Klasa: 021-05/15-01/02
Urbroj: 2198/16-02-15-5
IZVADAK
iz 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 13.travnja 2015. 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 10 vijećnika.
IZOSTANAK OPRAVDALI: Mira Ražnjević, Ivan Sambunjak.
IZOSTANAK NIJE OPRAVDAO: Ante Lukačić
Vijećnici: Antonia Radas i Eddie Stamičar iz opravdanih razloga kasne na sjednicu.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin
županijski vijećnik, Suzana Horvat Kolanović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj
Odsjeka za gospodarstvo i financije Ivo Sopfer, izvjestitelji po pojedinim točkama dnevnog reda,
Krunoslav Pešić direktor Bošane, ravnatelji : Esma Brzić- Dječji vrtić, Draženko Samardžić- Zavičajni
muzej, predstavnici medija: Radio BnM (Branka Pelicarić), Zadarski list (Velimir Brkić) Biogradski
glasnik, (Stjepan Mišulić)Mirana Belamarić građanka- Grada Biograda na Moru .
Sjednicom predsjedava Predsjednica Gradskog vijeća. Melanija Ražov Radas,dr. med.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Predsjednica Gradskog vijeća predložila je da se točka 2. dnevnog reda današnje sjednice
zamjeni sa toč. 20.- prijedlog usvojen.
Predsjednica Gradskog vijeća postavlja pitanje ima li primjedbi na zapisnik sa 19. sjednice
Gradskog vijeća.
Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice usvojen bez primjedbi.
Predložen je slijedeći
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog rješenja za predlaganje kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež u
Općinski sud u Zadru.
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave
Grada Biograda na Moru.
4. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru.
5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu
Grada Biograda na Moru.
6. Prijedlog odluke o izradi Strategije razvoja turizma Grada Biograda na Moru za razdoblje
2015.-2020. godine.
7. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2015. godinu.
8. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2015. godinu.
9. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2014. godinu.
11. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.
godinu.
12. Prijedlog zaključka u svezi sklapanja Sporazuma radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (u
svezi izgrađenih prometnica).
13. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za suradnju Grada Biograda na Moru s „5 hrvatskih
kraljevskih gradova“ – Gradom Ninom, Gradom Solinom, Gradom Kninom u Republici

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hrvatskoj i Općinom Tomislavgrad Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje pisma namjere ravnatelju Zavičajnog
muzeja Biograd na Moru u vezi s postavljanjem izložbe „Gnalić: Blago potonulog broda iz 16.
stoljeća“ u Istanbulu u Turskoj.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Biograda na Moru, te imenovanju načelnika i članova.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na
pomorskom dobru na području grada Biograda na Moru.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru
2014. godinu.
Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za 2014. godinu.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji
vrtić „Biograd“ Biograd na Moru u pedagoškoj 2015/2016. godini.
Prijedlog odluke o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Biograda na Moru.

Vijećnica Antonia Radas stigla na sjednicu. Konstatira se da je sjednici nazočno 11 vijećnika.

