Klasa: 021-05/16-01/10
Urbroj: 2198/16-02-15-3

IZVADAK
iz 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 14. rujna 2016. godine u
Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s početkom u 19,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
SJEDNICI SU NAZOČNI:
1. Toni Bogdanić
2. Mirana Belamarić
3. Ante Lukačić
4. Slavica Jeličić
5. Šime Kulaš
6. Šime Mršić
7. Melanija Ražov Radas
8. Mira Ražnjević
9. Eddie Stamičar
10. Nikola Tomić
11. Leo Zorica
OPRAVDALI IZOSTANAK: Ivan Babara, Sanja Delin, Ivica Kapitanović
IZOSTANAK NIJE OPRAVDAO: Ivan Sambunjak
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin vijećnik
Skupštine Zadarske županije, Suzana Horvat Kolanović Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Biograda na Moru, Renata Mršić Voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i
komunalni sustav, Martina Mrkić Voditeljica Odsjeka za financije i gospodarstvo, Davor Ivanović
voditelj Odsjeka za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša, Nevenka Lukin Voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti, Branko Iveljić Viši savjetnik za opće pravne poslove i protokol.
Esma Brzić ravnateljica Dječjeg vrtića – kao izvjestiteljica po 23. točki dnevnog reda.
Predstavnici medija: Radio BnM (Branka Pelicarić), Zadarski list (Velimir Brkić), Stjepan Mišulić B
Portal Biograd, 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 s 31 sjednice
Gradskog vijeća.
Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice usvojena bez primjedbi.
Predložen je slijedeći
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za
prvo polugodište 2016. godine.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu
(Rebalans I).
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za
redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2016. godini.
5. Prijedlog zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za
razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine.
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6. Prijedlog odluke o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
7. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru.
8. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
9. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za pripremu i održavanje Međunarodnog skupa o
glagoljici, te imenovanju predsjednika i članova.
10. Prijedlog pravila o protokolu Grada Biograda na Moru.
11. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području grada Biograda na Moru.
12. Prijedlog odluke o ispravku članka 36. Odluke o donošenju 3. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Biograda na Moru.
13. Prijedlog odluke o prenošenju u vlasništvo bez naknade Domu Sv. Ante Biograd na
Moru nekretnine u k.o. Biograd, vlasništvo Grada Biograda na Moru za potrebe pružanja
usluga u području skrbi za starije i nemoćne osobe.
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
u k.o. Biograd Gradu Biogradu na Moru u svrhu izgradnje dijela prometnica unutar UPU
za središnji dio južno od Jadranske ceste (istok) u naselju Biograd na Moru.
15. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog
zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) - nekretnina oznake kč. br. 5/21, Kosa, površine 3.000
m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9664 k. o. Biograd.
16. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u
Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru – nekretnine oznake kč. br. 5/26, površine
2.000 m2, i kč. br. 5/27, površine 1.500 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom ulošku
broj 9664 k. o. Biograd.
17. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u
Biogradu na Moru na predjelu zv. Tuče – nekretnine oznake kč. br. 3029/3, U mjestu,
površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U
mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br.
3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k.
o. Biograd.
18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi osnivanja prava građenja na
nekretninama oznake kč. br. 777/86, zv. Iznad Kožine, površine 1.584 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 2480 k. o. Biograd, kč. br. 609/13, zv. Kosa, površine
1.904 m2, i kč. br. 609/19, Kosa, površine 1.820 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 2402 k. o. Biograd, i kč. br. 777/94, Iznad Kožine, površine 1.384 m2,
upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2496 k. o. Biograd.
19. Prijedlog zaključka o ispravku Zaključka o zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje
prometnice na području zv. Granda.
20. Prijedlog odluke o ustupanju zemljišta označenog kao č.k.br. 3020/237 k.o. Biograd
Predragu Galešić iz Donjih Raštana u svrhu stambenog zbrinjavanja HRVI iz
Domovinskog rata.
