KLASA: 021-05/20-01/03
URBROJ: 2198/16-02-20-4

IZVADAK
iz zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane putem
konferencijskog kanala (videokonferencije) dana 07. kolovoza 2020. godine, Gradskoj
vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, s početkom u 08,09 sati.
Sjednica se snima.
Zamjenik gradonačelnika Marijan Stopfer predlaže da se minutom šutnje oda počast svim
poginulim braniteljima.
Pojedinačnom prozivkom Predsjednika Gradskog vijeća utvrđeno je da su:
SJEDNICI NAZOČNI:
Vijećnici:
1. Toni Bogdanić
2. Ante Fuzul
3. Ivica Kapitanović
4. Petra Jokić Pavlinović
5. Nikoleta Mustapić
6. Suzana Tolić
7. Josip Pešić
8. Josipa Pribilović
9. Filip Rimac
10. Ivana Stamičar
11. Tonči Šangulin
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika (od 15).
Izostanak opravdali: vijećnici Ratko Krstinić, Slavica Jeličić, Angela Šarić Lončar, Jurica
Rudić
Sjednici su također nazočni:
- Marijan Stopfer, zamjenik gradonačelnika Grada Biograda na Moru
- Esma Brzić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Biograd“, Biograd na Moru,
- Draženko Samardžić, ravnatelj Zavičajnog muzeja Biograd na Moru,
- Velimir Brkić – Zadarski list
- Hrvoje Raspović, službenik JUO Grada Biograda na Moru (tehnička podrška)
Izvjestitelji po točkama dnevnog reda iz Jedinstvenog upravnog odjela:
Nevenka Lukin, Drina Bešenić, Renata Mršić, Suzana Horvat Kolanović, Davor Ivanović,
Žaklin Krstinić, Sandra Došen
Sjednicom predsjedava: Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
Zapisnik vodi: Ana Nimac administrativna referentica – tajnica u Jedistvenom upravnom odjelu
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Grada Biograda na Moru.
Potpredsjednik Ante Fuzul postavlja pitanje zašto Pravilnik o uvjetima korištenja i Opći uvjeti
poslovanja nisu u jednoj točki, misli na Poduzetnički inkubator.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se dnevni red ne čita zbog velikog broja točaka, a svi
vijećnici ga imaju ispred sebe. Vijećnici prihvaćaju prijedlog.
DNEVNI

RED:

1. Aktualni sat
2. Izvješće u svezi s prestankom mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru
- SVEČANA PRISEGA
3. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru
4. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru
5. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
6. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru
7. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Biograda na Moru
9. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019.
godinu
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2019. godinu
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za
2020. godinu
14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Biograda na Moru za
redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2020. godini
15. Prijedlog Odluke o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru iz
prethodnog razdoblja
16. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020.
godinu
17. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2020.
godinu
18. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada
Biograda na Moru
19. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Biograda na Moru za 2020. godinu
20. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone
gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja
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zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 9/2013), Detaljnog plana uređenja zone
poljoprivrednih gospodarstava – „Jankolovica“ (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda
na Moru“, broj 7/2007) i Deteljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava
– peradarska farma (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007)
21. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na
Moru i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja („Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru“, broj 5/2005) i Detaljnog plana uređenja zone groblja Faza II
(„Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013)
22. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Biograda na Moru
23. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru
24. Prijedlog Odluke o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G
tehnologije
25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
26. Prijedlog Odluke o ispravci Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
27. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih
naprava na javnim površinama za 2020. godinu
28. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br.
3020/229 k. o. Biograd na Moru za 240/1500 dijela
29. Prijedlog Odluke o rješavanju imovinskopravnih odnosa na k. č. br. 2309/1, 2309/2,
2309/3 i 2309/4 k. o. Biograd na Moru radi izgradnje Svilajske ulice i Ulice Vidove gore
na predjelu Granda u Biogradu na Moru
30. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kao k. č. br. 293/1, 293/4 i 294/2 k. o.
