Klasa: 021-05/16-01/11
Urbroj: 2198/16-02-16-3
IZVADAK
iz zapisnika 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 4. listopada 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 12 vijećnika.
SJEDNICI SU NAZOČNI:
1. Ivan Babara
2.Toni Bogdanić
3. Sanja Delin
4.Ante Lukačić
5. Slavica Jeličić
6. Ivica Kapitanović
7. Šime Kulaš
8. Šime Mršić
9. Melanija Ražov Radas
10. Eddie Stamičar
11.Nikola Tomić
12. Leo Zorica
OPRAVDALA IZOSTANAK: Mira Ražnjević
IZOSTANAK NIJE OPRAVDALA: Mirana Belamarić
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, Martina Mrkić, voditeljica Odsjeka za financije i gospodarstvo, Nevenka
Lukin, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,
Esma Brzić ravnateljica Dječjeg vrtića – kao izvjestiteljica po 9. 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: Prije sjednice na stol ste dobili izmjenjen izvadak iz zapisnika
32. sjednice Gradskog vijeća, omaškom se dogodilo da sve točke o kojima smo raspravljali nisu
konstatirane u izvadku , te predlažem pauzu od 5 minuta kako bi izvršili uvid i dali eventualne
primjedbe.
Nakon pauze od 5 minuta Predsjednica Gradskog vijeća postavlja pitanje ima li primjedbi na
zapisnik s 32 sjednice Gradskog vijeća – Verifikacija zapisnika sa 32. 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 odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području grada Biograda na Moru.
6. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Gradova Alba
Iulie, Szekesfehervar i Biograda na Moru – BIJELI GRADOVI.
7. Prijedlog Zaključka o poslovanju Bošane d. o. o. Biograd na Moru za 2015. godinu.
8. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje izvješća o poslovanju Komunalca d. o. o. Biograd
na Moru za 2015. godinu.
9. Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru za pedagošku 2015/2016.
godinu.
Uz izmjenu dnevnog reda na način da se točka 7.skine s dnevnog reda isti je sa 10 glasova
„ZA“ 2 „SUZDRŽANA“ usvojen.
Predsjednica Gradskog vijeća utvrđuje da nakon učinjene izmjene točka 8 postaje točka 7 a
točka 9 postaje točka 8.
AD/1.
AKTUALNI SAT
Slavica Jeličić Potpredsjednica Gradskog vijeća –Točka 7 Prijedlog Zaključka o poslovanju
Bošane d. o. o. Biograd na Moru za 2015. godinu skinuta je s dnevnog reda, Gradsko vijeće na 31.
sjednici ( na kojoj se raspravljalo o ovoj točki) donijelo je Zaključak o usvajanju poslovanja Bošane
d.o.o. Biograd na Moru. Naknadno sam uočila da je o istom prije stavljanja na dnevni red Gradskog
vijeća trebao raspravljati Nadzorni odbor, pa molim da se to u buduće ne dešava.
U međuvremenu je došlo i Izvješće Državne revizije za razdoblje od listopada 2015. godine do
kraja ožujka 2016. godine u kojem je navedeno niz nepravilnosti.
Gradonačelnik: Ova točka skinuta je s dnevnog reda jer je već ranije prihvaćena na jednoj od
prošlih sjednica. a o Izvješću Državne revizije upoznao me Krunoslav Pešić direktor Bošane d.o.o.
Biograd na Moru.
2/.
Popis obveznika plaćanja poreza na potrošnju na području Grada Biograda do kraja 08/16:- osnovica
na koju je obračunat porez na potrošnju
- iznos obračunatog poreza na potrošnju
- iznos uplaćenog poreza na potrošnju
- prema obrascima PP MI PO.
Odgovor molim u pisanom obliku.
Leo Zorica vijećnik - Pitanje za gradonačelnika: Zanima me kad će se riješiti pitanje „bazena
ispod podvožnjaka“ na Jadranskoj magistrali stvaraju se velike količine otpadnih voda za vrijeme
kiše, radi čega cesta redovito bude zatvorenaa i nerjetke su prometne nezgode.
Gradonačelnik odgovorio: Ta prometnica nije u nadležnosti Grada Biograda na Moru već
Hrvatskih cesta. Do sada je obavljeno sto razgovora, dali su sto obećanja i prije 15 dana, godinu, tri
godine,sedam godina, deset godina, i bivšem gradonačelniku i tako dalje. Samo da kažem da smo na
toj cesti točno dvanaest godina rješavali semafor kod Osnovne škole, onda znate s kim razgovaramo.
Ivan Babara vijećnik: Na 31. sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka o provođenju
postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na
kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno
pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o
gradnji. S obzirom da svi akti koji se donesu na Gradskom vijeću budu objavljeni u „Službenom
glasniku Grada Biograda na Moru“ primjetio sam da ova Odluka nije objavljena, zanima me zašto
nije?
Suzana Horvat Kolanović Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da je
Odluka dostavljena Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji radi provedbe nadzora zakonitosti i
ustavnosti . Odgovor još nismo dobili.

