Klasa: 021-05/13-01/02
IZVADAK
iz zapisnika 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 9. travnja 2013.
godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u 18,30
sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.
IZOSTANAK OPRAVDALI: Nelka Malešević, Suzana Tolić,Nikola Tomić, Marin Eškinja.
IZOSTANAK NIJE OPRAVDALA: Ana Buovac.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik, Suzana Horvat Kolanović v.d. pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, Ivo Stopfer, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije, Davor
Ivanović voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ljubica Budan i Sanja
Delin županijske vijećnice, Ivan Čupić Lag laura, predstavnici medija (Zadarski list, Jelica Farkaš,
Radio Zadar).
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin predsjednik Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac.
Predsjednik Gradskog vijeća pozdravlja sve nazočne konstatira da postoji kvorum, te da
sjednica može započeti s radom.
Predlaže se Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice.
Verifikacija zapisnika sa 36. sjednice usvojena bez primjedbi.
predlažu se dopuna dnevnog reda.

18.Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za provedbu projekta GNALIĆOGLEDALO RENESANSNE EUROPE te imenovanja članova.
19.Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

dopune dnevnog reda usvojene.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED:

Aktualni sat.
Prijedloga strategije razvoja Grada Biograda na Moru 2013. - 2020.
Prijedlog programa razvoja poljoprivrede na području grada Biograda na Moru.
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2013. godinu
(Rebalans II).
Prijedlog odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na
Moru.
Prijedlog odluke o utvrđivanju područja mjesnih odbora Grada Biograda na Moru.
Prijedlog odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području grada Biograda na Moru.
10. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
11. Prijedlog odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad
Biograd na Moru.
12. Prijedlog odluke o osnivanju članova Ekspertne skupine u provedbi projekta
Zdravstveno turistički centar Biograd na Moru te imenovanju članova.
13. Prijedlog odluke o imenovanju člana Uprave Dislociranog Stručnog studija
Visoke škole za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam
Krčelić" u Biogradu na Moru.
14. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Doma za starije i
nemoćne osobe Sv. Antun.
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad
Biograd na Moru.
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2012. godinu.
17. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
18. Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za provedbu projekta GNALIĆOGLEDALO RENESANSNE EUROPE te imenovanja članova.
19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Predloženi dnevni red s dopunama usvojen sa 9 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“..
Predsjednik Gradskog vijeća Tonći Šangulin predlaže s obzirom da su izvjestitelji gosti van
Biograda da im se dade prednost da njihove točke budu prve, tako da 18. točka bude točka 2.,
a 12 točka da bude točka 3.
-usvojeno AD/1. ODRŽAN JE AKTUALNI SAT.

Potpredsjednica Gradskog vijeća Anka Merdić: Što je s pješačkim prjelazom koji je
izbrisan kod hotela Bolero ?
Gradonačelnik: Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu i preporuke stručnjaka tamo
više neće biti pješačkog prijelaza.

Vijećnik Danijel Karabatić: Da li je dvojezičnost na pročelju zgrade Gradske uprave i na
ulaznim pločama u grad u skladu s hrvatskim propisima, da li je pravna služba u gradu to provjerila?
Gradonačelnik: Nisu to nikakvi ćirilični natpisi, već natpisi na glagoljici. I to u svrhu
promidžbe ususret izgradnji glagoljaškog parka, to je na neki način turistički putokaz za sve turiste.
2. Zašto su zaustavljeni radopvi u ulici Vladmira Nazora i okolnih ulica i kad će to biti
gotovo?
Gradonačelnik: Sanacija ulice Vladimira Nazora i okolnih ulica usprkos problemima
postignut dogovor o potpunoj sanaciji i asvaltiranju. Problem je nastao što nije bila zabilježena struja,
voda, konkretno kod starog groblja nastao je problem zbog cjevi za vodu.. EVN će presvući cijelu
ulicu s asvaltom, a Grad će preuzeti ulicu kod igrališta .
Vijećnica Melanija Ražov Radas Imate li procjenu koliko će se materijalnih sredstava
utrošiti na lokalnoj razini Grada za izbore predstavnika u Europski parlament?

Gradonačelnik: Vlada je o tome donila Odluku mi nemamo ništa stim.
Vijećnik Toni Bogdanić: Predložio je da se pokrpaju rupe po ulicama kojih iima dosta.
Gradonačelnik: U planu je da se prije sezone sve to napravi.

