Klasa: 021-05/15-01/01
Urbroj: 2198/16-02-15-2
IZVADAK
iz 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 2.ožujka 2015. 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 14 vijećnika.
IZOSTANAK OPRAVDALA: Sanja Delin.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dogradonačelnik
Marijan Stopfer, Tonči Šangulin županijski vijećnik, Suzana Horvat Kolanović, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj Odsjeka za Društvene djelatnosti Nevenka Lukin, voditelj
Odsjeka za gospodarstvo i financije Ivo Sopfer, izvjestitelji po pojedinim točkama dnevnog reda,
Marin Colić direktor Komunalca, Krunoslav Pešić direktor Bošane, ravnatelji : Slavko Adžić
Kapitanović- Pučko otvoreno učilište, Jelka Sipina – Gradska knjižnica, Draženko Samardžić Zavičajni muzej, predstavnici medija: Radio BnM (Branka Pelicarić) Biogradski glasnik, (Stjepan
Mišulić)Mirana Belamarić građanka- Grada Biograda na Moru .
Sjednicom predsjedava Predsjednica Gradskog vijeća. Melanija Ražov Radas,dr. med.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice usvojen bez primjedbi.
Predložen je slijedeći

DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za
razdoblje od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu na
dohodak Grada Biograda na Moru.
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Makarska za privremeni prihvat
komunalnog otpada na odlagalište otpada „Baštijunski brig“.
5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju.
6. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Bošane d.o.o. za 2012.
godinu.
7. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Bošane d.o.o. za 2013.
godinu.
8. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Komunalca d.o.o.
Biograd na Moru za 2012. godinu.
9. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Komunalca d.o.o.
Biograd na Moru za 2013. godinu.
10. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Poduzetničkog
inkubatora Biograd na Moru d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva za 2014.
godinu.
11. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća u vezi s osnivanjem i izgradnjom
Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ante.
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog
otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2014. godinu.
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2014. godinu.
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14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske
knjižnice Biograd na Moru za 2014. godinu.
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2014.
godinu.
16. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Biograd“ Biograd na Moru.
17. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju predsjednice i članova Kulturnog
vijeća Grada Biograda na Moru.
18. Prijedlog rješenja za predlaganje kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Zadru.
19. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru.
Dopune dnevnog reda:
20. Prijedlog Odluke o određivanju najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje djelatnosti obvezatne
preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Biograda na Moru za razdoblje od
2015.do 2018. godine.
21. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine označene kap č.k.br. 606/5 k.o. Biograd u svrhu
izgradnje prometnice (Murterske ulice).
Dnevni red s dopunskim točkama jednoglasno usvojen.
AD/1.ODRŽAN JE AKTUALNI SAT

Vijećnica Mira Ražnjević pitanje za Gradonačelnika
Molila bih da mi se u pisanom obliku dostavi popis svih sudskih postupaka koje vodi Grad, a
koji bi sadržavao vrstu sudskog postupka, predmet postupka, vrijednost predmeta spora, tko zastupa
Grad i ukratko tijek postupka.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić
1/. Već sam ranije postavila pitanje vezano za prostorije u hotelu IN, rečeno mi je da
imovinsko pravni odnosi nisu rješeni, a sada tamo radi grupa mladih ljudi, zanima me tko su oni i
zašto se te prostorije nisu mogle dati na korištenje udrugama, pa i šahovskom klubu?
2/. Delegacija Grada koja je bila na Sajmu turizma u Srbiji – Beogradu, jeli u svom sastavu
imala predstavnike turističkig agencija;
Gradonačelnik odgovorio: Što se tiče prostorija u Hotelu IN prošli put niste spominjali šahovski klub,
nego ste spomenuli udrugu umirovljenika. U jednom prostoru rade mladfi ljudi (2.400,00 kn) i rade za
Grad. Drugi prostor još nije uređen-nisu riješeni imovinsko pravni odnosi.
a što se tiče drugog pitanja odlazak na sajam turizma u Beograd delegaciju su sačinjavali predstavnici
Grada i Turističke zajednice, a turističke agencije same organiziraju odlazak na takve sajmove.
Vijećnik Ivan Sambunjak: Pročitao sam u medijima, vezano za privremeni prihvat
komunalnog otpada (smeća) koje će se voziti iz Makarske na odlagalište komunalnog otpada
„Baštijunski brig“ u Biograd na Moru. Ja sam protiv donošenja takve Odluke nije u redu i ne slažem
se da se to daje vijećnicima na odlučivanje- to je ponižavajuće, revoltirani su i građani umjesto golf
igrališta građanima se nudi smeće iz Makarske.
Ovo je vrući krumpir koji se baca vijećnicima.
Gradonačelnik: O tome će se raspravljati kad se dođe do točke 4. dnevnog reda.
Vijećnik Ivan Babara: 1/.( 4.3. 2015. godine rasprava na Trgovačkom sudu u Zadru