Biograd na Moru u svrhu izgradnje prometnice na području Primorja u Biogradu na
Moru
31. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja radi zamjene dijela nekretnine oznake kat. čest.
br. 3076/1, površine 207 m2, upisane u zk. ul. broj 10173 k. o. Biograd na Moru, za
128/207 dijela
32. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina oznake kat. čest. br. 406/8, površine 294 m2, kat.
čest. br. 406/9, površine 177 m2, kat. čest. br. 406/11, površine 54 m2, i kat. čest. br.
406/13, površine 707 m2, sve k. o. Biograd na Moru, za formiranje neizgrađene građevne
čestice
33. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina kat.
čest. br. 3045/4, Tuče, površine 39 m2, upisana u zk. ul. broj 9834 k. o. Biograd na Moru
34. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina kat.
čest. br. 1786/1, U mjestu, površine 31 m2, upisana u zk. ul. broj 8496 k. o. Biograd na
Moru
35. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,
nekretnina kat. čest. br. 3784/3, Vilišnica, površine 316 m2, upisana u zk. ul. broj 10593
k. o. Biograd na Moru
36. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi –cesta, nekretnine kat.
čest. br. 379/2, U mjestu, površine 44 m2, i kat. čest. br. 379/4, U mjestu, površine 26
m2, obje upisane u zk. ul. broj 8686 k. o. Biograd na Moru
37. Prijedlog Pravilnika o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na
Moru
38. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Općih uvjeta poslovanja Poduzetničkog inkubatora
Grada Biograda na Moru
39. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički
inkubator Grada Biograda na Moru
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40. Prijedlog Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
41. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti
dadilja u Biogradu na Moru za 2020. godinu
42. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu
sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na
Moru za 2020. godinu
43. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar
d. o. o.
44. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Turistička razvojna agencija SRCE
DALMACIJE
45. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA
46. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona
gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8
47. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona
gospodarske namjene Jankolovica
48. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona
gospodarske i sportsko rekreacijske namjene Sedma četa – Bučina
49. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Zona gospodarske
namjene - poslovne, pretežito uslužne K1 i zabavnog centra T5
50. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Zona cjelovitog područja
GP naselja Jankolovica - Južni dio
51. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Industrijska zona
"Turističko informativni centar, Marikulturni centar"
52. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru
53. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića
„Biograd“ Biograd na Moru za 2019. godinu
54. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Biograd
na Moru
55. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru za 2019. godinu
Predloženi dnevni red usvojen sa 9 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“, 0 “SUZDRŽANO“.
AD/1. AKTUALNI SAT
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul:
1. Da li je istina da se za objekt na adresi gradonačelnikova prebivališta odnosno na adresi
Splitska 68, Biograd na moru već 7 godina ne plaća komunalna naknada i da dug iznosi više od
7.500,00 kn po toj osnovi? Što gradonačelnik misli poduzeti po tom pitanju ako je to istina?
2. Prije godinu - dvije dana saznali smo da je gradonačelnik tražio od Povjerenstva za sukob
interesa mišljenje da li će njegovo bavljenje turizmom kao građana u domaćinstvu predstavljati
sukob interesa. Nadalje, saznali smo da je gradonačelnik dobio privremeno rješenje o pružanju
usluga građana u domaćinstvu za kamp sa dvije kamp jedinice koje su kategorizirane sa
oznakom kategorije 3 zvjezdice i kamp se zove „Prorok“. Onda smo saznali da je
gradonačelniku dostavljeno rješenje o određivanju komunalne naknade koju je dužan plaćati po
toj osnovi, te da je gradonačelnik izjavio žalbu na to rješenje i da je na kraju isto poništeno. Da
li je istina da je u žalbi gradonačelnik naveo da kamp jedinice nikad nisu postojale na tom
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kampu te neka mi objasni, ako je to istina, kako je objekt kategoriziran budući da prilikom
pregleda kampa treba pregledati i sadržaj kućica koje su navedene kao kategorizirane? Ili su
možda i te kućice trebale biti napravljene od kamena kao i u susjedstvu
AD/2.
Toni Bogdanić, predsjednik Mandatne komisije dao je usmeno obrazloženje vezano za
prestanak mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Robertu Pelicarić i
početku mandata vijećnice Petra Jokić Pavlinović iz Biograda na Moru.
