Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2198/16-02-15-3
IZVADAK
iz 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 30. ožujka 2016. 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 12 vijećnika.
Sjednici nisu nazočni: Sanja Delin, Ante Lukačić – opravdano.
Ivan Sambunjak - neopravdano.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin
županijski vijećnik, Suzana Horvat Kolanović Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda
na Moru, Nevenka Lukin Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosi i lokalnu samoupravu,Ivo Stopfer
Voditelj Odsjeka za financije i gospodarstvo, Davor Ivanović voditelj Odsjeka za prostorno
uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Izvjestitelji po pojedinim točkama dnevnog reda: Mario Pezelj predstavnik izrađivača
Prostornog plana ARHEO d.o.o. iz Zagreba, Nikola Kusijanović Voditelj odjela za komunalne
djelatnosti Bošana d.o.o. , Jelka Sipina ravnateljica Gradske knjižnice, Slavko Adžić Kapitanović
ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta, Dražen Samardžić ravnatelj Zavičajnog muzeja , Darko Banić
zapovjednik Vatrogasne postrojbe, Angela Šarić predsjednica Savjeta mladih.
Predstavnica medija Jelica Farkaš.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr. med. Predsjednica Gradskog vijeća
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Predsjednica Gradskog vijeća postavlja pitanje ima li primjedbi na zapisnik sa 28 sjednice
Gradskog vijeća.
Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice usvojena bez primjedbi.
Prije predlaganja dnevnog reda Predsjednica Gradskog vijeća skida s dnevnog reda točku 3
Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju.
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika (za razdoblje od 01. srpnja
2015. godine - 31. prosinca 2015. godine).
3. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju.
4. Prijedlog odluke o donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Biograda na Moru.
5. Prijedlog odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2015. godinu.
6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2015. godinu.
8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015.
godinu.
9. Prijedlog odluke o ustupanju zemljišta označenog kao č.k.br. 2928/4 k.o. Biograd Marku
Stipanović iz Biograda na Moru za 300/943 dijela u svrhu stambenog zbrinjavanja HRVI iz
Domovinskog rata.
10. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta kat.
čest. br. 3442/14 k. o. Biograd.
11. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
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12. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru.
13. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Biograda na Moru.
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji
vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj 2016/2017. godini.
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske
knjižnice Biograd na Moru za 2015. godinu.
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2015. godinu.
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog
muzeja Biograd na Moru za 2015. godinu.
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne
postrojbe Grada Biograda na Moru 2015. godinu.
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog
Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2015. godinu.
20. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2015. godinu.
Mira Ražnjević – vijećnica predložila je da se točka 4. Prijedlog odluke o donošenju 3. izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru skine s dnevnog reda iz razloga što nije
pripremljena. vijećnici su dobili tekstualni dio Plana, a trebalo je i grafički. Izmjene su bile 2009. i
2011.godine ne postoji pročišćeni tekst. Grafički dio Plana nije objavljen na str. Grada
Mirana Belamarić dala je primjedbu da su vijećnici trebali dobiti pisane primjedbe građana, a
bilo ih je.
Suzana Horvat Kolanović – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da je na
sjednici nazočan Mario Pezelj kao predstavnik izrađivača Plana ARHEO d.o.o. Zagreb koji će grafički
sve objasniti.
Mario Pezelj kao predstavnik izrađivača Plana ARHEO d.o.o. Zagreb: Cijelo vrijeme prije
svake javne rasprave 8 dana bio je na internetu.
Na prijedlog Predsjednice vijeća Davor Ivanović voditelj Odsjeka za prostorno
uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša preko projektora pokazao je internet.str. Grada na kojoj se vidi
da je sve objavljeno.
Predsjednica Gradskog vijeća pojedinačnom prozivkom vijećnika zatražila je glasovanje o
prijedlogu Mire Ražnjević – vijećnice radi skidanje točke 4 dnevnog reda.