21. Prijedlog odluke o kupnji nekretnina označenih kao k.č.br. 1987/13 i 1987/3 k.o.
Biograd u svrhu izgradnje prometnice (ul. Mihovila Pavlinovića na predjelu zv. Rust).
22. Prijedlog plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području grada
Biograda na Moru.
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama
i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Biograd na
Moru".
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prestanku rada Društva Razvojne
agencije Zadarske županije - Zadra d.o.o.
25. Informacija u vezi s Odlukom Gradonačelnika o opozivu i razrješenju člana Nadzornog
odbora T.D. u vlasništvu Grada Biograda na Moru Bošana d.o.o.
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26. Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađene
poslovne zone komunalno servisne namjene (K3). – dopunska točka.
Predsjednica Gradskog vijeća: Neposredno prije početka sjednice Klub vijećnika HDZ-a
zatražio je da se točke 2.,3. i 4 današnje sjednice dnevnog reda odgode za slijedeću sjednicu ,
što ja kao Predsjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru mogu prihvatiti.
Dnevni red s izmjenama jednoglasno usvojen.
AD/1. AKTUALNI SAT
Mira Ražnjević vijećnica- Na 29. sjednici Gradskog vijeća postavila sam vijećničko pitanje
Gradonačelniku da uputi zahtjev Hrvatskim cestama da se u Biogradu naMoru 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.
2/. U tijeku je prodaja 14 gradskih zemljišta. U isto vrijeme u Rebalansu proračuna za 2016.
godinu smanjena su sredstva za kupnju zamljišta 35-82%(zavisno od vrste zemljišta). Iz ovog podatka
se jedino može zaključiti da se radi o rasprodaji gradskog zemljišta da bi se pokrpao proračun. Molim
Gradonaćelnika da se očituje o ovom problemu.
Gradonačelnik odgovorio : Možemo obrnuti priču i reći da nećemo prodavati zemljište ali
nećemo ni kupovati. Onda vlasnici obiteljskih kuća neće dobiti kanalizaciju, cestu i milijun drugih
stvari. Prema tome, u svakom slučaju, uvijek se manje prodaje nego što se kupuje.
Što se tiče prvog pitanja Bernard Vlaović Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i javne
površine poslao je dopis Hrvatskim cestama - upit na navedeno vijećničko pitanje, međutim do dan
danas odgovor nije stigao.
Slavica Jeličić – Potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru:
1/ U prosincu 2003. godine, Grad je donio Odluku i sklopio trojni Ugovor o usklađivanju zemljišnih i
katastarskih knjiga na području Grada Biograda na Moru. Trojni Ugovor je zaključen između Državne
geodetske uprave i Grada Biograda na Moru s jedne strane, te Geodetskog zavoda d.d. Split kao
izvrđitelja. Prema Ugovoru posao je trebao biti završen do 2006. godine. Danas je 20016. godina,
dakle posao se produžio na neshvatljivih 13 godina. Kako nama kao vijećnicima nije posebno
prezentirana, niti je raspravljena ova tematika zahtjevam da se za iduću sjednicu Gradskog vijeća
pripremi sveobuhvatni materijal, odnosno Izvještaj o provedenom procesu usklađenja zemljišnih
knjiga od 2003. do 2016. godine.
Predviđen iznos za financiranje navedenog procesa iznosio je 7,3 milijuna kuna od čega je Grad
Biograd trebao isigurati 60% ili 4,4 milijuna kuna, a Državna geodetska uprava 40% ili 2,9 milijuna
kuna.
Grad je dva puta donosio odluke o sufinanciranju građana u ovom procesu. Najprije je određen
iznos od 700,00 kuna po jednoj parceli, akasnije 700,00 po parceli i svakom suvlasniku. Znači 5
suvlasnika 5 x 700,00 =3.500,00 kuna. Ova Odluka je prošle godine pala na sudu, te je naloženo da se
naknada od 700,00 kuna plaća srazmjerno broju suvlasnika 700,00:5=140,00 Znači da je Grad
primjenjivao protuzakonotu Odluku i na taj način opljačkao vlastite građane. Molim da se u
ukupnom izvješću navede koliko je nezakonitog novca naplaćeno od građana. Smatram da treba
pokrenuti mehanizme povrata nezakonito naplaćene naknade građanima. Grad je ukupno naplatio od
građana, koliko ja imam informaciju oko 9 milijuna kuna, odnosno preko 50% iznosa koji je za
obavljanje ovog posla ugovoreno.