Gradsko vijeće PRIMA NA ZNANJE Izvješće u svezi s prestankom mandata vijećnika
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
Položena je SVEČANA PRISEGA (Petra Jokić Pavlinović).
AD/3.
Toni Bogdanić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja dao je usmeno obrazloženje o
razrješenju Leo Zorica sa dužnosti člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru i izboru Filipa Rimac iz Biograda na Moru za člana Mandatne komisije.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
ODLUKU
o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru
AD/4.
Toni Bogdanić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja dao je usmeno obrazloženje o
razrješenju člana Marka Jurić sa dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru i izboru Suzane Tolić iz Biograda na Moru za člana Odbora za izbor
i imenovanja.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
ODLUKU
o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru
AD/5.
Toni Bogdanić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja dao je usmeno obrazloženje o
razrješenju člana Antonia Rudić sa dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru i i izboru Jurice Rudić iz Biograda na
Moru za člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
ODLUKU
o razrješenju i izboru člana odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
gradskog vijeća Grada Biograda na moru
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AD/6.
Toni Bogdanić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje dao je usmeno obrazloženje o
razrješenju člana Antonia Rudić sa dužnosti člana Odbora za proračun i financije i izboru Jurice
Rudić iz Biograda na Moru za člana Odbora za proračun i financije.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
ODLUKU
o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru
AD/7.
Toni Bogdanić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje dao je usmeno obrazloženje o
razrješenju predsjednika Slavka Adžić Kapitanović sa dužnosti predsjednika Odbora za dodjelu
javnih priznanja i izboru Eddiea Stamičar iz Biograda na Moru za predsjednika Odbora za
dodjelu javnih priznanja.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
ODLUKU
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru
AD/8.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Biograda na Moru
U kulturno vijeće Grada Biograda na Moru imenuju se:
Za predsjednika:
Draženko Samardžić
Za članove:
1. Nives Jeličić
2. Tihana Jurišić
3. Nikoleta Mustapić
4. Ines Miloš
Rješenje je dostavljeno predsjedniku i članovima Kulturnog vijeća.
Sjednici pristupio i vijećnik Josip Pešić.
Sjednici je sada nazočno 11 vijećnika.
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AD/9.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: kaže se u izvješću slijedeće:
Ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 29.858.203,00 kn
koji će se pokriti u narednom razdoblju. Ovo je rečenica koju iz godine u godinu slušamo da se
ponavlja samo se cifra mijenja. I ta cifra svake godine raste.
Prošle godine ovo vijeće je, pri iznošenju izvještaja za 2018. godinu, donijelo Odluku o pokriću
planiranog manjka u Proračunu grada Biograda na moru iz prethodnog razdoblja prema kojoj
je predvidjelo da će se manjak od 17.872.076,64 kune ravnomjerno riješiti suficitom u istom
tom iznosu kroz razdoblje 2019.-2021. godine. U prilogu odluke nalazi se Analiza i ocjena
postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog
poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera kao
sastavni dio ove Odluke. U toj istoj Analizi piše slijedeće:
Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je Gradonačelnik. Planirani financijski učinak
predloženih mjera je suficit od 17.872.077,00 kuna, odnosno pokriće trenutnog manjka prihoda
i primitaka u razdoblju od 2019. do 2021. godine.
Meni se čini da ovo izvješće za Proračun 2019. godine ne ide baš u smjeru u kojem je vijeće
donijelo obvezujuću odluku. Što se tiče odluke koju gradonačelnik nije proveo uopće, barem
sudeći po izvješću za ovu godinu, on je i odgovorna osoba, a gradonačelnik je, kao izvršno
tijelo grada, dužan i provoditi i osigurati provođenje odluka vijeća, barem po članku 48. Zakona
o jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 3 „PROTIV“, 0 „SUZDRŽANO“
usvaja
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
AD/10.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2“PROTIV“, 1“SUZDRŽAN“
donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2019. godinu
AD/11.