Centrogradnja d.o.o. Zagreb, protiv Grada Biograda na Moru ?
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2. Što je napravila Ekspertna grupa vezana za Zdravstveni turizam koja je imenovana
2013. godine.
Gradonačelnik odgovorio da se radi o sporu vezano za prekopavanje koje se vršilo u ulici Dr.
Franje Tuđman. Projekt Jadran dobio je građevinsku dozvolu, s obzirom da je u tijeku bio postupak
Javni natječaj za izbor najboljeg ponuditelja, da se nebi kopalo po drugi put ul. Dr. Franje Tuđman
tadašnji gradonačelnik Grada Biograda na Moru gospodin Darko Eškinja uz prisustvo
dogradonačelnika Ivana Knez posjetili su ceste Varaždinske županije u Varaždinu, te se dogovorili da
firma izvrši radove sukladno troškovniku, te da će radovi biti priznati kroz „Projekt Jadran“ u
dogovoru sa Hrvatskim vodama. Po raspisivanju natječaja uglavljeno je 700,000,00 kuna, za te radove
u ul. Dr. Franje Tuđman. Na raspisanom natječaju „Projekt Jadran“ izabrana je najpovoljnija Firma
Centrogradnja d.o.o. Zagreb s kojom je zaključen ugovor s jedne strane Hrvatske vode Projekt Jadran i
gore spomenute firme.
S obzirom da je firma Ceste Varaždinske županije zaključila ugovor sa Centrogradnjom d.o.o.
Zagreb u vrijednosti od 700.000,00 kn, firma Centrogradnja d.o.o. Zagreb nije isplatila sveukupni
iznos od 700.000,00 kn već djelomično zbog neslaganja nadzornog, jer po njemu nije mogao utjecati
na nadzor istog. Firma Varaždinske ceste pokrenule su tužbu protiv Centrogradnje d.o.o. Zagreb koja
je trajala od 2007. godine. S obzirom da je Grad Biograd na Moru naručio iste radoved firma
Centrogradnja d.o.o. Zagreb tužila je Grad Biograd na Moru koji nije osporavao tužbu, te je
napravljena sudska nagodba.
2/. Gradonačenik odgovorio Što se tiče Ekspertne grupe Dr. Branko Vitale i Dr. Boris Labar rade po
tom pitanju .
Vijećnik Leo Zorica:1/. Do dan danas tema sport nije stavljen na dnevni red sjednice
Gradskog vijeća?
2/. Kad se planira čepiranje kanta za smeće?
Gradonačelnik: Tema sport skinuta je s dnevnog reda treba proći 3 mjeseca, kako bi se ta točka opet
stavila na dnevni red prošlo je 2 mjeseca.
2/. Krunoslav Pešić direktor Bošana d.o.o. odgovorio je na pitanje čepiranja kanti za smeće da se radi
o „Pilot projektu“ koji se odnosi samo na Kosa Istok i Kosa Zapad to će biti samo proba 2-3 miseca.

