Klasa: 021-05/18-01/05

Urbroj:2198/16-02-18-4

IZVADAK
iz zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 19. srpnja 2018.
godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u 08,00 sati.

SJEDNICI SU NAZOČNI:

1. Toni Bogdanić
2. Ante Fuzul
3. Ivica Kapitanović
4. Ratko Krstinić
4. Marko Jurić
5. Nikoleta Mustapić
6. Josipa Pribilović
7. Antoni Rudić
8. Ivana Stamičar
9. Tonči Šangulin
10. Angela Šarić Lončar
12. Marija Zrilić
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 12 vijećnika.
Izostanak opravdali: Slavica Jeličić , Krsto Milačić i Marija Zrilić.

Sjednici su nazočni: Ivan Knez- gradonačelnik grada Biograda na Moru, Šime Mršić- dožupan
Zadarske županije, Suzana Horvat Kolanović -pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, izvjestiteljica
Esma Brzić- ravnateljica Dječjeg vrtića te predstavnici medija: Stjepan Mišulić. B-Portal i Jelica
Farkaš- samostalni novinar,
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Zapisnik vodi Ana Nimac, administrativni referent – tajnica.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći dnevni red s nadopunom toč.7.

-

Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina
kat.čest. br.3029/3 u mjestu površine 4.793 m2 upisana u zemljišnoknjižnom ulošku
br. 2269, kat.čest.br.3029/6 u mjestu površine 107m2 upisana u z.k. ulošku br. 5181 i
kat.čest.3028/8 u mjestu površine 46m2 upisana u zk.uložak br.9846, sve k.o. Biograd
na Moru.
DNEVNI RED:

1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" u Biogradu na Moru
u pedagoškoj 2018/2019. godini.

4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na
Moru.
5. Prijedloga odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora BOŠANA d.o.o. za
turizam i usluge Biograd na Moru.
6. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog
učilišta Biograd na Moru.
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnin a
kat.čest. br. 3029/3 u mjestu površine 4.793 m2 upisana u zemljišnoknjižnom ulošku
br. 2269, kat.čest.br.3029/6 u mjestu površine 107 m2 upisana u z.k. ulošku br. 5181 i
kat.čest .3028/8 u mjestu površine 46m2, upisana u zk.ulozak br.9846, sve k.o.
Biograd na Moru.
Predloženi dnevni red s nadopunom toč. 7. jednoglasno usvojen.
Na pitanje Predsjednika Gradskog vijeća ima li primjedbi na zapisnik s 8. sjednice nije se
nitko javio.
Verifikacija zapisnika sa 8 sjednice Gradskog vijeća usvojena bez primjedbi.
AD/1.
AKTUALNI SAT
Ante Fuzul: Potpredsjednik Gradskog vijeća

1.Na zadnjoj sjednici donijeli smo izmjene Odluke o komunalnom redu na prijedlog 1.
Mjesnog odbora Poluotok i Centar kojom smo trgovcima omogućili izlaganje robe na
vanjske zidove u širini 40 cm. Dio ugostitelja na biogradskoj rivi morao je ukloniti stolove uz
zidove svojih kafića, a dio nije. Navodno zbog toga što nemaju ugovore. Dio ugostitelja
kojima su uklonjeni stolovi je zatražio dozvolu, pa im je odbijena. Da li se planira donijeti
izmjena odluke kojom bi se dijelu vlasnika odobrilo postavljanje tih stolova, te zbog čega im
se nije dozvolilo tako nešto odmah?
Gradonačelnik: Problem je nastao najviše s trgovcima koji su izbacili robu na javnu
površinu na sve strane. Podržao sam prijedlog Mjesnog odbora i ne vidim zašto bi se štitile
neplatiše, mogu poručiti i ostalima da ćemo „skinuti“ i one na terasama. Oni su čak to platili,
međutim nemaju ugovor, a onima koji ne poštuju instituciju i odredbe Grada Biograda na
Moru, pokazat ćemo im kako se igra.
2. Na društvenim mrežama vidio sam objavu o uklanjanju terase ugostiteljskog objekta
na Dražici, koja se desila u jutarnjim satima zbog dugova. Molim gradonačelnika da nam
objasni zbog čega je poduzeo takvu akciju u srcu turističke sezone još na plaži, te da li će se i
ova akcija provoditi selektivno, ili će se navedeni obrazac primjenjivati za sve jednako?
Gradonačelnik je odgovorio: Objekt smo uklonili ne zato što sam ja to htio i ja sam
emocionalan čovjek i gledam drugu stranu. Shvatio sam da sebe toliko trošim, a druga strana
se pravi baraba, pa čak i prijeti – podnio sam krivičnu prijavu, a sud će reći je li ili nije
mislio ozbiljno. Gospodin nije plaćao zadnje dvije godine i išla je procedura, a vidit ćemo i
druge terase, oni su to čak i platili ali nemaju ugovor, pokazat ćemo im da oni nisu vlasnici
grada, da u gradu postoji gradonačelnik, gradsko vijeće i mjesni odbori

