Klasa: 021-05/19-01/03
Urbroj:2198/16-02-19-4

IZVADAK
iz zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 14. ožujka
2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s
početkom u 8,00 sati.
Sjednica se snima.
SJEDNICI SU NAZOČNI:
1. Toni Bogdanić
2. Ante Fuzul
3. Ivica Kapitanović
4. Slavica Jeličić
5. Ratko Krstinić
6. Marko Jurić
7. Nikoleta Mustapić
8. Ivana Stamičar
9. Tonči Šangulin
10. Angela Šarić Lončar
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 10 vijećnika.
Izostanak opravdali: Krsto Milačić, Josipa Pribilović, Antoni Rudić, Leo Zorica, Marija
Zrilić
Sjednici su nazočni: Ivan Knez- gradonačelnik grada Biograda na Moru, Izvjestitelji: v.d
ravnateljica Gradske knjižnice Jelka Sipina, ravnateljica Dječjeg vrtića Esma Brzić, v.d.
ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Slavko Adžić Kapitanović, v.d ravnatelj Zavičajnog
muzeja Draženko Samardžić, te predstavnici medija: Radio BnM (Marko Dragović),
Zadarski list (Velimir Brkić) B-Portal (Stjepan Mišulić) i Jelica Farkaš- samostalni novinar.
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru.
Zapisnik vodi Ana Nimac, administrativna referentica – tajnica.
Na pitanje Predsjednika Gradskog vijeća ima li primjedbi na verifikaciju zapisnika 14.
sjednice nitko se nije javio.
Izvadak sa 14. sjednice Gradskog vijeća - prihvačen bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća imamo i dvije dopunskke točke.
Predložen se slijedeći
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DNEVNI

RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke izradi 4. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“ broj 3/2017)
3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Biograda na
Moru za razdoblje od 01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.
4. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice Grada Biograd na
Moru za 2018. godinu.
5. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
6. Prijedlog zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele
financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na
Moru za 2019. godinu.
7. Prijedlog odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Grada Biograda na Moru.
9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina
oznake kat. čest. br. 3020/319, M. Granda, put, površine 140 m2, kat. čest. br.
3020/320, M. Granda, put, površine 161 m2, i kat. čest. br. 3020/321, M. Granda, put,
površine 175 m2, sve upisane u zk. ulošku broj 10318 k. o. Biograd na Moru, i kat.
čest. br. 3779/18, Vilišnica, put, površine 4 m2, upisana u zk. ul. broj 9877 k. o.
Biograd na Moru.
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane
ceste u k. o. Biograd na Moru – Odluka br. 8.
11. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina kat. čest. br. 2962/2, 2962/3, 2963/2, 2963/4, i
2963/6, sve upisane u zk. ulošku broj 661 k. o. Biograd, radi izgradnje prometnice
(Prominska ulica, Ulica Vidove Gore, Paklenička ulica i Dinarska ulica) i
kanalizacijskog sustava na području Grada Biograda na Moru.
12. Prijedlog odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – komunalna
infrastruktura, nekretnine kat. čest. br. 3212, 3213, 3210, 3208, 3206, 3202, 3191,
3194, 3189/1, 3187/1, 3188/1, 3190, 3192, 3214, 3227/1, 3225/1, 3217/3, 3381/7, i
3381/8, sve k. o. Biograd na Moru.
13. Prijedlog odluke o kupnji nekretnina označenih kao kat. čest. br. 2289/1, 2289/3,
2289/4, i 2289/5, sve u zk. ulošku broj 1263 k. o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje
prometnica i dijela kanalizacijskog sustava na predjelu Grande.
14. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine označene kao č.k.br. 2179/4 k.o. Biograd u svrhu
izgradnje prometnice – Ulice don Ivana Zorice i izgradnje dijela kanalizacijskog
sustava na predjelu Meterize.
15. Prijedlog odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br.
684/29, Kosa, pašnjak, površine 464 m2, upisane u z.k. uložak 7467 k.o. Biograd na
Moru.
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u
Dječji vrtić "Biograd" u Biogradu na Moru u pedagoškoj 2019/2020. godini.
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića
„Biograd“ Biograd na Moru za 2018. godinu.
18. Prijedlog analize sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2018.
godinu.
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19. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za
2019. godinu.
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2018. godinu.
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske
knjižnice Biograd na Moru za 2018. godinu.
22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2018. godinu.
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2018. godinu.
DOPUNE:
24. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.k.br.2270/3 k.o. Biograd na
Moru
25. Prijedlog PLANA rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja
ugostiteljskih trgovačkih i dr djelatnosti za 2019.godinu.
Dnevni red prihvaćen sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV 2 „SUZDRŽANO“.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Dvije točke koje nismo dobili u materijalima
– opet se isto radi, a dogovoreno je da toga neće biti, pa molim da se toga i pridržavamo.
Gradonačelnik kao predlagatelj povlači dopunske točke s današnje sjednice.
AD/1. AKTUALNI SAT
Vijećnik Krsto Milačić u pisanom obliku, preko pisarnice, dostavio je slijedeća pitanja.
1.Sanacija odlagališta otpada Baštijunski brig - za istu je Rebalansom proračuna predviđeno
cca 32 milijuna kuna, zanima me što se do sada poduzimalo po tom pitanju od kako je na
vlasti gradonačelnik Knez i njegov direktor Bošane Pešić, dakle, u zadnjih 12 godina, koliko
je do sada potrošeno u svrhu sanacija razne vrste na Baštijunu, tko je bio izvođač tih tzv.
radova na sanaciji i koliko je tim izvođačima isplaćeno na ime obavljenih radova.