Pojedinačnim glasovanjem je utvrđeno da prijedlog nije usvojen. 9 vijećnika bilo je „ZA“ da
točka ostaje na dnevnom redu, 3 „PROTIV“.
Sa 9 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ usvojen je Dnevni red.
AD/1.
Aktualni sat.
Slavica Jeličić vijećnica i Potpredsjednica Gradskog vijeća:
1. Tko je i gdje odvezao kamen koji je skinut sa gradskog mula i deponiran u kampu Sv. Dominik
2. Ima li grad popis devastiranih i zapuštenih kuća i odmarališta na području Grada,da li se namjerava
stupiti u kontakt s vlasnicima i što se misli po tom pitanju učiniti da i dalje ne bude ruglo Grada
Odgovore molim u pisanom obliku,
Mira Ražnjević –Radi se o prijedlogu koji bih uputila Gradonačelniku.
U Biogradu preko Jadranske magistrale u turističkoj sezoni dnevno prelazi na stotine pješaka, vrlo često
s malom djecom. Promet je ljeti vrlo frekventan, a ne postoji nijedan pješački prijelaz, pa je svaki takav
prelazak preko magistrale ugrožavanje vlastite i tuđe sigurnosti.
Nije jasno zašto u Biogradu nema pješačkih prijelaza, dok u svim naseljima prema Zadru postoje
prijelazi, u većini sa semaforima.
Iz navedenih razloga predlažem Gradonačelniku da uputi zahtjev Hrvatskim cestama da se u Biogradu
na Jadranskoj magistrali obilježe dva pješačka prijelaza, i to prvi ispred Lidl-a, a drugi kod skretanja za
Poduzetničku zonu, jer je koncentracija pješaka na tim mjestima najveća. Prijelazi bi trebali biti sa
semaforima ili bar sa znakovima koji imaju treperava svjetla.
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Gradonačelnik : Odmah sutra uputit će mo dopis Hrvatskim cestama.
Ivan Babara vijećnik: Zašto ne postoji sustav direktne naplate u samom računovodstvu
(blagajna) kako bi se građanima omogućilo jednostavnije plaćanje računa kao što to postoji u Bošani i
Komunalcu.
Gradonačelnik: Odgovorit će mo pismeno.
Mirana Belamarić-vijećnica
Opaska:Gosp. Marijan Stopfer još uvijek nije dostavio ugovor s Komunalcem i potvrdu o
plaćenom dugu, iako smo to zatražili prije više od godinu dana, a dogradonačelnik je obećao dostaviti.
Molimo da nam se traženo dostavi u najkraćem mogućem roku!
Pisanim putem dostaviti prijedlog i izvršenje proračuna za posljednjih 10 godina.
Ivo Stopfer Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije kazao je da Ministarstvo financija na svojim
stranicama objavljuje Proračune zadnjih 15 godina u detalje.
2. Grad Biograd je 10.4.2014. godine sklopio ugovor o kupnji zemljišta g.Marka Radasa u iznosu od
3.600 000,00 kn, čija je površina 2.400m2. Zbog čega je kupljeno zemljište, zašto baš sada, kada je grad
u financijskim problemima, a iznos i površina odskaču od ostalih iznosa, cijena četvornog metra iznosi
visokih 1500,00 kn?Zašto je cijena četvornog metra u cijelom Biogradu procijenjena na 1500,00 kn/m2?
Gradonačelnik odgovorio : Procjenu je izvršio sudski vještak, zemljište se nalazi uz NK
Primorac gdje se planira napraviti sportski centar. Razlog kupnje je okrupljenje zemljišta.
Mirana Belamarić-vijećnica nije zadovoljna s odgovorom.
Leo Zorica – vijećnik: Kad će opet na sjednicu Gradskog vijeća doći Odluka o uređenju
prometa.
AD/2.
U raspravi sudjelovali: Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća i Ivan Babara
vijećnik.
Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA 3 „PROTIV“ 1 SUZDRŽAN donosi Zaključak o usvajanju
Izvješća o radu gradonačelnika (za razdoblje od 01. srpnja 2015. godine - 31. prosinca 2015. godine).