Izvjestitelj Žaklin Krstinić, službenica JUO Grada Biograda na Moru, kazala je da najveća
razlika u smajenju realiziranih sredstava za nerazvrstane ceste cca 3 milijuna kuna zbog
nemogućnosti realizacije planiranih radova te planirana sredstva za održavanje zelenih površina
za cca 1.600.000,00 kuna zbog neariliziranih radova na ulazu u grad. Za čišćenje javnih
površina utrošeno je manje cca 300 tisuća kuna. Za održavanje plaža manje cca 300 tisuća kuna.
Sredstva planirana za održavanje deponija nisu utrošena 100 tisuća kuna i sredstva za
održavanje javnih površina utrošena za manje cca 200 tisuća kuna. Ukupno su manje utrošena
sredstva za cca 5 i pol milijuna kuna.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 0„ PROTIV“, 3 „SUZDRŽANO“
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donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
AD/12.
Sandra Došen viša savjetnica za proračun,finacije računovodstvo kazala je da se išlo u
izmjene i dopune plana proračuna u najvećem dijeli zbog pandemije uzrokovane CORANA
virus, te je Plan proračuna smanjen za 20%.
Vijećnik Ivica Kapitanović predložio je slijedeći amandma na Prijedlog izmjena i dopuna
proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
„Ovim putem podnosim amandman na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda
na Moru za 2020. godinu na način da se predlaže da se iznos stavke za Pučko otvoreno učilište
umanji za 200.000,00 kuna, a za taj iznos da se uveća iznos stavke za Sportsku zajednicu grada
Biograda na Moru.“
Predloženi amandman JEDNOGLASNO prihvaćen.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: U ovom rebalansu proračuna imamo
povećanje stavke knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti za 1.460.000,00 kn
(R413-4243 muzejski izlošci i predmeti prirodne rijetkosti) i to sa iznosa od 293.000 kn, pa se
nadam da nije u igri Maržićevo skriveno blago u nekadašnjoj kino dvorani POU, reprezentacija
se uopće ne smanjuje i ostaje 300.000 kn, pa recimo smanjujemo sredstva sportskoj zajednici
grada Biograda za 900.000 kn, malo se popravlja umjetnički dojam s ovim amandmanom koji
je HDZ predložio sa 200.000 kn više, iako tu treba znati da sportski kolektivi grada nisu prestali
trenirati i da im je potrebno više i to barem za duplo od ovog što je dano u amandmanu. No, za
Hippocampus se ne mijenja ništa, oni kao udruga imaju svih 180.000 kn koje su imali i na
početku godine kao i recimo promotivna kampanja za Ryanair koji uopće nije letio prema
Zadru. Pa ćemo i Bošani dati kapitalnu donaciju od 2,5 milijuna kuna, na rekonstrukciju ljetnog
kina koja nije ni počela osigurali smo 750.000 kn, nadamo se da ćemo povući 17.000.000 kn
za izgradnju kolodvora uz 3.000.000 koja ćemo osigurati sami nekakvom prodajom. Za
izgradnju zida na plaži Soline i Dražica smo odlučili povećati iznos za 200.000 kn na 900.000
kn iako smo rekli da to nećemo raditi, pa smo još pored toga odlučili raditi uređenje trga ispred
gradske uprave i uređenje prostora oko crkve svetog Ante za ukupno 7.000.000 kn. I ima toga
još. No, prema izvješću iz prošle godine mi smo 29.858.203 kn u minusu, zbog krize koja je
uzrokovana COVID 19 je taj minus samo veći. No, Gradonačelnik se ponaša kao pijani
milijunaš, tko zna, možda i je, kad je na jednom OPG-u mogao naručiti 40 šampanjaca sa
medom. Pored ovog iznosa imamo još i dva kredita, prošle godine smo se zadužili za projekte,
jesmo li ih vratili ili smo ih odlučili vratiti kao i ovaj minus u budućem razdoblju.