2. Molim da mi se dostave troškovnici prihvaćenih Ponuda za Poduzetnički inkubator i TIC,
te tko je radio procjene potrebnih financijskih sredstava za troškove izrade navedenih
projekata, te da li su provedene ikakve analize procjenjenih troškova od strane nekih
ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba.
Odgovor u pisanom obliku.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul : Prije postavljanja pitanja moram se osvrnuti na
odgovore na pitanja, koja gradonačelnik ne daje najčešće, te ponovno tražim da se počne
odgovarati na pitanja u što kraćem roku, da se sa istima ne odugovlači. Ponovno, dostavljam
listu pitanja koja smo postavili, a na koja nismo dobili odgovor te tražim da se ova pitanja sva
uvrste u zapisnik sa ove sjednice, kao i naš zahtjev da se na iste odgovori što prije. Imamo u
ovoj listi i pitanja sa 3. sjednice na koje nije dan odgovor, a da ne govorimo o odgovorima na
pitanja kojima se u biti izbjegava odgovor na postavljeno pitanje.
Pitanja:
1. Nedavno sam imao priliku pročitati u Bnm newsu da je gradonačelnik izjavio da će
podnijeti ustavnu tužbu zbog zatvaranja odlagališta otpada Baštijunski brig. Malo sam
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ostao zatečen tom izjavom, te sam mislio da se radilo o upravnoj tužbi što je
uobičajeno u ovakvim slučajevima. No, na postavljeni upit odgovoreno mi je da
postoji informacija o tome u Bošani, čiji odgovor nisam dobio do danas. Isti upit
postavio sam i Ministarstvu zaštite okoliša te sam od njih dobio odgovor te su me isti
uputili na dva dokumenta i to: Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada u
Republici Hrvatskoj (provedba mjere 4.1 Plana gospodarenja otpadom od 2017-2022)
te Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta objavljenu u narodnim
novinama (3/19, 17/19) koju je donio Ministar zaštite okoliša i energetike temeljem
ovih dokumenata. U tom dokumentu je finalizirano ono što se znalo od početka 2017.
godine, a to je da će se odlagalište Baštijunski brig zatvoriti 31.12.2018. godine. Mene
zanima di ste vi bili od početka 2017. godine do kraja 2018. godine, što ste napravili
da se to odlagalište ne zatvori, jer se u onoj dinamici vide neki podaci i usporedbe sa
ostalim odlagalištima. Što uopće mislite postići ustavnom tužbom, tko je uopće pisao
ustavnu tužbu i koje ustavno pravo mislite zaštititi time jer koliko ja znam u Ustavu
RH nigdje ne piše da postoji ustavno pravo na odlaganje smeća na Baštijunskom
brigu.
2. Nedavno smo na točki dnevnog reda imali rebalans proračuna te se stavka za
rekonstrukciju vrtića centar sa nekih 300.000 kn povećala na 1.200.000 kn. U registru
javne nabave na stranicama Narodnih novina Grad Biograd je proveo postupak javne
nabave za izvođenje radova na vrtiću centar gdje je oglasio dogradnju prostorije
veličine 61,88 m2. Na istu se javila jedno trgovačko društvo Kulić invest d.o.o.,
Vinkovci. Ponudili su ponudu vrijednu 917.908,60 kn bez PDV odnosno 1.147.385,75
kn s PDV-om te je grad nakon provedenog postupka javne nabave prihvatio navedenu
ponudu. Mene interesira na temelju kojih parametara je vrijednost nabave povećana sa
300.000 na 1.200.000 kn s obzirom da se radi o gradnji cca 62 m2 prostora, te tko je tu
procjenu izradio. Da li ste svjesni činjenice da dograđujete dio objekta po cijeni od
nekih 18.542,11 Kn/m2 ili u našim novcima cca 2.500 €/m2 za koje ste mogli kupiti u
gradu Biogradu stan od nekih 133 m2? Na njuškalu sam pronašao 41 oglas u Biogradu
koji odgovaraju kriteriju od 62 m2 naviše za gore navedeni iznos. Odgovor tražim da
mi se dostavi i u pisanom obliku zajedno sa troškovnikom koji je dostavio Kulić
Invest d.o.o., a željno iščekujem da čujem to velebno objašnjenje za ovakav trošak.
Možda i tu postoji nekakav vibrator.
Vijećnica Slavica Jeličić:
1. Stalno pričamo o produljenju turističke sezone o projektu 365, cikloturizmu,
agoturizmu i ostalim načinima da privučemo goste van sezone. Mene zanima da li
možete reći podatak koliko uređenih biciklističkih staza ima u Gradu, što se planira po
tom pitanju još napraviti, jer smo svjedoci svakodnevno da nam biciklisti voze po
pješačkim zonama i po prometnicama?
2. Na prošloj sjednici svi smo imali korekcije nekih koeficijenata za određene
namještenika i službenika, pa bih molila možete li nam dati(pisano) sistematizaciju