Dnevni red – jednoglasno- usvojen
AD/1. ODRŽAN JE AKTUALNI SAT.
Melanija Ražov Radas Predsjednica Gradskog vijeća iskoristila bih priliku kroz Aktualni sat
predložiti da se mi – vijećnici Gradskog vijeća odreknemo jedne svoje naknade za rad u Graskom
vijeću u iznosu od 150,00 kuna u korist T.D. VISIA CROATICA d.o.o. Baruna Trenka 4 koje je
društvo osnovano u svrhu kupnje dionica Imunološkog zavoda d.d. Zagreb. Izjave sa napisane, mi bi
ih trebali samo potpisati.
Svi nazočni članovi potpisali su izjave.
Slavica Jeličić -Predsjednica Gradskog vijeća
1/. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća dobili smo odgovor na vjećničko pitanje o troškovima na
poziciji „osobne i intelektualne usluge“ za 2014. godinu.
Iz odgovora je vidljivo da je za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 28.02. 2014. godine
odvjetničkom uredu M. Brkić isplaćeno 1.259.615,51 kun a.
Tijekom 2013.,2014. godine nisam našla da je bila javna nabava za taj iznos.
U planu nabave za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja je planirano 195.000,00 kuna za
2014. godinu.
U registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od dana 09.03. 2015. godine stoji
podatak da zadnji sporazum sa odvjetničkim uredom Birkić datira od 25.10. 2013. godine na iznos
148.375,00 kuna.
S obzirom da je za „osobne intelektualne usluge“ za 2014. godinu prije prvog rebalansa
planirano 1.200.000 kuna, ove usluge su isplaćene u većem iznosu od ukupno planiranog,prije
donošenja rebalansa.
Zanima me po kojem ugovoru i za koje usluge je isplaćen navedeni iznos od 1.259.615,00
kuna.
2/ Na stranicama Grada Biograda na Moru od 31.03. 2015. godine pod naslovom uređenje Grada
Biograda izišao je članak o zahvatima na Trgu Hrvatskih velikana. Gradska tvrtka Bošana u zahvat
ulaže 200.000,00 kuna i rade njihovi djelatnici. I sami vidimo da radovi dobro teku i nogostup oko
parka je skoro gotov.
Međutim 3, travnja 2015. godine na stranicama Grada izlazi poziv za dostavu ponude za
predmet nabave . Izgradnja nogostupa na Trgu Hrvatskih velikana čija je procjenjena vrijednost
490.000,00 kuna. Rok za dostavu ponude je 13. travnja 2015.godine (danas).
Molim da mi se objasni o čemu se radi, oćito su to isti poslovi i zašto tek sada javna nabava?
Gradonačelnik : Što se tiče prvog pitanja radi se o sporu Ilirija-Biograd koji traje od 2007.
godine. Tad po Zakonu nije bilo javne nabave.
Drugo pitanje/ Točno radi se o radovima na Trgu hrvatskih velikana, ali ne o nogostupu koji se radi
sada, nego o dionici od Šare prema Crkvi do Cocolina-to su dvije
različite stvari.

Leo Zorica vijećnik: 1/.Zanima me uloga oslikanog uskršenjeg Jaja ispred Gradske uprave
koje je stavljeno poslije Uskrsa - da li je to možda neka provokacija?
Gradonačelnik: Uskršnje oslikano jaje nije na vrijeme postavljeno , ali se zbog većeg broja
turista u gradu ipak odlučilo postaviti jer predstavlja svojevrsnu atrakciju.
2/ Dolazi turistička sezona predložio bi da se sva preostala zapuštena odmarališta, poput
bivšeg odmarališta Fruška gora koje se nalazi na samoj plaži u centru Biograda, nedaleko bazena
Ilirije, ograde od pogleda turista jer je ružno to viditi.
Gradonačelnik: Postoje ozbiljni investitori za kupnju, vjerujem da će do jesni biti riješeno
pitanje tzv. Fruške gore koju je država prije nekoliko godina dala Hrvatskoj salezijanskoj provinciji u
zamjenu za imovinu oduzetu tijekom nacionalizacije.
Andrej Marinović vijećnik : 1/ Postoji li mogućnost da Caffe barovi na Rivi dobiju
mogućnost puštanja glazbe do 01h a ne do trenutnih 12h.
Gradonačelnik:Ugostiteljski objekti koji rade noću na otvorenom prostoru, odnosno terasama
mogu puštati glazbu do ponoći. Sve ostalo je regulirano Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i nije u
nadležnosti Grada.
2/. Smatrate li da je otkup uzurpiranog zemljišta na Kosi Istok i Kosi Zapad od 120 Eura
primjeren kad su ta zemljišta bez infrastrukture?
Gradonačelnik: Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, cijena uzrupiranog zemljišta na
području Kose-Istok i Kose Zapad iznosi 120 Eura po metru četvornom.
Radi se o neovlaštenom prisvajanju gradskog zemljišta. Je li to realna cijena ili ne za
uzurpirano zemljište, tako je procijenio sudski vještak. Do kraja godine završit će se izrada
zemljišnjih knjiga i tada će se znati tko je vlasnik, a tko nije vlasnik zemljišta.
AD/2.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“donosi Rješenje za predlaganje
kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež u Općinski sud u Zadru.
AD/3.
U raspravi učestvovala Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća i Ivan Babara vijećnik
Gradskog vijeća.
Sa 7 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru.
AD/4.
U raspravi učestvovali Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća, Ivan Babara, Andrej
Marinović, Leo Zorica – vijećnici Gradskog vijeća.
Nakon provedene rasprave usvojen je prijedlog da se u članku 9. uz tjednu i godišnju kartu
dodaju riječi „mjesečna karta“.
Gradsko vijeće uz predloženu nadopunu jednoglasno donosi Odluku o organizaciji i načinu
naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru.
18,53 vijećnik Eddie Stamičar stigao na sjednicu. Konstatira se da je sjednici nazočno 12
vijećnika.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o dopuni Odluke o
raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
AD/6.
U raspravi učestvovali Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća, Ivan Babara – vijećnik
Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi Strategije razvoja turizma Grada Biograda
na Moru za razdoblje 2015-2020. godine.