I za kraj, prilikom donošenja ovog proračuna rekao sam da je iznos od cca 70.000.000 planiran
za komunalni doprinos i komunalnu naknadu previsok, jer je realni između 9.000.000 i
13.000.000 kn. Jel se platio komunalni doprinos za Golf igralište i karting staze kad smo
smanjili taj iznos na 32.000.000 kn, zašto se ne svede na normalne okvire. Zato što kad bi se
sve svelo na normalne okvire, tada bi konačno svi vidjeli ono što je u jednoj priči, a zove se
Carevo novo ruho, ono dijete uzviknulo: Car je gol. Samo što mi ovdje nemamo cara već
gradonačelnika Kneza.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul predlaže Amandman da se planiranih 200.000,00
kuna za zidić u Solinama prebaci za Sportsku zajednicu. Za usporedbu da je ovo sramotno za
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grad biograd biograd u odnosu na grad sinj koji iz proračuna iste visine izdvaja oko 4 milijuna
kuna za potrebe sportske zajednice.
Predloženi amandman nije prošao 3„ZA“.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2 “PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
AD/13.
Gradsko vijeće sa
10 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
AD/14.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 3 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje
financiranje političkih stranaka u 2020. godini
AD/15.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 3 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru iz prethodnog
razdoblja
AD/16.
Gradsko vijeće sa
9 glasova “ZA“, 0 “PROTIV“, 2 “SUZDRŽANO“
donosi
Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
AD/17.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“ 2“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“
donosi
Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
AD/18.
Vijećnik Ivica Kapitanovi: postavio je pitanje koliko ima kamera. Nevenka Lukin, službenica
JUO Grada Biograda na Moru, kao izvjestitelj po ovoj točki odgovorila je da bi to trebalo pitati
zapovjednika Vatrogasne postrojbe jer se radi o strogo stručnom pitanju.
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Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
PLAN
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Biograda na
Moru
AD/19.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
AD/20.
Izvjestitelj Davor Ivanović, službenik JUO Grada Biograda na Moru: Obveza donošenja UPUa i obuhvat su određeni 4. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Biograda
na Moru. Trenutno su na snazi 1 urbanistički plan uređenja i 2 detaljna plana uređenja koji se
ovim planom zamjenjuju i stavljaju van snage. Površina plana iznosi 89 hektara. Planom je
predviđena gospodarska namjena i ti uslužna, trgovačka, komunalno-servisna, poljoprivredna,
industrijska te zelene površine, infrastruktura, vodotoci.
UPU groblje
Obveza donošenja UPU-a i obuhvat su određeni 4. Izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Grada Biograda na Moru. Trenutno su na snazi 2 detaljna plana uređenja koji su
izrađeni od Forum d.o.o. i Arheo d.o.o. i koji se ovim planom zamjenjuju i stavljaju van snage.
Površina ovog plana je 17.7 hektara. Trenutni kapacitet groblja je 975 grobnica što znači oko
4000 grobnih mjesta. Planom se predviđaju 22 grobna polja sa ukupno oko 9000 grobnih
mjesta. Predviđeno je 3 tipa grobnica i kazete za urne. Osim grobnica predviđa se uređenje
pješačkih staza, zelenih površina, servisnih sadržaja, infrastrukture.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene
Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske
namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“ broj 9/2013), Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih
gospodarstava – „Jankolovica“ (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj
7/2007) i Deteljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska
farma (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007)
AD/21.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
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o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru i stavljanju
izvan snage Detaljnog plana uređenja zone groblja („Službeni glasnik Grada Biograda
na Moru“, broj 5/2005) i Detaljnog plana uređenja zone groblja Faza II („Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013)
AD/22.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopuni Statuta Grada Biograda na Moru
AD/23.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru
AD/24.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 3“SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije
AD/25.
Izvjestitelj Renata Mršić, službenica JUO Grada Biograda na Moru: Radi se o hitnoj izmjeni
Odluke, naime, utvrđeno je kako u navedenoj odredbi koja se odnosi na postavljanje bankomata
stoji kako je zabranjeno postavljanje bankomata, što bi se odnosilo na bankomate koji se tek
imaju postaviti u staroj gradskoj jezgri. Međutim, na taj način ispada da se ne mogu
sankcionirati bankomati koji su već postavljeni unutar stare gradske jezgre a bez potrebnih
dozvola, odnosno odobenja konzervatora. Na ovaj način, donošenjem citirane Odluke stvara se
mogućnost sankcioniranja i već postavljenih banomata koji nemaju potrebne dozvole.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul pozdravlja ovu izmjenu.