svih radnih mjesta službenika i namještnika u gradu, sa opisom poslova i iznosom
dohotka odnosno primanja.
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Gradonačelnik odgovorio što se tiče biciklističkih staza one su iste, nema mjesta ni za
nogostup, potrebno je širenje ceste za dobivanje novih kilometara staze. UPU-om Soline
predviđene su biciklističke staze, a što se tiče drugog pitanja dobit će te pismeno koeficijent i
vrijednost boda, pa možete sami izračunati jer zbog zaštite podataka službenika i
namještenika ne možemo dostaviti dohodak i primanja
Vijećnik Ratko Krstinić: 1/ Postavio je pitanje broja upisa djece u Dječji vrtić u 2018. i
2019. godini koliko ih je upisano, koliko ih je ostalo neupisano i dr.?
2/ Šetajući kroz šumu park Soline dobio sam hladan tuš - protiv sam stihijskog uređenja
šume, jer mi vijećnici nismo bili upoznati sa uređenjem šume, pitam da li je itko pregledao tu
šumu i koja je to stručna osoba napravila? Plan sanacije te šume - to je tragedija.
Vidim da se sade novi borovi – to je za pohvalu i nemam ništa protiv tih ljudi koji to rade, ali
čemu taj šljunak koji se baca po šumi
Gradonačelnik odgovorio da se radi o 60% zemlje i 40% kamena, ta šuma je doživila kraj
vijeka i zna se razlog zašto se to pošumljava.
Vijećnik Ivica Kapitanović : Ja sam jedan od njih koji rade u šumi. Igrom slučaja bio sam u
blizini kad ste šetali sa suprugom i čuo sam komentar Vaše supruge, a Vi niste ni pozdravili.
Marino Bogdanić, dipl.ing.šum. iz Biograda na Moru kao dugogodišnji šumar rekao je da
otok Korčula i Grad Biograd mogu biti primjer uređenosti šume.
Ovih dana posađeno je 400 kom stabala - pinjona.
Vijećnik Ratko Krstinić još jednom je napomenuo da osobno nema ništa protiv tih ljudi koji
rade u šumi. Zbog čega se grade toliki zidovi-ti zidovi su velika brana, kako skakati preko tih
zidova.
AD/2.
Gradonačelnik : Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zatražilo je da se
taksativno navedu sve izmjene koje će se raditi i zato se ponovno vraća u proceduru. U
samom PP ništa se ne mjenja i biti će javni uvid.
Vijećnica Slavica Jeličić: Ima jedna stavka koja mi nije jasna, a radi se o ukidanju
mogućnosti gradnje zgrade na Jankolovici.
Gradonačelnik: To se radi o zgradi MORH-a koji je ranije uvjetovao da se to unese u
Prostorni plan, a sad su rekli da više nisu zainteresirani.
Na pitanje vijećnice Slavice Jeličić čije je to – vlasništvo gradonačelnik je odgovorio da je to
vlasništvo Republike Hrvatske i spada u poljoprivredno zemljište.
U 8,45 na sjednicu je stigla vijećnica Marija Zrilić.
Konstatira se da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Moram priznati da mi je drago što sam u ovoj
točki iščitao nekoliko bitnih stavki, no da ne trčim pred rudu, pričekati ću konačni prijedlog
PPUG-a pa ću tada kao i na zadnjem planu dati mišljenje i eventualni prigovor. No, za sada
najave u nekim dijelovima izgledaju dobro te ću posebno apostrofirati slijedeće:
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Planiranje mreže biciklističkih staza – po meni dio turističke ponude grada Biograda
bi svakako trebalo usmjeriti prema cikloturizmu
Korekcija obuhvata zona lučkih područja – ukoliko to znači uklanjanje luke
županijskog značaja sa plaže Bošana i luke nautičkog turizma zapadno od trajektnog
pristaništa kako bi se očuvalo stanište zaštićene školjke losture, posebno me raduje, jer
to znači da je prevladao razum i da ste ipak shvatili na što smo ukazali u prigovoru na
prethodni prijedlog
Prenamjena luke posebne namjene – promjena luke jaz iz sportske lučice u komunalni
vez
Promjena granica sportsko-rekreacijskih područja – promjena se prvenstveno odnosi
na dio iza krivog mula do granice sa KO Sv. Filip i Jakov koju treba ponovno vratiti u
prirodnu plažu uz eventualne neophodne i kontrolirane zahvate kako bi se zaštitio
prirodni krajobraz na tom području i zaštićeno područje Villa Bassana.
Planiranje uređenja izletišta na otočiću Sv. Katarina – mi se već neko vrijeme
zalažemo da se taj otočić iskoristi za uređenje plaže za kućne ljubimce, na kojoj bi se
postavio ugostiteljski objekt, a otok „dao“ vlasnicima kućnih ljubimaca na korištenje
preko ljeta.
Za kraj ukidanje mogućnosti gradnje heliodroma na Jankolovici jer ni postojeći
heliodrom nije ispunio svoju svrhu.