Tražim stoga da mi se pismeno odgovori, koliko je platio Grad, koliko je naplaćeno sredstava
od građana za usklađenje zemljišnih knjiga, a koliko je od toga iznosa naplaćeno protuzakonito.
2. Imam informaciju da je Udruga Volonter (financira se iz proračuna) potpisala ugovor o
radu na određeno vrijeme sa djelatnikom kao voditeljem projekta PPS destinacija Riviera Biograd-srce
Jadrana obzirom da projekt provodi TZ za općine Sv Filip i Jakov, Pakoštane, Tkon, Pašman i grad
Biograd , administrativni dio projekta provodi općina općina Pakoštane, a sjedište je u Biogradu, tko je
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ovlastio Udrugu Volonter da zaposli voditelja istog projekta, odnosno kakve veze ima Udruga
Volonter sa TZ sa navedenim općinama.
Odgovor pismeno.
1/. Odgovorila Renata Mršić, Voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i komunalni
sustav.
– Presudu suda iz studenog 2015. godine ne možemo primjenjivati na 2007. godinu nego od trenutka
kada je ona stupila na snagu, od tada se može primjenjivati. Tada je bila na snazi ta naša odluka na
koju su se građani žalili i imamo presude iz raznoraznih sudova iz cijele Hrvatske u kojima su te žalbe
bile odbijene. Naša odluka je prihvaćena od suda i Gradsko vijeće može samo odlučiti kako će
naplaćivati i na koji način. Zatim je donesena odluka Upravnog suda u Splitu koji je razmišljao skroz
drukčije od svih ostalih općinskih sudova. Od trenutka kada je stupila na snagu, mi smo dužni držati je
se.
2/ . Odgovorio gradonačelnik: Znači istina je da je Turistička zajednica Biograd na Moru, Sv Filip
i Jakov, Pakoštane i Tkon na sastanku izabrali kao najsposobniju osobu za te poslove gospođu Vulin
predsjednicu Turističke zajednice Pakoštane i zato smo dobili novaca i novaca i nakon toga se
razmišljalo zaposliti jednu osobu, ovo više informatvno, jer ovo nema veze sa Gradom .Dogovoreno
jeda to radi jedna cura iz Zadra . Cura je dobila posao na Kruzeru iza toga pokušalo se sa nekom
drugom curom itd.
Druga priča je Udruga Volonter to ću provjeriti i javit ću Vam.
Slavica Jeličić Potpredsjednica Gradskog vijeća nije zadovoljna odgovorom i traži pismeni
odgovor.
AD/2.Odgođeno za slijedeću sjednicu.
AD/3. Odgođeno za slijedeću sjednicu.
AD/4. Odgođeno za slijedeću sjednicu.
AD/5.
Na pitanja Slavice Jeličić Potpredsjednice Gradskog vijeća
1/ Da li je za radno mjesto Voditelja Odsjeka za financije i gospodarstvo raspisan natječaj?
2/. Što je sa POS stanovima?
3. Usluga najma Kombi vozila?
Gradonačelnik odgovorio : 1/ pitanje Gospodin Ivo Stopfer otišao je u mirovinu nakon toga
raspisan je natječaj – pristiglo je nekoliko zamolbi, obavljeno je testiranje na koje je pristupila samo
jedna od kandidata prošla je testiranje i izabrana Martina Mrkić za Voditelja Odsjeka za finacije i
gospodarstvo.
2/ Što se tiče POS stanova Grad je sve napravio , sva dokumentacija je dostavljena APN, s
obzirom da je bilo ljeto koristili su se godišnji odmori – to je prošlo, provjerit će m gdje je zapelo.