Gradsko vijeće sa
10 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 1“SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
AD/26.
Izvjestitelj Renata Mršić, službenica JUO Grada Biograda na Moru: Ova izmjena donosi se
obzirom da je prilikom primjene iste utvrđeno da je došlo do tehničke pogreške, pa bi se zabrana
buke iza 24 h odnosila na fast foodove, objekte koji ne puštaju glazbu, a u stvari bi se trebala
odnositi na noćne barove. Stoga je valjalo izmjeniti odluku na način ispravka pogrešno
naznačenog članka.
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Gradsko vijeće sa
10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o ispravci Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
AD/27.
Izvjestitelj Renata Mršić, službenica JUO Grada Biograda na Moru: Gradsko vijeće donijelo je
Plan rasporeda lokacija za 2020. godinu tijekom 2019. godine, međutim u međuvremenu je
zaprimljena ponuda tvrtke iz Zagreba koja u suradnji s tvrtkom iz Poljske namjerava
iznajmljivati električne romobile. Mislim da ste ih već vidjeli na području grada, imaju
postavljane lokacije na Plaži Dražica i kod Bure centra, a izmjenom Plana dodaju se još dvije
lokacije, na rivi i kod spomenika kralju Tomislavu. Smatramo da je to nešto novo u ponudi
Grada, što se pokazalo prilično traženo, pa se predlaže donijeti ovu izmjenu Plana kako bi se
mogao raspisati natječaj za davanje u zakup opisanih lokacija u tu svrhu.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o izmjenama Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim
površinama za 2020. godinu
AD/28.
Izvjestitelj Renata Mršić, službenica JUO Grada Biograda na Moru: Gradsko vijeće je već ranije
donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine č.k.br. 3020/229 k. o. Biograd
na Moru za 240/1500 dijela. U međuvremenu je nadležno Povjerenstvo provelo postupak
natječaja i ovo je sada samo dovršetak procedure, odnosno donošenje Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao Odluke o rješavanju
imovinskopravnih odnosa na k. č. br. 2309/1, 2309/2, 2309/3 i 2309/4 k. o. Biograd na
Moru radi izgradnje Svilajske ulice i Ulice Vidove gore na predjelu Granda u Biogradu
na Moru č.k.br. 3020/229 k. o. Biograd na Moru za 240/1500 dijela
AD/29.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao Odluke o rješavanju
imovinskopravnih odnosa na k. č. br. 2309/1, 2309/2, 2309/3 i 2309/4 k. o. Biograd na
Moru radi izgradnje Svilajske ulice i Ulice Vidove gore na predjelu Granda u Biogradu
na Moru č.k.br. 3020/229 k. o. Biograd na Moru za 240/1500 dijela
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AD/30.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o kupnji nekretnine označene kao k. č. br. 293/1, 293/4 i 294/2 k. o. Biograd na Moru u
svrhu izgradnje prometnice na području Primorja u Biogradu na Moru
AD/31.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o izboru ponuditelja radi zamjene dijela nekretnine oznake kat. čest. br. 3076/1,
površine 207 m2, upisane u zk. ul. broj 10173 k. o. Biograd na Moru, za 128/207 dijela
AD/32.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina oznake kat. čest. br. 406/8, površine 294 m2, kat. čest. br. 406/9,
površine 177 m2, kat. čest. br. 406/11, površine 54 m2, i kat. čest. br. 406/13, površine 707
m2, sve k. o. Biograd na Moru, za formiranje neizgrađene građevne čestice
AD/33.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina kat. čest. br. 3045/4,
Tuče, površine 39 m2, upisana u zk. ul. broj 9834 k. o. Biograd na Moru
AD/34.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina kat. čest. br. 1786/1,
U mjestu, površine 31 m2, upisana u zk. ul. broj 8496 k. o. Biograd na Moru
AD/35.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, nekretnina kat.