AD/7.
U raspravi učestvovali Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Program javnih potreba u
kulturi Grada Biograda na Moru za 2015. godinu
AD/8.
U raspravi učestvovali Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća, Ivan Babara, Leo
Zorica – vijećnici.
Leo Zorica vijećnik : S obzirom da smo u više navrata tražili da se održi tematska sjednica
na kojoj bi se raspravljalo o sportu u Gradu Biogradu, sad imamo 7 potpisa vijećnika, te se nadamo
da će se napokon održi tematska sjednica na temu sport.
Vijećniku Leu Zorica predloženo je da se navedeni zahtjev sa potpisima vijećnika dostavi
službeno na protokol u Gradsku upravu nakon čega se tematska sjednica može zakazati u roku od 15
dana.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Program javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru
za 2015. godinu.
AD/9.
Sa 8 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ Gradsko vijeće donosi Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
AD/10.
Sa 8 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ Gradsko vijeće donosi Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta za 2014. godinu.
AD/11.
U raspravi učestvovao Leo Zorica – vijećnik Gradskog vijeća.
Uz izmjenu u točki 6. umjesto riječi reciklažni treba stajati zeleni
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za 2014. godinu.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak u svezi sklapanja Sporazuma radi rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa (u svezi izgrađenih prometnica).
AD/13.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o osnivanju
Povjerenstva za suradnju Grada Biograda na Moru s „5 hrvatskih kraljevskih gradova“ – Gradom
Ninom, Gradom Solinom, Gradom Kninom u Republici Hrvatskoj i Općinom Tomislavgrad Bosna i
Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija.
AD/14.
U raspravi učestvovao Ivan Babara vijećnik Gradskog vijeća.
U 19,31 Eddie Stamičar-vijećnik nakratko napustio sjednicu. Sjednici nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje pisma
namjere ravnatelju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru u vezi s postavljanjem izložbe „Gnalić: Blago
potonulog broda iz 16. stoljeća“ u Istanbulu u Turskoj.
AD/15.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Biograda na Moru, te imenovanju načelnika i članova.
AD/16.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području grada Biograda na Moru.

AD/17.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2014. godinu.
AD/18.
19,37 Eddie Stamičar-vijećnik vratio se na sjednicu. Sjednici je nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za
2014. godinu.
AD/19.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnost na Odluku o upisu djece i
mjerilima upisa u Dječji vrtić „Biograd“ Biograd na Moru u pedagoškoj 2015/2016. godini.
AD/20.
Predsjednica Gradskog vijeća predložila je: S obzirom da se kreće u postupak promjene
Statuta glede članka 51. ukazuje se potreba da se ujedno u članku 26. st. 1. toč. 18. također precizira
nadležnost Gradskog vijeća na način da se izvješće o izvršenju financijskog plana izvan proračunskih
korisnika Gradskog vijeća Biograd na Moru „Prima na znanje“ umjesto „Daje suglasnost“ –
prijedlog prihvaćen .
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada
Biograda na Moru.
Svi doneseni akti biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ i web
str.grada.
S ovim je Dnevni red 19. sjednice iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 20,15 sati.

Zapisnik vodila
Ana Nimac,v.r.

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