3/Što se tiče usluga Kombi vozila uzimamo ga po potrebi kad nam dolaze i odlaze gosti . S
obirom da je do 20.000,00 kuna dovoljna jedna Ponuda i narudžbenica, da nebi došlo do problema
proveli smo Postupak bagatelne nabave do 70.000,00 kuna koja se poslana na 3 adrese i izabran je
najpovoljniji ponuditelj.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Zaključak o
usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30.
lipnja 2016. godine.
AD/6.
Po podnesenom Izvješću Eddia Stamičar Predsjednika Mandatne komisije ,
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru Ivana Sambunjak s danom 05. studenog 2015. godine, jer je imenovanom s
tim danom prestalo prebivalište na području Grada Biograda na Moru.
Odluka je dostavljena Ivanu Sambunjak.
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AD/7.
Po podnesenom izvješću Tonia Bogdanić Predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Gradsko
vijeće jednoglasno donosi Odluku o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru. Razrješava se dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Biograda na Moru Ivan Sambunjak .
Za člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru bira se Leo
Zorica.
Odluka je dostavljena Ivanu Sambunjak , Osijek i
Leu Zorica , Biograd na Moru.
AD/8.
Po podnesenom izvješću Tonia Bogdanić Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Razrješava se dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog
vijeća Grada Biograda na Moru Ivan Sambunjak.
Za člana Odbora za Statut , Poslovnik i i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru bira se Ivan Babara.
Odluka je dostavljena Ivanu Sambunjak, Osijek i Ivanu Babara Biograd na Moru.
AD/9.
Po podnesenom izvješću Tonia Bogdanić Predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Gradsko
vijeće sa 9 glasova“ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o osnivanju Odbora za pripremu i
održavanje Međunarodnog skupa o glagoljici, te imenovanju predsjednika i članova.
Odluka je dostavljena imenovanim, predsjedniku i članovima Odbora za pripremu i održavanje
Međunarodnog skupa o glagoljici.
AD/10.
Sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ Gradsko vijeće donosi Pravila o protokolu Grada

Biograda na Moru.
AD/11.Odgađa se.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o ispravku članka 36. Odluke o donošenju 3. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja grada Biograda na Moru.
AD/13.
Slavica Jeličić Potpredsjednica Gradskog vijeća postavila je pitanje Branku Iveljić Višem
savjetniku za opće pravne poslove i protokol Da li se predmetna nekretnina može otuđiti bez
suglasnosti vlasnika i osnivača Doma Sv. Ante s obzirom na odredbe Statuta Doma koje trebaju biti
donesene.
Branko Iveljić Viši savjetnik za opće pravne poslove i protokol odgovorio je da će odredbama
Statuta Doma Sv. Ante biti regulirano predmetno pitanje otuđenja nekretnine sukladno odredbama
Statuta.
Mirana Belamarić vijećnica : Znači sami ćete u Statutu donijeti Odluku. Mene zanima iznos
koji će biti predviđen u Statutu.
Gradonačelnik- Bit će ona koju vještak procijeni.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o prenošenju
u vlasništvo bez naknade Domu Sv. Ante Biograd na Moru nekretnine u k.o. Biograd, vlasništvo
Grada Biograda na Moru za potrebe pružanja usluga u području skrbi za starije i nemoćne osobe.
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AD/14.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske u k.o. Biograd Gradu Biogradu na Moru u svrhu izgradnje dijela prometnica
unutar UPU za središnji dio južno od Jadranske ceste (istok) u naselju Biograd na Moru.
AD/15.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO donosi odluku o raspisivanju
i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) nekretnina oznake kč. br. 5/21, Kosa, površine 3.000 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj
9664 k. o. Biograd.
AD/16.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru –
nekretnine oznake kč. br. 5/26, površine 2.000 m2, i kč. br. 5/27, površine 1.500 m2, obje upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 9664 k. o. Biograd.
AD/17.
Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća - Zamolila je gosp. Davora Ivanović da
pokaže česticu br. 3029/6, te zašto te čestice nema na Internetu?