Potpredsjednik Gradskog vijeća predlaže da isti princip bude i kod ostalih, sumnja
da se kod nekih ugovor neće produžiti.
Vijećnik Ratko Krstinić nadovezuje se na izlaganje potpredsjednika Gradskog vijeća
Ante Fuzula, u redu je da se pravi red , gorčina ostaje da se to radi u srcu sezone, a ne u jesen.
Nogostupi su uzurpirani automobilima, ne može se prolaziti trotoarom, čak ni žene sa
kolicima. Ispred Bošane d.o.o. je trotoar od 60 cm širine, pa se tamo parkirakju automobili
tako da se ne može proći, netko bi mogao stradati, inače sam zato da se red pravi u cijelom
Gradu – Stari mlin – zbog čega se tamo ne napravi trotoar.
Vijećnik Leo Zorica nadovezuje se na uvođenje reda – pauk služba je „silovanje“ i vrši se
prisilna naplata, table su premalene, a automat za parking na rivi izdaje karte i nakon 19,00 sati. Auti
se dižu selektivno što je loša poruka prema svima, a neke točke u gradu se uopće ne diraju npr. od
trajekta prema semaforu, uglovnica tržnica. Trebalo bi nakon 19,00 sati blokirati naplatu na
automatima i apelirati na pauk službu na „operativne“ točke, trebali bi pričekati nekih 15 – 20 minuta
nakon 19,00 sati i možda napraviti dva đira po gradu pod rotacijom. Premalene su ploče na kojima
stoji obavijest o uklanjanju vozila na prostoru rive nakoon spuštanja rampe u 19,00 sati.
Gradonačelnik odgovorio : Zahvaljujem vijećniku Leu Zorica razgovarao sam po tom
pitanju s direktorom Bošane d.o.o. – za automat treba vidjeti što se tehnički može napraviti.
Vijećnik Ivica Kapitanović predložio je da se stave cedulje.
Suzana Horvat Kolanović pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela : Treba staviti nove aparate.
Vijećnik Ratko Krstinić upozorio je da Bošana gubi ogromne novce za opremu , te navodi
primjer da veliki kombi parkirnu kartu kupe za 200,00 kuna i stoje parkirana po 10 dana , zašto se te
kombi nebi usmjerili na parkiralište, mišljenja je da se dnevno izgubi 100 kuna po autu.
Gradonačelnik: Načelno podržava vijećnika Ratka Krstinić, te da će vidjeti s direktorom
Bošane d.o.o.što se može učiniti po tom pitanju.
Vijećnik Antoni Rudić ukazuje na primjedbe građana na mokrenje svugdje, ukazuje na
nedostatak javnih WC, a i hoće li se napraviti dodatni javni WC sa prostorijama tako da i mlade majke
imaju gdje presvući malu djecu - molio bih da se o tom prijedlogu razmisli.
Gradonačelnik: Razmišljam o tome već 15 godina, pomogli smo u uređenju na Autobusnom
kolodvoru.
2/ Dovšetak radova na Pučkom otvorenom učilištu?
Gradonačelnik je odgovorio: Ako bude sve teklo po planu otvaranje bi bilo do Dana Grada
15.siječnja 2019.godine.
Vijećnik Ratko Krstinić upozorio je da bi se u tom slučaju trabalo voditi računa da se sredi i
okoliš.
Vijećnik Ivica Kapitanović ukazuje na nevrjeme od prije neki dan, veliki su problemi sa
stablima uz prometnice, pogotovo put uz Soline, treba naći kritične točke u gradu i snimiti.
Vijećnik Marko Jurić: parking i ulica kod Doma zdravlja koja je dvosmjerna, a bude krcata
automobilima, najbolje bi bilo tamo staviti jednog policajca da dežura, a isto tako i kod Pučkog
otvorenog učilišta.

AD/2.

Suzana Horvat Kolanović kazala je da se izmjene i dopune Odluke o komunalnim
djelatnostima odnose zbog dopune teksta natječaja na način da se uz ponudu treba dostaviti jamstvo
za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije.
Rasprave nije bilo.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“2 „SUZDRŽANO“ donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece i
mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" u Biogradu na Moru u pedagoškoj 2018/2019.
godini.
AD/4.
Gradonačelnik je upoznao vijećnike da su Esma Brzić ravnateljica Dječjeg vrtića i predsjednica
upravnog vijeća Drina Bešenić u ponedjeljak 16. 7. 2018. godine išle pogledati prostor u hotelu Adria
koji bi se mogao iznajmiti za potrebe vrtića , jer se prijavio veliki broj djece na upisima.
Vijećnik Leo Zorica: Koliko će djece ostati neupisano?
Esma Brzić, ravnateljica Dječjeg vrtića je odgovorila:

Radi nedostatka kapaciteta za smještaj djece u vrtić u pedagoškoj godini 2018/19 ,
pokušava se pronaći prostor za privremeni smještaj bar jedne skupine djece sa najvećim
brojem bodova . Grad planira iznajmi prostor u hotelu Adria . Tim prostorom zadovoljilo bi
se 50 % potreba za mješovitu skupinu . Za djecu iz jaslićke skupine, napravit će se dodatna
prostorija u matičnom objektu koju je prvotno ravnateljica planirala kao sportsku sobu.
Gradonačelnik Ivan Knez: Izgradnja te sobe započet će 1. rujna 2018. godine i planira se da će
za 60 dana, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2018. godine biti useljiva.

