Klasa: 021-05/14-01/06

IZVADAK
iz zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 15. srpnja
2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s
početkom u 20,00 sati.
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika.
Izostanak opravdali vijećnici: Ivan Babara i Andrej Marinović.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik, Suzana Horvat Kolanović privremena
pročelnica Ureda gradonačelnika, Ivo Stopfer voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije,
predstavnici medija: (Stjepan Mišulić) Biogradski glasnik , Jelica Farkaš.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr.med. predsjednica Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent.
Predložena verifikacija zapisnika sa 12 sjednice - usvojena bez primjedbi.
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
3. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne
naknade.
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tkon za prihvat miješanog
komunalnog otpada na odlagalište otpada “Baštijunski brig”.
5. Prijedlog zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.
6. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Biograd na
Moru.
Predloženi dnevni red usvojen sa 11 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“.

AD/1. AKTUALNI SAT
Vijećnica Mira Ražnjević
- Gradonačelniku
1. Predlažem da se na web stranici Grada objavljuje najava sjednica Gradskog vijeća s
dnevnim redom, zbog transparentnosti.

2. Molim Gradonačelnika da podnese izvješće o organizaciji manifestacije Harley Davidson,
a naročito o financijskim rezultatima. Mislim da je ovo pitanje trebalo biti uvršteno u dnevni
red današnje sjednice, a budući da nije na dnevnom redu, postavljam ga kao vijećničko
pitanje.
U okviru izvješća, molim konkretne odgovore na slijedeća potpitanja:
- koliko je bilo sudionika i koliko motorista, budući da se po medijima vrte različiti brojevi, a
dojam građana je da ih je bilo znatno manje nego prije tri godine?
- u kojim iznosima je u financiranju manifestacije sudjelovao Grad, HTZ, ugostitelji i
agencije?
- dali je manifestacija ustvari financirana na teret gradskog proračuna, a zaradu ja ostvarila
jedino agencija za suorganizaciju?
- koliko je, za lipanj 2014. godine, iznosio porez na potrošnju alkoholnih pića, a koliko za
lipanj prošle godine?
- dali su motoristi bili zadovoljni organizacijom, naročito s obzirom na činjenicu da su
ulaznice za motore na rivu morali plaćati 50 EUR, a ugostitelji su digli cijene hrane i pića?
Gradonačelnik: Odgovor će biti u pisanom obliku.

Potpredsjednica Slavica Jeličić: PITANJE ZA GRADONAČELNIKA
1. Dobila sam odgovor na pitanje postavljeno na jednoj od prijašnjih sjednica vezano za
visinu naknade za koncesijska odobrenja. Nelogičnosti ima jako puno, a najviše me zanima da
li ima ekonomsku isplativost za Grad da se koncesija za iznajmljivanje ležaljki naplaćuje
smiješnih 400,00 kuna pojedinim korisnicima.
Ima nekih i do 3.200,00 kuna.
Isto tako cijena koncesijskog odobrenja za iznajmljivanje suncobrana je 400,00 kuna.
Kad se plati naknada članovima vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (5x50,00 kn) koliku
zaradu tu ima Grad Biograd.
Isto tako me zanima kako je cijena koncesije za jedan vlakić 16.660,00 kn, a za drugi
31.000,00 kuna.
Koliko znam idu istom rutom pa ne znam zašto dupla razlika, molim pojašnjenje zbog čega je
tako.
2. U tablici o sklopljenim ugovorima Grada Biograda na dan 31.03. ove godine stoji podatak
da je sklopljen ugovor nazvan "PROMEMORIJA" između Josipa Maržića i Zavičajnog
muzeja Biograd 02.01. ove godine, na iznos od 935.000,00 kuna što se plaća iz proračuna
Grada. Molim Vas da nam pojasnite o čemu se točno radi i tko je bio zadužen da izvrši
procjenu vrijednosti eksponata. Ujedno bih zamolila da nam za iduću sjednicu napravite popis
svih eksponata koji su pohranjeni što u muzej, što u prostorije tzv. kina (pučkog otvorenog
učilišta) i vrijednost svakog pojedinog eksponata.
Da li nam možete reći gdje se sada nalazi replika potopljenog broda koja je svojevremeno
Grad koštala nekih 500.000,00 kuna i koja je daljnja sudbina te replike broda.
odgovor u pisanom obliku

Vijećnik Ivan Sambunjak: Gdje je dogradonačelnik Marijan Stopfer – od 13 sjednica bio je
nazočan samo na jednoj sjednici i to pola sjednice mislim da bi trebao biti na svakoj sjednici i
izvršavati svoje obveze.
Gradonačelnik: Opravdao se morao je u Zadar.
Vijećniva Marica Mrkić: Prijašnja ulica s kojom su se koristili građani – stanari Lošinjske
ulice je neprohodna zbog nedugo izvođenih radova –postavljanje kamenog ogradnog zida,
tako da se sad u Lošinjskoj ulica (u kojoj se nalazi Plesni studio i skladište od Slada) uslijed
prometa stvara prometni čep i auti ne mogu proći u oba smjera . Molimo da se taj problem
riješi na način da se proširi prometnica kako nam je i obećano.
Gradonačelnik: Istina obećano je i taj problem rješt će se u što skorije vrijeme.
AD/2. U raspravi učestvovala Potpredsjednica Slavica Jeličić
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „PROTIV“ donosi Odluku o izmjenama i
dopunama Odluku o komunalnoj naknadi.
AD/3.
Toni Bogdanić u ime kluba vijećnika HDZ-a predložio je Amandman da se u Odluci o
određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade u članku umjesto
0,55kn/m2 stavi 0,50 kn/m2 – predloženi amandma usvojen većinom glasova 9 „ZA“ i 4
„SUZDRŽANO“
Gradsko vijeće sa usvojenim amandmanom sa 9 glasova ZA“ 4 „PROTIV“ donosi Odluku
o određivanju vrijednosti boda (B) za izračun visine komunalne naknade.
AD/4.
U raspravi učestvovala Potpredsjednica Slavica Jeličić.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO donosi odluke o davanju
suglasnosti Općini Tkon za prihvat miješanog komunalnog otpada na odlagalište otpada
“Baštijunski brig”.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi zaključka o davanju
pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana
Zadarske županije.
AD/6.
Gradsko vijeće donosi jednoglasno Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog
učilišta Biograd na Moru.
Svi doneseni akti objavljeni su u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.
Ovim je dnevni red 13. sjednice zaključen.
Sjednica je zaključena u 21,00 sati.
Zapisnik vodila

Predsjednik Gradskog vijeća

Ana Nimac, v.r.

Melanija Ražov Radas, dr.med.,v.r.