Davor Ivanović voditelj Odsjeka za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša –
odgovorio je da na Internetu nisu stavljeni podaci jer nije završila obnova zemljišne knjige.
Gradonačelnik – Ovo je površina koja se nalazi kod srednje škole namjenjena je za više stambenih
jedinica, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o prodaji, te je Grad proveo zakonom propisanu
proceduru.
Slavica Jeličić, potpredsjednica Gradskog vijeća – Tržišna cijena je bila 1.500,00 kuna ili 200 eura
po kojoj mi kao Grad plaćamo cijenu zemljišta u Gradu Biogradu , no sad je cijena 1.000,00 i nešto
kuna. Da li je to zemljište samo toliko vrijedno i dali ćemo mi i zadnje zemljište prodati po
minimalnoj cijenia da ne znamo što će se tamo graditi niti namjenu tog zemljišta. Gradonačelnika bi
zamolila da to pojasni.
Predsjednica Gradskog vijeća: Gospođu Slavicu Jeličić zanima Jeli postupak natječaja
proveden u skladu s Zakonom?
Gradonačelnik – Imate proceduru da nešto vrijedi 200 eura – sudski vještak procjenjuje neku
nekretninu i to sam gosp. Beverin i Tadić zna da to ne vrijedi ni 100 eura, vrijedi koliko vrijedi, ali je
on ocijenio da vrijedi. Zato je Gradsko vijeće donijelo odluku da prvotna cijena bude 200 eura, te se
onda poslije može smanjiti, jer to ne vrijedi 200 eura.
Podsjećam Vas da je Gradsko vijeće donijelo Odluku da u slučaju da ne pristignu ponude koje
cijenom odgovaraju natječaju, cijena nekretnine smanjuje se za 10%, a nakon i drugog pokušaja za još
20%, te se ponuditelj javio po drugom natječaju i ponudio koliko je ponudio.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ „PROTIV“-3 i „SUZDRŽANO“ -1 donosi Odluku o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu
zv. Tuče – nekretnine oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u
zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd.
AD/18.
Gradsko vijeće sa 6 glasova „ZA“ 5 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja radi osnivanja prava građenja na nekretninama oznake kč. br. 777/86, zv. Iznad Kožine,
površine 1.584 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2480 k. o. Biograd, kč. br. 609/13, zv.
Kosa, površine 1.904 m2, i kč. br. 609/19, Kosa, površine 1.820 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom
ulošku broj 2402 k. o. Biograd, i kč. br. 777/94, Iznad Kožine.
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AD/19.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o ispravku Zaključka o
zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje prometnice na području zv. Granda.
AD/20.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o ustupanju zemljišta označenog kao č.k.br. 3020/237
k.o. Biograd Predragu Galešić iz Donjih Raštana u svrhu stambenog zbrinjavanja HRVI iz
Domovinskog rata.
AD/21.
Gradsko vijeće sa 7 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o kupnji nekretnina
označenih kao k.č.br. 1987/13 i 1987/3 k.o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice (ul. Mihovila
Pavlinovića na predjelu zv. Rust).
AD/22.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području grada
Biograda na Moru.
Plan je dostavljen Vatrogasnoj postrojbi Biograd na Moru.
AD/23.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
"Biograd na Moru".
AD/24.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o davanju suglasnosti
na Odluku o prestanku rada Društva Razvojne agencije Zadarske županije - Zadra d.o.o.
Odluka je dostavljena Razvojnoj agenciji Zadarske županije.
AD/25.
Gradsko vijeće prima na znanje Informaciju u vezi s Odlukom Gradonačelnika o opozivu i
razrješenju člana Nadzornog odbora T.D. u vlasništvu Grada Biograda na Moru Bošana d.o.o.
AD/26.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja neizgrađene poslovne zone komunalno servisne namjene (K3).
Svi doneseni akti biti će objavljeni u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i web
stranicama Grada Biograda na Moru.
Sjednica je zaključena u 20,25 sati.

ZAPISNIK VODILA
Ana Nimac,v.r.

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