Nadam se da će se konačno napraviti prostorni plan koji će smanjiti betoniziranje obale, koji
će pomaknuti višestambene objekte što dalje od obalne crte.
Vijećnik Ratko Krstinić: Ima prijedlog da se heliodrom sagradi kod Specijalne bolnice za
ortopediju u Biogradu na Moru, mišljenja je da bi se na tom prostoru dobro uklopio, jer
smatra da je ovaj koji je već napravljen bez veze.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“, 0“PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 3/2017)

AD/3.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Drago mi je što je konačno na vrijeme
predano izvješće o radu gradonačelnika, znači da su naše kritike imale odjeka. Zato se nadam
da će gradonačelnik nastaviti sa tim pravodobnim postupanjem i u smjeru isplata stipendija za
studente, pomoći za nabavu školskih knjiga, isplatama za potrebe sportske zajednice grada
Biograda na Moru, jer svima njima puno znači ta pravodobnost u isplatama. Što se tiče
izvješća, moram se posebno osvrnuti na odnos Gradonačelnika i vijeća posebno u dijelu u
kojem gradonačelnik ignorira pitanja vijećnika oporbe, te na ista odgovara sa popriličnim
zakašnjenjem, vijećnici moraju uložiti veliki napor da bi uopće došli do informacija koje su
zatražili i tu smatramo da gradonačelnik čak i opstruira davanje odgovora. U izvješću se
također netočno navodi iznos od 300 kn na ime jednokratne pomoći pri nabavki školskih
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knjiga za osnovnoškolsku djecu jer jetaj iznos 700,00 kn. Isto tako, vidim da grad sufinancira
pučku kuhinju u organizaciji Caritasa, samo me zanima da li ta kuhinja djeluje na području
grada Biograda ili ne.
Gradonačelnik je odgovorio da sve teče u granicama i sve gradske obveze prema roditeljima
studentima i športskim klubovima Grad će isplatiti.
Vijećnica Slavica Jeličić: U protekloj godini Grad je izdao 111 koncesijskih odobrenja za
što je uprihodio 549.320 kuna, kad se podijeli po odobrenju ispada niti 5.000,00 kuna.
Prije nekoliko dana vidila sam natječaj da se za jedanaest tisuća kuna daje u zakup javna
površina za autiće na rivi.
Gradonačelnik: Gospodin koji je dobio korištenje javne površine za autiće na rivi - to nije
koncesijsko odobrenje, to su dvi različite priče. Naime Uredbom Vlade RH su uređene cijene
za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, a za javne površine cijenu uređuje Grad.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“, 3 „PROTIV“ i 0“SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru za razdoblje od 01.
srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.
AD/4.
Vijećnica Nikoleta Mustapić 9,02 h nakratko napustila sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 10 vijećnika
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul :Kako na sastancima sportske zajednice
odnedavno sudjelujem kao član Nadzornog odbora slušajući članove sportske zajednice
tijekom zadnje sjednice Skupštine sportske zajednice mislim da mogu apostrofirati 2
problema. Prvi je svakako nepravovremeno isplaćivanje sredstava iz proračuna grada.
Gradsko vijeće jednoglasno (10) donosi Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana
Sportske zajednice Grada Biograd na Moru za 2018. godinu.
Vijećnica Nikoleta Mustapić u 9,04 h vratila se na sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
AD/5.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul : na račun sportske zajednice bi trebalo
poraditi na tom da se isplate vrše kvartalno kako bi se financijska stabilnost kolektiva koji
djeluju na području grada dovela u optimum. Pri tome najviše mislim na NK Primorac i RK
Biograd koji svakog vikenda imaju veliki broj igrača svih uzrasta u pogonu. Tu je još i VK
Biograd koji nema adekvatne prostore u kojima bi mogao trenirati i nastupati pa je zbog toga
možda trenutno iza ova druga dva kolektiva. Drugi je da grad Biograd nema svoju gradsku
sportsku dvoranu, nema svoj zatvoreni bazen što je s obzirom na tradiciju 120 godina
vaterpola u gradu neprihvatljivo, posebice u situaciji kad skoro svaka kuća ima bazen za
turističke svrhe. Nedavno sam bio u Gospiću na turniru u mini rukometu zajedno sa
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rukometnim klubom Mini sunce i dovoljno je doživjeti jednom žar kojim se ta djeca iz
Biograda bore za boje svog grada da im poželite omogućiti bolje sportske uvjete. U tom
posjetu sam za vrijeme pauze od utakmice do utakmice malo pregledao prostor sportskog
centra Gospića te se uvjerio da ne trebaju velika sredstva da bi se to postiglo. Kada smo zadnji
put raspravljali o izvješću sportske zajednice spomenuo sam da bi trebalo organizirati
tematsku sjednicu GV o biogradskom sportu, istu nismo održali. Sada ću otići korak dalje i
pozvati gradonačelnika da organizira ili javnu tribinu ili gradsku sjednicu sa pravom prisustva
javnosti kako bi odredili što želimo od sporta u gradu, gdje želimo biti za 30 godina te
postaviti strategiju kako ćemo doći do tih postavljenih ciljeva. Mislim da ne bi bilo zgorega
da počnemo razmišljati o izgradnji sportskog centra na prostoru sadašnjeg igrališta NK
Primorac ili da pronađemo prostor na kojem to možemo ostvariti, ali na način da ćemo u taj
prostor ukomponirati sve sadržaje sportsku dvoranu, 25 metarski bazen, igralište za nogomet,
te pomoćno igralište, eventualno i otvoreno igralište za rukomet ili mali nogomet i sl. Ovo
nije samo u smjeru osiguravanja infrastrukture za biogradski sport, već i u smjeru privlačenja
sportskih ekipa na pripreme kao još jednog dijela turističke ponude grada.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Program
javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: poziva gradonačelnika na jednu tematsku
sjednicu.
AD/6.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi

Zaključak
o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar
Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
AD/7.
Vijećnik Ratko Krstinić postavio je pitanje kad se govori o plinu najveća stavka je kopanje,
pa zašto ako se već kopa po Poluotoku zašto se nebi stavile cijevi za plin.
Gradonačelnik je odgovorio kad je riječ o plinovodu, firma koja radi te poslove obično
napravi anketu u pojedinoj ulici i ako ima dovoljan broj zainteresiranih ide se u izgradnju.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“, 0“ PROTIV“ i 3„SUZDRŽANO“ donosi

Odluku
o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti
na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
AD/8.
Vijećnik Toni Bogdanić nakratko u 9,14 sati napustio sjednicu.
Sjednici nazočno 10 vijećnika
Rasprave nije bilo.
8

Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“, 0“PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANO donosi
Odluku
o izmjeni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama
u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
AD 9.
Vijećnik Toni Bogdanić u 9,16 vratio se na sjednicu.
Sjednici nazočno 11 vijećnika.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: U obrazloženju prijedloga odluke pod II
(prikaz stanja i promjena) piše da ove nekretnine za koje se predlaže ukidanja statusa javnog
dobra u općoj uporabi u naravi čine neizgrađeno zemljište što je laž – radi se o izgrađenoj
javnoj asfaltiranoj nerazvrstanoj cesti što vidite i iz mape a svaki vijećnik može prošetati do
tamo i vidjeti da se radi o asfaltiranoj cesti a ne o neizgrađenom zemljištu. Po čl. 103. Zakona
o cestama nerazvrstanoj cesti se može ukinuti taj status samo ako je trajno prestala potreba za
korištenjem te ceste. Čime je to gradonačelnik u svom prijedlogu dokazao ili barem pokušao
obrazložiti da je prestala trajna potreba za korištenjem te ceste? Apsolutno ničim. A bez tog
Gradsko vijeće ne može ni donijeti odluku o ukidanju tog statusa. Ukoliko će reći da su
donijeli UPU po kojem su predvidjeli izgradnju nove ceste na 10 metara udaljenosti od ove ni
to im ne drži vodu jer će i u tom slučaju trajna potreba za korištenjem ove ceste prestati tek
kad izgrade tu novu planiranu cestu (i to ironično samo 10 metara dalje od ove ceste).
Međutim znamo da tu novu je još nisu izgradili pa u ovom trenutku još uvijek nije trajno
nestala potreba za njenim korištenjem a time nisu ispunjeni ni uvjeti iz čl. 103. Zakona o
cestama za donošenje ove odluke. Time dalje dolazimo i do novog pitanja: A zašto bi to
građani Biograda desecima tisuća kuna financirali izgradnju nove ceste samo 10 metara dalje
od postojeće ceste koja je perfektna, asfaltirana, sa svom javnom instalacijom (voda, struja,
telefon) i koja građane košta sada 0 KN?
Da se razumijemo – ovo sve se radi da se može prodati ta cesta (a što je nemoguće dok ima
status javnog dobra u općoj uporabi) u cilju da se spoji sa međašnim česticama 3020/113,
3020/323 i 3020/322 u vlasništvu grada koje su sada premalene i tako im povećati površinu na
građevinsku parcelu. Problem je što se sve ovo radi nezakonito (nisu ispunjeni uvjeti iz čl.
103. Zakona o cestama) i na štetu građana Biograda koji će morati nepotrebno plaćati
izgradnju nove ceste samo 10 metara dalje od već postojeće ceste koju su već platili i koja ih
sada ne košta ništa.
Gradonačelnik: Odluka je pravovaljana
kanalizacije.