AD/2.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 1 SUZDRŽAN“ donosi odluku o osnivanju Radne
skupine za provedbu projekta GNALIĆ-OGLEDALO RENESANSNE EUROPE te
imenovanja Radne skupine za provedbu projekta GNALIĆ – OGLEDALO RENESANSNE
EUROPE.
Odluka čini sastavnicu izvornog zapčisnika.
AD/3.

Amandman predlagatelja Danijela Karabatića na PRIJEDLOG ODLUKE O
OSNIVANJU ČLANOVA EKSPERTNE SKUPINE U PROVEDBI PROJEKTA
ZDRAVSTVENO TURISTIČKI CENTAR BIOGRAD NA MORU TE IMENOVANJU
ČLANOVA (TOČKA 12. Dnevnog reda 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru).
Na temelju članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru(Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru, broj 6/09) vijećnik Danijel Karabatić iz Biograda na Moru, podnosi
slijedeći
AMANDMAN
te predlažem da Gradsko vijeće dopuni Prijedlog odluke iz točke 12. dnevnog reda, tako što
će u Ekspertnu skupinu imenovati slijedeće članove:
1. GORAN BURČUL, mag.oec.
2. MARGITA VRANKULJ, mag.oec.
3. MARIJANA PRTENJAČA, mag.oec.
Obrazloženje
Prije svega moram istaknuti kako je zaista neprihvatljivo da se u prijedlogu odluke o
osnivanju Ekspertne skupine u provedbi projekta zdravstveno turistički centar Biograd na
Moru iz Ekspertne skupine izostavljeni predstavnici najveće lokalne turističke i gospodarske
tvrtke –Ilirije d.d.
Naime Ilirija d.d.je nositelj turističkog razvoja našeg kraja i kao takva raspolaže s glavninom
hotelskih kapaciteta u Biogradu na Moru. Kako zdravstveni turizam može funkcionirati samo
u kombinaciji s turističkim subjektima i njihovim kvalitetnim smještajnim kapacitetima, to
postojeći kapacitetima, to postojeći kapaciteti Ilirije zasigurno mogu naći svoje mjesto u
provedbi ovog prokekta, i smatram da ih ne smijemo zanemariti,
Osim toga, i sama tvrtka je zainteresirana za predloženi vid turizma, zbog čega je i donijela
program izgradnje ZDRAVSTVENO –REKREACIJSKOG CENTRA SOLINE (R).
Pa držim da bi bi sa aspekta potencijalnih ulagača u ovu granu turizma, a samim time i u
razvoj Grada, trebali aktivno sudjelovati u ovakvim projektima.

Predloženi kadrovi za članove Ekspertne skupine, rtedom su ljudik koji su se dokazali i
istaknuli svojim dugogodišnjim radom u tirizmu, i kao takvi bi svojim stručnim znanjima i
vještinama uveliko doprinijeli kvaliteti i realizaciji samog projekta.
ostvarenim poslvonim rezultatima nalazi u 15 vodećih turističkih tvrtki u domaćem
turističkom sektoru.
Koliko je doprinos ILIRIJE d.d. za razvoj i zapošljavanje u Gradu Biogradu na Moru,
zasigurno je poznato i ostalim članovima Gradskog vijeća.
Dodatno posjećam, da je od strane tvrtke i donesen Investicijski program za razdoblje
od 2013. – 2023. godine u gradu Biogradu na Moru, koji obuhvaća čitav niz investicija u
turizmu i ostalim granama gospodarstva, zbog čega je ovu, ipak domaću, Biogradsku tvrtku i
njene planove, koji se izravno tiču lokalnog stanovništva i građana ovog grada, potrebno
uključiti u strategiju razvoja toga grada.
Predlažem naposljetku da se razvojni plan Ilirije i njenih investicija uključi u
strategiju razvoja iz točke 2. dnevnog reda, te dostavljamu prilogu naprijed navedeni
investicijski program.
Amandman nije prošao 1“ZA“ 1 SUZDRŽAN“ 8 „PROTIV“.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ donosi odluku o osnivanju članova
Ekspertne skupine u provedbi projekta Zdravstveno turistički centar Biograd na Moru te
imenovanju članova.
AD/4.

