Klasa: 021-05/14-01/09
UrBroj:2198/16-02-14-2
IZVADAK
iz zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 29. rujna
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: Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov-Radas i
vijećnik Ivan Babara.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik, Suzana Horvat Kolanović, privremena
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Ivo Stopfer, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i
financije, Tonči Šangulin, vijećnik u Županijskom vijeću Zadarske županije,
predstavnici medija: (Stjepan Mišulić), Biogradski glasnik , Jelica Farkaš, (Velimir Brkić)
Zadarski list, (Branka Pelicarić) Radio BnM.
Građani: Mirana Belamarić.
Sjednicom predsjedava Šime Mršić, potpredsjednik Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Drina Bešenić, viši administrativni referent.
Predložena verifikacija zapisnika sa 14. sjednice - usvojena bez primjedbi.
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za
razdoblje od 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine.
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za
prvo polugodište 2014. godine.
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na
Moru.
5. Prijedlog odluka o dopuni Odluke za razvoj.
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi.
7. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog
zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
8. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe u postupku izvlaštenja nekretnina (Ljubo
Maksan).
9. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe u postupku izvlaštenja nekretnina (Gojka i
Marka Miočević).
10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru (č.k.br. 1189/30 k.o.
Biograd) u svrhu gospodarskog korištenja parkirališta i dizalice za brodove.
11. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskih
zemljišta kat.čest.br. 5/15 i 6/16 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ERUDIO BIOGRAD J.D.O.O. Biograd na
Moru za korištenje naziva Biograd u imenu auto škole.
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

AD/1. AKTUALNI SAT
Potpredsjednica Slavica jeličić
- Gradonačelniku
1. Prvo pitanje se odnosi na nedavno putovanje u Češku, naime prije nekoliko tjedana
delegacija Grada Biograda je boravila u Češkoj. Možete li nam reći tko je bio u delegaciji,
koja je bila svrha i cilj putovanja i da li će imati pozitivan učinak za Grad Biograd?
2. Drugo pitanje, 25. ovog mjeseca je održana Skupština Zadarske županije, gdje je usvojen
prostorni plan Zadarske županije. Iz tog plana se iščitava da je konačno definirana lokacija
pretovarne stanice na predjelu Gajina u Industrijskoj zoni na koji bi se privremeno prikupljao
otpad. Takva pretovarna stanica mora imati određene sadržaje koje bi zadovoljavale uvjete pa
me sad zanima koji model financiranja je dogovoren?
Gradonačelnik:1. Što se tiće Češke ovo ljeto su bili dogradonačelnica sa predstavnicima
Grada Prostojeva naši gosti sa poslovnim prijedlozima, a mi kao Grad smo otvoreni za
suradnju. U povratni posjet je išla delegacija Grada zbog razvoja sportskog turizma. Oni
naime imaju razvijen rekreacijsko teniski centar koji je nama interesantan zbog prostora koji
imamo u gradu i plana za gradnju sličnog centra koji želimo ponuditi potencijalnim
investitorima. U delegaciji su bili Ivan Knez, Tonči Šangulin kao gospodarstvenik, Ivica Kero
kao predstavnik škole radi drugog projekta razmjene učenika, Velimir Brkić kao novinar,
Šime Mršić kao potpredsjednik Gradskog vijeća i građanin Drago Jović.
2. Imate krivu informaciju nisu Gajine već po prostornom planu je određen Grad Biograd da u
njemu bude pretovarna stanica u Industrijskoj zoni. Odredili smo parcelu i raspisali natječaj
na koji se javila jedna firma. To je jedna stvar, međutim mi moramo imati i reciklažno
dvorište, to je obveza svih jedinica lokalne samouprave. Mi imamo u autokampu Sv. Dominik
reciklažno dvorište, ono nije registrirano, imamo lokacijsku dozvolu i fali nam jedan papir za
građevinsku te ga planiramo izgraditi sljedeće godine. Bili smo u Fondu za zaštitu okoliša i od
njih smo dobili 80% sredstava, a grad daje 20 %. A što se tiče Industrijske zone i pretovarne
zone to financira isključivo firma.
Vijećnica Mira Ražnjević:
- Gradonačelniku
1. Na prošloj sjednici dobila sam zatraženi izvještaj o realizaciji projekta Harley Days i to
izvješće je općenito dobro, međutim ja sam zatražila financijsko izvješće i to po sljedećim
stavkama:
- Koliko je Grad potrošio sredstava i za što po stavkama?
- Koliki su prihodi grada od navedene manifestacije?
- Da li je agencija Alter Media d.o.o. uplatila cjelokupan iznos od 1.000.000,00 kuna sukladno
Ugovoru?
- Popis sponzora, s iznosima koliko su po ugovoru o sponzorstvu trebali uplatiti, a koliko su
uplatili.
- Zašto nema hotelijera među sponzorima?
Gradonačelnik:Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku.
Vijećnik Ivan Sambunjak:
- Gradonačelniku
1. Nismo vidjeli direktora Bošane na sjednicama Gradskog vijeća niti njihovo financijsko
izvješće, zanima me u kakvom je financijskom stanju ta firma. Koliko Grad sufinancira
Bošanu i koja je dobit? Koliko ima zaposlenih u Bošani?