Predsjednica Gradskog vijeća: Upravo sam danas potpisala još jednu Požurnicu – Uredu
državne uprave u Zadarskoj županiji.
AD/2.
ODGOĐENO ZA SLIJEDEĆU SJEDNICU.
AD/3.
Slavica Jeličić-Potpredsjednica Gradskog vijeća - postavila pitanje iz kojih je razloga
povećana Reprezentacija.
Gradonačelnik dao sam zadatak financijskim službama da razjasne kako ispravno knjižiti
troškove za vrijeme manifestacija.
Kada pitam svoje kolege načelnike općina i gradonačelnike: „Koliko vi trošite?“, kažu 50 do 60
tisuća kuna. Ja pitam kako ? oni kažu lijepo, kada imate manifestaciju, to se piše u trošak
manifestacije“. Tisuću puta sam razgovarao s bivšim voditeljem Odsjeka za gospodarstvo i financije
Stopferom, on je rekao da je to mimo zakona i zato se ove stvari događaju. Ovih 600 tisuća kuna
reprezentacije su prije svega Osijek, Beograd i Skoplje i turistička promocija grada Biograda . Nitko
u Hrvatskoj ne vodi ovo kao Grad Biograd. Dao sam zadatak da se ovo provjeri da li je gospodin
Stopfer bio u pravu ili su svi ovi drugi u krivu.
Leo Zorica –vijećnik postavio je pitanje povećanja za sport.
Gradonačelnik : Predsjednik Sportske zajednice molio da im se dodjeli 300 tisuća kuna, da se
podmire svi troškovi i da više nema repova i tu priču završimo.
Ivan Babara - vijećnik : Nedavno sam prisustvovao sastanku u NK Primorac, ostao sam
ugodno iznenađen saznavši da je ove godine za sport izdvojeno 1,5 milijun kuna.
Sa 10 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ Gradsko vijeće donosi Izmjene i dopune
Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I).
AD/4.
Sa glasova „ZA“ „PROTIV“ 1“SUZDRŽAN“ Gradsko vijeće donosi Odluku o raspoređivanju
sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u
2016. godini.
AD/5.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području grada Biograda na Moru.
AD/6.
Sa 10 glasova“ZA“ 1 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ Gradsko vvijeće donosi Odluku o
prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Gradova Alba Iulie, Szekesfehervar i
Biograda na Moru – BIJELI GRADOVI.
AD/7.
Gradsko vijeće prima na znanje izvješće o poslovanju Komunalca d. o. o. Biograd na Moru za
2015. godinu.
Zaključak je dostavljen Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru.
AD/8.
Gradsko vijeće prima na znanje Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na
Moru za pedagošku 2015/2016. godinu.
Zaključak je dostavljen Dječjem vrtiću Biograd Biograd na Moru.

Svi doneseni objavljeni su u Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i web stranicama Grada
Biograda na Moru.
Sjednica je zaključena u 19,45 sati.

ZAPISNIK VODILA
Ana Nimac,v.r.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
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