U raspravi učestvovala potpredsjednica Gradskog vijećža Anka Merdić, vijećnik Danijel
Karabatić.
Vijećnik Danijel Karabatić predložio je amandman na Prijedlog STRATEGIJE RAZVOJA
GRADFA BIOGRADA NA MORU ZA RAZDOBLJE 2013.-2020 godine (točka 2. dnevnog reda 37.
djednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru)
Na temelju članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru, broj 6/09) vijećnik Dan ijel Karabatić iz Biograda na Moru, podnosi
slijedeći
AMANDMAN
te predlažem da vijeće u Strategiju razvoja Grada Biograda nsa Morfuj 2013.- 2020godine uvrsti kao
zasebnu točku naprijed spomenute „strategije“ Razvojne planove ILIRIJE d.d.
OBRAZLOŽENJE
Ovakvim prijedlogom Strategije razvoja Grada u potpunosti se ignorira najveća tvrtka u gradu i jedna
od najvećih u Županiji-ILIIJA d.d. Ista je nositelj turističkog razvoja i vodeća gospodarska i turistička
tvrtka u Biogradu na Moru, koja se po opsegu poslovanja i ostvarenim poslovnbim rezultatima nalazi
u 15 vodećih turističkih zvrtki u domaćem turističkom sektoru.
Koliko je doprnos ILIRIJE d.d. za razvoj i zapošljavanje u Gradu Biogradu na Mor, zasigurno je
poznato i ostalim članovima Gradskog vijeća.
Dodatno podsjećam da je od strane tcrtke i don esen Investicijski program za raszdoblje 2013.2023.g. u Gradu Biogradu na Moru, koji obuhvaća čitav niz investicija u turizmu i ostalim granama
gospodarstva, zbog čega je ovu, ipak domaću Biogradsku tvrtku i njene planove, koji se izravno tiču
lokalnog stanov ništva i građana ovog grada, potrebnmo je uklljučiti u strategiju ratvojatoga grada.

Predlažem naposljetku da se razvojni plan Ilirije i njenih investicija ukljmuči u strategiju
razvoja iz točke 2. dnevnog reda, te dostavljam u prilogu naprijed navedeni investic ijski program.
Amandman nije prošao 1“ZA“ 1“ 8 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ donosi Strategiju razvoja Grada

Biograda na Moru 2013. - 2020. godinu.
AD/5. U raspravi je učestvovala potpredsjednica Anka Merdić.

Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA 1 PROTIV“ donosi Program razvoja poljoprivrede
na području grada Biograda na Moru.
AD/6.

U rasporavi učestvovala potpredsjednica Gradskog vijeća Anka Merdić i vijećnik
Danijel Karabatić.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ donosi izmjene i dopune
Proračuna Grada Biograda na Moru za 2013. godinu (Rebalans II).
AD/7. U raspravi je učestvovala potpredsjednica Gradskog vijeća Anka Merdić.

Gradsko vijeće uz 8 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ 1 „PROTIV“donosi odluku o
unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru.
AD/8.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o utvrđivanju područja mjesnih odbora
Grada Biograda na Moru.
AD/9. Potpredsjednica Gradskog vijeća predložila je da se promijeni Sv Antun u Sv. Ante

prijedlog je usvojen
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Doma za starije i nemoćne
osobe Sv. Ante.
AD/10.

Sa 9 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ Gradsko vijeće donosi Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na
Moru.

AD/11.

Gradsko vijeće jednoglasno Odluku o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa
za Grad Biograd na Moru.

AD/12.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu.

AD/13. U raspravi učestvovala potpredsjednica Anka Merdić.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog
interesa za Grad Biograd na Moru.
AD/14.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ „2 PROTIV“donosi odluku o imenovanju člana
Uprave Dislociranog Stručnog studija Visoke škole za poslovanje i upravljanje, s pravom
javnosti "Baltazar Adam Krčelić" u Biogradu na Moru.

AD/15.

Gradonačelnik je prihvatio prijedlog vijećnika Danijela Karabatić da se pismeno
očituje privremeni ravnatelj da neće primati nikakvu naknadu.
Gradonačelnik prihvatio prijedlog vijećnika Danijela Karabatić.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Doma za
starije i nemoćne osobe Sv. Antun.
AD/16.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija i donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
za Grad Biograd na Moru.

AD/17.

Gradsko vijeće jednoglasno zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2012. godinu.

AD/18.

U raspravi učestvovala potpredsjednica Gradskog vijeća Anka Merdić.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Biograda na Moru.
AD/19.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi.
Svi akti biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru.
Sjednica je zaključena u 21,15 sat.
Svi akti bitiće objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“

Zapisnik vodila
Ana Nimac,v.r

Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin,v.r.