AD/2.
U raspravi učestvovali: Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća, vijećnici: Ivan
Babara, Ivan Sambunjak.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 5 „PROTIV „ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Zaključak o
usvajanju Polugodišnjegizvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2014. godine.
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim

porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru.
AD/4.
U raspravi učestvovali: Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća, vijećnica: Mira
Ražnjević, vijećnici: Ivan Babara, Ivan Sambunjak, Leo Zorica.
Nakon duge rasprave Gradsko vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o nedavanju suglasnosti
Gradu Makarska za privremeni prihvat komunalnog otpada na odlagaliušte otpada
„Baštijunski brig“ prema priloženom Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti Gradu Makarska za
privremeni prihvat komunalnog otpada na odlagalište otpada „Baštijunski brig“ KLASA: 363-01/1401/27, URBROJ: 2198/16-01-15-4 od 27 siječnja 2015. godine.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“.
Odluka je dostavljena Gradu Makarska.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „PROTIV“ donosi Odluku o kratkoročnom

zaduženju.
AD/6.
U raspravi učestvovali Slavica Jeličioć predsjednica Gradskog vijeća, vijećnica Mira
Ražnjević, vijećnici: Ivan Babara, Ivan Sambunjak.
Gradsko vijeće prima na znanje Izvješća o poslovanju Bošane d.o.o. za 2012. godinu.
AD/7.
Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće o poslovanju Bošane d.o.o. za 2013. godinu.
AD/8.
U raspravi učestvovali: Slavica Jeličićpotpredsjednica Gradskog vijeća, vijećnici Ivan
Sambunjak, Leo Zorica.
Gradsko vijeće prima na znanje Izvješća o poslovanju Komunalca d.o.o. Biograd na

Moru za 2012. godinu.
AD/9.
Gradsko vijeće prima na znanje Izvješća o poslovanju Komunalca d.o.o. Biograd na

Moru za 2013. godinu.
AD/10.
Gradsko vijeće prima na znanje Izvješća o poslovanju Poduzetničkog inkubatora
Biograd na Moru d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva za 2014. godinu.
AD/11.
Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće u vezi s osnivanjem i izgradnjom Doma za
starije i nemoćne osobe Sv. Ante.
AD/12.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2014. godinu.
Zaključak je dostavljen Pučkom otvorenom učilištu Biograd na Moru.
AD/13.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i

financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2014. godinu.
Zaključak je dostavljen Zavičajnom muzeju Biograd na Moru.
AD/14.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2014. godinu.
Zaključak je dostavljen Gradskoj knjižnici Biograd na Moru.
AD/15.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i

financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd
na Moru za 2014. godinu.
Zaključak je dostavljen Crvenom križu Biograd na Moru.
AD/16.
U raspravi učestvovala vijećnica Mira Ražnjević

Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o razrješenju i
imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.
Odluka je dostavljena Dječjem vrtiću Biograd, Biograd na Moru, Marijanu Stopfer i
Sanji Birkić.
AD/17.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju
predsjednice i članova Kulturnog vijeća Grada Biograda na Moru.

4

Rješenje je dostavljeno Gorki Božulić i Draženko Samardžić.
AD/18.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Rješenje za predlaganje kandidata za imenovanje

sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru.
Rješenje je dostavljeno Zadarskoj županiji - Upravnom odjelu za pravne i zajedničke
poslove Zadar i Esmi Brzić .
AD/19.
Pristupilo se tajnom glasovanju.
Mandatna komisija podnijela je Izvješće o rezultatima tajnog glasovanja za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru. Utvrđeno je da je od ukupno 15
vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru glasački listić preuzelo je 14 vijećnika, glasovalo
je 14 vijećnika, važećih listića bilo je 14, nevažećih listića bilo je 0. Nakon provedenog tajnog
glasovanja pojedini kandidat za članove i zamjenike članova Savjet mladih Grada Biograda na Moru
dobili su po ,14 glasova.
Vijećnik Ivan Babara u 20,05 sati napustio sjednicu. Konstatira se da je sjednici nazočno 13
vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Rješenje o Izboru članova i zamjenika članova Savjeta

mladih Grada Biograda na Moru.
Rješenje je dostavljeno izabranim članovima Savjeta mladih.
AD/20.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o određivanju najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje djelatnosti obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Biograda na
Moru za razdoblje od 2015.do 2018. godine.
Odluka je dostavljena Ciklon d.o.o. Zadar.
AD/21.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o kupnji nekretnine označene kat č.k.br. 606/5
k.o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice (Murterske ulice).
Svi doneseni akti biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru.“
S ovim je Dnevni red 19. sjednice iscrpljen.
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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