AD/3.
Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju – SKINUTA s dnevnog reda.
AD/4.
U raspravi sudjelovali vijećnici:
Ivan Babara - Trebamo imati Komunalnu luku i nastojati da se traži upravljanje, npr. po uzoru
na Istru, Dubrovnik . U Zadru imaju komunalne vezove Poduzeće Luka i Lučice dobili su koncesiju
2011. godine na 20 godina izravnom pogodbom i Grad Bograd na Moru bi trebao imati takvo poduzeće
i na taj način Grad bi zadržao prihode.
upravljanje Sportskom lukom može dobiti samo Sportska udruga, što znači da bi svak građanin koji
posjeduje brod, morao biti član te udruge.
Ivica Kapitanović: Napomenuo je kako već par godina nitko ne plaća vez u luci, sad je kaos, a
prije 4-5 godina vlasnik veza plaćao je 600,00 kn i u tu cijenu bilo je uključeno pranje broda.
Melanija Ražov Radas – Predsjednica Gradskog vijeća: Sve vijećnike zanima slijedeće:
Komunalna i Sportska lučica će ukupno imati 2850 vezova, a broj kućanstava u našem Gradu je 2.200.
Mišljenja sam da je predloženi broj vezova pretjeran, ali se neću protiviti Prostornom planu u
cjelini.
Šime Mršić vijećnik i Potpredsjednik Gradskog vijeća postavio je pitanje tko se može javiti za
koncesionara u sportskoj luci.
Gradonačelnik je odgovorio: Može svaka Sportska udruga iz cijele Hrvatske.
Mirana Belamarić –vijećnica – u pisanom obliku predložila je Amandman na Prijedlog odluke
o donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru
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ODLUKA
Donošenju 3. Izmjena i dopuna
Prostornog uređenja grada Biograda na Moru
Članak 13.
Članak 17. se mijenja i glasi:
Najmanja širina građevinske čestice na regulacijskom i građevnom pravcu za samostojeću kuću
iznosi 14m.
Izuzetak čine interpolacije u zaštićenoj povijesnoj jezgri gdje se dopušta veće odstupanje u skladu sa
zatečenim stanjem i konzervatorskim planom.
Predlažem da se Članak 17. promijeni i glasi:
Najmanja širina građevinske čestice na regulacijskom i građevnom pravcu za samostojeću kuću
iznosi 12m.
Izuzetak čine interpolacije u zaštićenoj povijesnoj jezgri gdje se dopušta veće odstupanje u skladu sa
zatečenim stanjem i konzervatorskim planom.
Obrazloženje: Sa postojećom odredbom od 14m kočimo domicilne stanovnike koji imaju manje
parcele za gradnju obiteljskih kuća, dok ovom bi primjenom širine građevinske čestice u iznosu od 12m
riješili stambeno zbrinjavanje i pravo naših sugrađana na gradnju obiteljskih kuća. Imamo primjere
susjednih općina i gradova, gdje je minimalna širina parcele na mjestu građevinskog pravca 12m(
Općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Grad Zadar). Isti izrađivač plana „Arheo“ radio je planove
susjednim općinama i primjenjivao jednak standard, stoga nije jasno zašto u Biogradu na Moru vrijede
drugi, otežavajući standardi.
Na pitanje Predsjednice vijeća da li gradonačelnik kao predlagatelj ove točke prihvaća
predloženi amandman gradonačelnik je odgovorio da ne prihvaća.
Predsjednica Gradskog vijeća daje na glasovanje-Amandman nije usvojen glasovalo 4 „ZA“ 8
„PROTIV“.
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 2
„SUZDRŽANO“ donosi odluku o donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Biograda na Moru.
AD/5.
U raspravi sudjelovao Nikola Tomić dao je primjedbu da je u članku 2 Odluke o izmjenama
Programa gradnje i objekata komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2015. godinu
navedena ulica Ivana Raosa i Petra Preradovića izgradnja i nadzor , misli da nije dobro napravljen
sustav odvodnje jer poslije svake kiše ostaju lokve.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi odluku o izmjenama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2015. godinu.