čest. br. 3784/3, Vilišnica, površine 316 m2, upisana u zk. ul. broj 10593 k. o. Biograd na
Moru
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AD/36.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO
donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi –cesta, nekretnine kat. čest. br. 379/2,
U mjestu, površine 44 m2, i kat. čest. br. 379/4, U mjestu, površine 26 m2, obje upisane u
zk. ul. broj 8686 k. o. Biograd na Moru
AD/37.
Ivan Čupić, izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda dao usmeno obrazloženje.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Čitao sam pravilnik, pa sam čitao i slijedeću
točku i zanima me zašto te dvije točke nisu objedinjene u jedan pravilnik gdje će Opći uvjeti
korištenja biti stavljene u ovaj pravilnik kao Prilog Pravilniku. Mislim da to ne bi bilo loše.
U Pravilniku se govori o poduzetnicima koji su na tržištu preko 3 godine. Smatram da mi ne
možemo koristiti sredstva građana grada Biograda na takve poduzetnike pod uvjetima koji su
istaknuti u pravilniku. Recimo, zašto bi nekakvoj firmi koja je preko 3 godine (recimo 5 godina)
građani grada Biograda davali subvenciju koja je za prvu godinu predviđena u iznosu od 80%
za tu skupinu poduzetnika. Zašto ne bi uveli pravilo da se broj godina postojanja poduzetnika
oduzima od broja godina ugovora koji se sklapa na 5 godina. Tako bi u slučaju da poduzetnik
postoji 3 godine on mogao koristiti benefite 4 godine ugovora i sukladno mjeri 3 iz odluke o
potporama poduzetnicima imati 40% potpore. Po mom mišljenju, potporu od 100% mogu dobiti
samo poduzetnici koji su tek otvoreni i ne postoje više od godinu dana, a oni od godine na dalje
do 3 godine postojanja mogu dobiti prema gore navedenom predlošku. Zapamtite da je grad
već uložio u ovu zgradu 40 milijuna kuna, a možda i više te da će na ovaj način racionalnije
raspolagati sredstvima predviđenih potpora. Nadalje, kod donošenja cjenika usluga
Poduzetničkog inkubatora, nisam siguran da ga može donijeti gradonačelnik jer smo odluku o
visini najma prostora donijeli.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
PRAVILNIK
o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru
AD/ 38.
Ivan Čupić, izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda dao usmeno obrazloženje.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Mjera 3. Moj prijedlog je da se umjesto 0-3
godine postojanja ova mjera ograniči samo na novoosnovane tvrtke do 1 godine postojanja.
Nadalje, umjesto stupnjevanja 100%, 80%, 60%, 40% i 20% predlažem da se ista postavi na
način 100%, 75%, 50%, 25% i 0%, dok bi se kod tvrtki preko 3 godine postojanja, uveo razred
od 1-3 godine te bi se istima davala potpora po istom ključu kao i gore, ali bi ovisno o broju
godina postojanja utvrđivala razina potpora i to 2 godina postojanja 75%, 3 godina postojanja
50%, te uz ugovor na 5 godina, isti bi imali 0% potpore za zadnje dvije godine ugovora.
Predloženi amandman nije prošao 3 “ZA“.
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Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju Općih uvjeta poslovanja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na
Moru
AD/39.
Ivan Čupić, izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda, i koordinator na projektu Poduzetnički
centar Biograd na Moru dao je obrazloženje da je Program napravljen po uzoru na druge. Za
napomenuti je da se prije napravila analiza. Cijene su određene od sudskog vještaka.
Vijećnik Ivica Kapitanović upozorio je da se vodi računa da se ne bi desilo kao u Poličniku
u poduzetničkom centru?
Ivan Čupić odgovorio je da primjer Poličnika nije dobar . U Biogradu u Poduzetničkom centru
zastupljene su sve moguće djelatnosti.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada
Biograda na Moru
AD/40.
Ivan Čupić, izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda, i koordinator na projektu Poduzetnički
cenatar Biograd na Moru dao j obrazloženje i po ovoj točki dnevnog reda.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2 “PROTIV“, 1 „SUZDRŽANO“
donosi
PROGRAM
potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2020. godinu.