Ravnateljica je pojasnila vjećnicima kako otvaranje novih skupina izaziva probleme u
nedostatku mogućnosti zadovoljavanja potreba i kuhinje. Zatim treba novo zapošljavanje
radnika. Ističe da će novim skupinama vrtić porasti na 40 radnika i da je time opterećen rad
ravnateljice koja osim poslova ravnateljice radi i poslove tajnika ( čak i otvara vrata putem
sistema za otvaranje).
Gradonačelnik je dodao da je u planu proširenje Područnog vrtića ( Paška 1) , te da projektnu
dokumentaciju priprema AXA Biograd ( Emina Maksan). Time će se riješiti i kuhinja.
AD/5.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora BOŠANA d.o.o.
za turizam i usluge Biograd na Moru

Predlaže se Skupštini T.D. Bošana d.o.o. za turizam i usluge Biograd na Moru koju
predstavlja Gradonačelnik Grada Biograda na Moru da se za članove Nadzornog odbora BOŠANA
d.o.o. izaberu

1. Ivo Stopfer,dipl.oec. iz Biograda na Moru, Kralja Zvonimira 2
2. Nikola Tomić iz Biograda na Moru, Mosorska 3,
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom, glasniku Grada Biograda
na Moru.

AD/6.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Rješenje
o imenovanju dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru
I
Slavko Adžić Kapitanović,dipl.ing. politol. s danom 02. srpnja 2018. godine kada mu
istječe četverogodišnji mandat, prestaje obavljati dužnost ravnatelja Pučkog otvorenog
učilišta Biograd na Moru.
II
Slavko Adžić Kapitanović, dipl.ing. politol.imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja
Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru, s danom 03.srpnja 2018. godine.
Slavko Adžić Kapitanović dipl.politol. će dužnost iz stavka 1. ove točke Rješenja
obavljati do imenovanja ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru, ali najduže
na rok od jedne godine, računajući od dana 03. srpnja 2018. godine.
AD/7.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul : Ne tako davno Gradsko vijeće
poništilo je jednu ovakvu odluku i jednu suglasnost koju smo dali za prodaju ove parcele.
Probati ću citirati gradonačelnika koji je tom prilikom, objašnjavajući zašto poništavamo
odluku, rekao da su bili svjesni da je odluka na rubu zakonitosti, te da su se nadali da će
provesti postupak prije kraja žalbenog perioda za obnovu zemljišnih knjiga. Rekao je tada da
su očekivali da će Grad dobiti nešto novca od komunalnog doprinosa, a državi bi u proračun
uplatili prihod od prodaje. Tada je optužio bivšu predsjednicu vijeća zato što nije htjela
potpisati odluku. Mene zanima da li se išta promijenilo od tada, da li je završio postupak
pokrenut po prigovoru na uknjižbu grada, s obzirom na to da je bila zatražena ocjena
zakonitosti takve odluke, da li je Grad dobio takvu ocjenu, odnosno da li su prestali razlozi
zbog kojih smo poništili odluku?
Vijećnik Antoni Rudić: Dao je prijedlog zašto se na tom mjestu nebi napravio Dječji
vrtić.
Vijećnik Ratko Krstinić : Pitanje budućnosti, kad se svi resorsi prodaju, ako se
krpaju dugovi, budućnost nisu apartmani -to nije budućnost ovog Grada. (kao primjer dao je
krah Španije). Apartmanizacija u Bogradu je propast Biograda. Jer mjesto ne može

održavati infrastrukturu na viskom nivou kod malo stanovnika, jer preko ljeto ima puno više
stanovnika.
Vijećnik Leo Zorica: Ovo zemljište nije ledina, već atraktivna lokacija.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 4 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi

ODLUKU
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina kat.čest. br.3029/3 U mjestu
površine 4.793 m2 upisana u zemljišnoknjižnom ulošku br.2269, kat.čest.br.3029/6 u mjestu površine
107m2 upisana u z.k. ulošku br. 5181 i kat.čest.3028/8 u mjestu površine 46m2 upisana u zk.ulozak br.
9846, sve k.o. Biograd na Moru.

Tekst odluke čini sastavnicu izvornog zapisnika.

S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 9,25 sati.

Zapisnik vodila:
Ana Nimac,v.r.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin,v.r.

