd na Moru.
AD/40.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2013. godinu.
Zaključak je dostavljen Pučkom otvorenom učilištu Biograd na Moru.
AD/41.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2013. godinu.
Zaključak je dostavljen Zavičajnom muzeju Biograd na Moru.
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AD/42.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 3 „PROTIV“ donosi Zaključak o
usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o prihodima i rashodima za 2013. godinu Hrvatskog Crvenog
križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru.
Zaključak je dostavljen Crvenom križu Biograd na Moru.
AD/43.
Vijećnik Ivan Sambunjak: HDZ-a upozorio je da bi se trebalo voditi računa o zastupljenosti
drugih stranaka u Savjetu mladih.
Vijećniku je odgovoreno da se svakih dvije godine objavi Javni poziv za predlaganje kandidata
za člnove/ice Savjeta mladih Grada Biograda na Moru . Pravo predlaganja kandidata imaju : udruge
mladih i udruge koje se bave mladima, učenika vijeća srednjih škola, studentski zborovi, te drugi
registrirani oblici organiziranja mladih, a svi sa sjedištem na podrućju grada Biograda na Moru.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2013. godinu.
AD/44.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o prihvaćanju Programa
rada Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2014. godinu.
Zaključak je dostavljen Savjetu mladh Grada Biograda na Moru.
AD/45.
Gradsko vijeće sa 12 „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi odluku o osnivanju Doma za starije i
nemoćne osobe Sv. Ante.
AD/46.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak u svezi podnošenja
zahtjeva za prijenos ovlasti iz nadležnosti Zadarske županije radi dodjele koncesije.
Zaključak dostavljen Županijskoj skupštini Zadarske žapinije.
AD/47.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ 2 „PROTIV“ donosi Odluku o
imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području grada
Biograda na Moru.
Odluka je dostavljena : Ivanu Knez, Marijanu Stopfer, Tonču Šangulin, Marinu Milković, Damiru
Santini .
AD/48.
U raspravi učestvovao vijećnik Ivan Babara.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju predhodne suglasnosti na Prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“
Biograd na Moru.
Sjednica je zaključena u 20,30 sati
Svi aki biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i WEB stranicama
Grada.

Zapisnik vodila
Ana Nimac,v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas,dr.med.,v.r.
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