AD/41.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu
na Moru za 2020. godinu
AD/42.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Postavio je pitanje gdje se može vidjeti,
odnosno naći pravila za provedbu projekta. Ivan Čupić odgovorio je da će poslati link na
kojem se nalazi sva natječajna dokumentacija.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
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donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje
poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2020.
godinu
AD/ 43.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Zbog čega donosimo novu odluku, zašto ne
promijenimo samo one dijelove na odluci koju već imamo? I što će nam još jedno trgovačko
društvo koje je vezano uz poduzetnički inkubator, zar nam nije dovoljno jedno trgovačko
društvo?
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o.
AD/ 44.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Isto pitanje kao i u prethodnoj točki.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2 “PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Turistička razvojna agencija SRCE DALMACIJE
AD/45
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Isto pitanje, zašto osnivamo 2 ustanove koje
se bave skoro istim stvarima, jedna samo turizmom, a druga kompletno poduzetništvom?
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“, 1 „SUZDRŽAN“
donosi
ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA
AD/46.
Vijećnik Ivica Kapitanović postavio je pitanje što je sa zemljištem u poslovnim zonama koji
ne plaćaju, već na prošlom vijeću je postavljeno pitanje ima li načina da se takvo zemljište
vrati Gradu. Navodi primjer zemljišta od Tičića.
Suzana Horvat Kolanović predlaže dati odmah obrazloženje po ovoj točki i za točke 47. –
51., budući da se radi o istim temama. Odgovorila je da je sa spomenutim gospodinom bio u
tijeku parnični postupak, u kojem smo upravo prije nekoliko dana dobili pravomoćnu sudsku
presudu, nakon dva drugostupanjska postupka, to je postupak koji traje već 7-8 godina. Što se
tiče ostalih ugovora, da se u najmanje zadnje jednu ili dvije godine, u sve ugovore stavlja
odredba da u slučaju neplaćanja cijene u ostavljenom roku dolazi do raskida ugovora.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
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donosi
ODLUKU
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona gospodarske namjene
sjeverno od Državne ceste D8
AD/47.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona gospodarske namjene
Jankolovica
AD/48.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Jedinstvena zona gospodarske i sportsko
rekreacijske namjene Sedma četa – Bučina
AD/49.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Zona gospodarske namjene - poslovne,
pretežito uslužne K1 i zabavnog centra T5
AD/50.
Gradsko vijeće sa
9 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 2 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Zona cjelovitog područja GP naselja
Jankolovica - Južni dio
AD/51.
Vijećnik Ivica Kapitanović postavlja pitanje da li ovdje dolazi po planu luka.
Zamjenik gradonačelnika Marijan Stopfer odgovorio je da dolazi po Planu.
Gradsko vijeće sa
8 glasova „ZA“, 0 “PROTIV“, 3 „SUZDRŽANO“
donosi
ODLUKU
o osnivanju poslovne (poduzetničke) zone - Industrijska zona "Turističko informativni
centar, Marikulturni centar"
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AD/52.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru
AD/53.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na
Moru za 2019. godinu
AD/54.
Draženko Samardžić, ravnatelj Zavičajnog muzeja Biograd na Moru objasnio je da se ovdje
radi usklađivanje sa Zakonom.
Gradsko vijeće
JEDNOGLASNO
donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Biograd na Moru
AD/55.
Vijećnik Ivica Kapitanović pohvalio je sve djelatnike Bošane d. o. o. Biograd na Moru koji
rade na održavanju čistoće i odvozu istog pogotovo misleći na plažu Dražica i Soline.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul dao je primjer kako se radi u gradu Zadru, na
Kalelargi se ne smije iznijeti smeće dok ne dođe kamion, trebalo bi to pravilo prenijeti i u
Biograd na Moru.
Gradsko vijeće prima na znanje
IZVJEŠĆE
o poslovanju trgovačkog društva BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru
za 2019. godinu
Sjednica je zaključena u 11,20 sati.
Zapisnik vodila

Predsjednik Gradskog vijeća

Ana Nimac, v. r.

Tonči Šangulin, v. r.
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