AD/6.
Mirana Belamarić – vijećnica postavila je pitanje
Održavanje Baštijunskog briga. Koliko se puta Baštijunski brig godišnje održava, po kojoj
cijeni, tko ga održava. Molim da pismeno dostavite tko je izvršavao održavanje posljednjih 10.g i na
koji način je biran izvođač.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“donosi Zaključak o
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu.

AD/7.
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Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta za 2015. godinu.

AD/8.
U raspravi učestvovali: Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća traži da joj
se pismeno dostavi kad je donesen Plan i gdje je objavljen.
Leo Zorica vijećnik Zašto se na pojedinim dijelovima Grada odustalo od zelenih otoka.
Nikola Kusijanović odgovorio je da je bilo predviđeno 13 ili 14 zelenih otoka, sobzirom da se
nije pridržavalo reda sada se svelo na 6., a po Zakonu najmanji broj je da bude 6 otoka.
Mirana Belamarić-vijećnica upozorila je na hrpe smeća koje se nalaze između Vranskog jezera
i polj. poduzeća Vrana
Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu.
AD/9.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o ustupanju zemljišta označenog kao č.k.br. 2928/4
k.o. Biograd Marku Stipanović iz Biograda na Moru za 300/943 dijela u svrhu stambenog zbrinjavanja
HRVI iz Domovinskog rata.
AD/10.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 5 „SUZDRŽANO“ donosi zaključka o
usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu.
AD/11.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o razrješenju dužnosti članice Odbora za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Antonia Škiljić
Za člana Odbora za Statut, Poslvnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća bura se Šime
Kulaš.
Odluka je dostavljena Antonii Škiljić i Šimi Kulaš.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o razrješenju dužnosti članice Odbora za izbor i
imenovanje Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Marica Mrkić.
Za člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
bira se Ivica Kapitanović.
Odluka je dostavljena Marici Mrkić i Ivici Kapitanović.
AD/13.
Slavica Jeličić vijećnica i potpredsjednica Gradskog vijeća u pisanom obliku predložila je
slijedeći amandman „da se u članku 2 Odluke o osnivanju Vijeća komunalnu prevenciju Grada Biograda
na Moru doda
- predstavnik Djećjeg vrtića,
- predstavnik Sportske zajednice i
- predstavnik udruge Lanterna“
Gradonačelnik kao predlagatelj ove točke dnevnog reda prihvaća predloženi amandman .
Mira Ražnjević vijećnica iz opravdanih razloga u 19,57 nakratko napustila sjednicu. Sjednici
je nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada
Biograda na Moru.
Odluka je dostavljena predstavnicima navedenih u Odluci.
AD/14.
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Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i
mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj 2016/2017. godini.
Zaključak je dostavljen Dječjem vrtiću“Biograd“ Biograd na Moru.
AD/15.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2015. godinu.
Zaključak je dostavljen Gradskoj knjižnici.
AD/16.
U 20,04 sati Mira Ražnjević vratila se na sjednicu.Sjednici nazočno 12 vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2015. godinu.
Zaključak je dostavljen Pučkom otvorenom učilištu.
AD/ 17.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2015. godinu.
Zaključak je dostavljen Zavičajnom muzeju.
AD/18.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2015. godinu.
Zaključak je dostavljen Vatrogasnoj postrojbi.
AD/19.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2015.
godinu.
Zaključak je dostavljen Crvenom križu Biograd na Moru.
AD/20.
Gradsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za
2015. godinu.
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2015. godinu.
Zaključak je dostavljen Savjetu mladih.
Svi doneseni akti biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i web
stranicama Grad.
Sjednica je zaključena u 20,15 sati.

ZAPISNIK VODILA
Ana Nimac,v.r.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Melanija Ražov Radas, dr.med.,v.r.
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