Smatram da direktor bi trebao doći na Gradsko vijeće a ne slažem se što dogradonačelnik ne
dolazi, a obvezan je po članku 35. Poslovnika. On prima plaću, a ne radi svoj posao. Što ćete
činiti po tom pitanju?
Gradonačelnik:Direktor Bošane izvješće po pravilu dostavlja gradonačelniku i nema potrebe
dostavljati vijeću, ali to će on ubuduće dostavljati. On i drugi direktori će doći kada budu
tematske sjednice. Mi kao grad ništa ne financiramo Bošanu.
Što se tiče Marijana, on je operativac i kada bude mogao doći, doći će.
Vijećnik Leo Zorica:
- Gradonačelniku
1. Ja ću opet po svome, prvo ću vas pozdraviti u ime Uprave Rukometnog kluba Biograd, svih
igrača i roditelja. 51 godina naš klub postoji i prvi put nije putovao na utakmicu. Ovrha od
Bošane još stoji. Ja ću povući paralelu, nogometni klub Primorac djeluje na gradskom
igralištu, vaterpolo klub putuje u Šibenik na trening i plaća bazen, a mi smo također klub
grada Biograda i moramo plaćati. Stav Rukometnog kluba je sljedeći, mi smo poniženi i dalje
ne želimo sudjelovati ukoliko se Grad ne obveže riješiti problem i to konkretno.
- Želimo da se skine ovrha i uredi korištenje gradske dvorane i da se isplati rukometnom
klubu određeni iznos da može nastaviti sa radom.
Ovo što se desilo je jadno i nisko i time smo poslali mladima poruku da nije dobro baviti se
sportom i da nitko za njih ne mari. 15 godina sam u klubu i nisam primio ni lipu. Htio sam da
ovaj problem dođe na Gradsko vijeće na dnevni red, ali sve je prebačeno na Sportsku
zajednicu i ponovno se kupuje vrijeme. Ako u 48 sati ne bude riješen naš problem tu u
vijećnici ćete naći svu našu opremu, sve papire i rukometni klub odlazi u povijest a trenutno
imamo najjaču ekipu. Što dalje, to je moje pitanje?
Gradonačelnik:Što platiti, odakle, da li vi znate što su prihodi a što rashodi? Mi možemo
sutra jedan dio prebaciti Sportskoj zajednici. A prijetnje i ucjene me ne interesiraju. Uvijek
smo davali za sport koliko smo mogli, ali situacija je takva kakva je. Nije samo blokiran
rukometni klub već i drugi klubovi koji su poslovali neodgovorno, a ostali su plaćali svoje
obveze uredno. Ništa vam ne mogu obećati.
Vijećnik Andrej Marinović:
- Gradonačelniku
1. Kada će se ulice na Trgu hrvatskih velikana srediti s obzirom da se tamo događaju nesreće,
da ljudi izvrću noge. Zanima me kad će se taj problem riješiti?
Gradonačelnik:Bošanu ćemo izvijestiti da to zakrpa i popravi.
AD/2. U raspravi učestvovali Potpredsjednica Slavica Jeličić, Gradonačelnik i Vijećnik Ivan
Sambunjak.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ donosi Zaključak o usvajanju
Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2014. do 30. lipnja
2014. godine.
AD/3. U raspravi učestvovali Vijećnica Mira Ražnjević i Vijećnik Ivan Sambunjak.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ donosi Polugodišnji izvještaj o
izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2014. godine.
AD/4.

Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske
uprave Grada Biograda na Moru.

AD/5. U raspravi učestvovala Potpredsjednica Slavica Jeličić.
Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o dopuni Odluke za razvoj.
AD/6.

Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
AD/7.

Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
AD/8.

Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o sklapanju nagodbe u postupku
izvlaštenja nekretnina (Ljubo Maksan).
AD/9.

Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o sklapanju nagodbe u postupku
izvlaštenja nekretnina (Gojka i Marka Miočević).
AD/10. U raspravi učestvovala Potpredsjednica Slavica Jeličić.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Odluku o davanju
koncesije na pomorskom dobru (č.k.br. 1189/30 k.o. Biograd) u svrhu gospodarskog
korištenja parkirališta i dizalice za brodove.
AD/11.
Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
prodaju građevinskih zemljišta kat.čest.br. 5/15 i 6/16 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
AD/12.
Gradsko vijeće donosi jednoglasno Odluku o davanju suglasnosti ERUDIO
BIOGRAD J.D.O.O. Biograd na Moru za korištenje naziva Biograd u imenu auto škole.
Svi doneseni akti objavljeni su u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.
Ovim je dnevni red 15. sjednice zaključen.
Sjednica je zaključena u 21,30 sati.
Zapisnik vodila
Drina Bešenić, v.r.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Šime Mršić,v.r.