sukladna zakonu to se sve radi zbog projekta

Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul: Ja ovdje govorim da nisu ispunjeni uvijeti po
članku 103 Zakona o cestama. Mi ćemo iskoristiti sve svoje mogućnosti počevši od Ureda
državne uprave, Ministarstva uprave i dr , jer smatramo da je ova odluka nezakonita i nećemo
glasovati za nju.
Gradonačelnik za sve donesene odluke odgovara gradonačelnik i za ovu smatram da je
zakonita.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“, 3 „PROTIV“ i 0“SUZDRŽANO“ donosi
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Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina oznake kat. čest. br.
3020/319, M. Granda, put, površine 140 m2, kat. čest. br. 3020/320, M. Granda, put, površine
161 m2, i kat. čest. br. 3020/321, M. Granda, put, površine 175 m2, sve upisane u zk. ulošku
broj 10318 k. o. Biograd na Moru, i kat. čest. br. 3779/18, Vilišnica, put, površine 4 m2,
upisana u zk. ul. broj 9877 k. o. Biograd na Moru.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul moli da se u zapisnik stavi tko je glasovao
protiv ove odluke ( Ante Fuzul, Slavica Jeličić i Ratko Krstinić).
AD/10.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 3“SUZDRŽANO donosi
Odluku
o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstane ceste u k. o. Biograd na Moru – Odluka br. 8

AD/11.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“, 0“PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak
o kupnji nekretnina kat. čest. br. 2962/2, 2962/3, 2963/2, 2963/4, i 2963/6, sve upisane u zk.
ulošku broj 661 k. o. Biograd, radi izgradnje prometnice (Prominska ulica, Ulica Vidove
Gore, Paklenička ulica i Dinarska ulica) i kanalizacijskog sustava na području Grada Biograda
na Moru
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – komunalna infrastruktura, nekretnine kat. čest.
br. 3212, 3213, 3210, 3208, 3206, 3202, 3191, 3194, 3189/1, 3187/1, 3188/1, 3190, 3192,
3214, 3227/1, 3225/1, 3217/3, 3381/7, i 3381/8, sve k. o. Biograd na Moru.

AD/13.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o kupnji nekretnina označenih kao kat. čest. br. 2289/1, 2289/3, 2289/4, i 2289/5, sve
u zk. ulošku broj 1263 k. o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje prometnica i dijela
kanalizacijskog sustava na predjelu Grande.
AD/14.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANA“ donosi
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ODLUKU
o kupnji nekretnine označene kao č.k.br. 2179/4 k.o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice –
Ulice don Ivana Zorice i izgradnje dijela kanalizacijskog sustava na predjelu Meterize.
AD/15.
Renata Mršić, viša savjetnica Za upravljanje gradskom imovinomi komunalni sustav kazala je
da je na prošloj sjednici donesena Odluka o raspisivanju natječaja. Povjerenstvo je provelo
postupak i sad se donosi Odluka o izboru ponuditelja.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi
ODLUKU
o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br. 684/29, Kosa, pašnjak, površine 464
m2, upisane u z.k. uložak 7467 k.o. Biograd na Moru.

AD/16.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o davanju suglasnosti na Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" u
Biogradu na Moru u pedagoškoj 2019/2020. godini.
AD/17.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića
„Biograd“ Biograd na Moru za 2018. godinu.

AD/18.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA, “0“ PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANO“ donosi
ANALIZU
sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2018. godinu.

AD/19.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području grada
Biograda na Moru za 2019. godinu.

AD/20.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
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Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2018. godinu

AD/21.
Ravnateljica Jelka Sipina kazala je da u postojećoj Gradskoj knjižnici već 20 godina nema
niti 30 posto potrebnog prostora za odgovarajući rad. Nova knjižnica se radi već 10 godina i
sad se prvi i drugi kat daje u najam privatnom Veleučilištu Baltazar po simboličnoj cijeni .
Kako se nas vidi u gradskoj knjižnici, gdje smo mi tu?
Vijećnica Slavica Jeličić kazala je kako Gradska knjižnica „drži kulturu grada“ i trebalo bi
se istoj povisiti financijska potpora.
V.d. ravnateljica je odgovorila da što se tiče financijskog dijela tu nema problema, Grad
redovno ispunjava te obveze.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2018. godinu.

AD/22.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi

Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta
Biograd na Moru za 2018. godinu.
AD/23.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd
na Moru za 2018. godinu.
Svi akti doneseni na 15. sjednici biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada i web
stranici Grada Biograda na Moru.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je završena u 9,52 sati.
Zapisnik vodila:
Ana Nimac,v.r

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin,v.r.
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