Klasa: 021-05/14-01/04

IZVADAK
iz zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 5. lipnja 2014.
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 13 vijećnika.
IZOSTANAK OPRAVDALA: Sanja Delin.
Vijećnica Antonia Radas iz opravdanih razloga kasni na sjednicu.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik, Renata Mršić privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i lokalne djelatnosti Tonči Šangulin županijski vijećnik, Ivo Stopfer, voditelj
Odsjeka za gospodarstvo i financije, Zdenko Kvartuč predsjednik Sportske zajednice Grada Biograda
na Moru, predstavnici medija: Radio BnM, Zadarski list , Jelica Farkaš, građani grada Biograda na
Moru Mirana Belamarić i Antun Tugo Bakija.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr.med. predsjednica Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent.
Verifikacija zapisnika sa 10 sjednice usvojena bez primjedbi.
Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov Radas prije predlaganja Dnevog reda upozorava
na slijedeće:
Poštovani,
pozivom za 11. sjednicu Gradskog vijeća grada Biograda na Moru sazvanu za dan 05. lipnja 2014.
godine s početkom u 19,00 sati predložen je dnevni red. Međutim, do dana određenog za održavanje
11. sjednice, tijela Grada nisu dostavile materijal uz točku 6. i 7. predloženog dnevnog reda.
TOČKA 6.
Naime, uz predloženu točku 6. nema prijedloga odluke niti obrazloženja, nije poznat predlagatelj niti
izvjestitelj pa Gradsko vijeće ne može provesti raspravu niti može valjano odlučivati ili donijeti bilo
kakvu pojedinačnu odluku. Člankom 44. Poslovnika određeno je:
- da se postupak donošenja akta pokreće prijedlogom akta,
- da prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
- da se uz tekst prijedloga akta s obrazloženjem dostavlja i tekst odredaba važećeg akta koje se
mijenjaju odnosno dopunjuje,
kao i da se uz prijedlog akta može podnijeti i odgovarajuća dokumentacija, što je u konkretnom
slučaju izostalo. Kako je vidljivo, nije moguće postupiti niti primjenom stavka 3. istog članka
Poslovnika slijedom čega se predloženoj točki dnevnog reda ne može raspravljati niti odlučivati.
Sukladno navedenom, upućuju se tijela Grada na odredbu članka 43. stavak 2. Poslovnika na način da
u roku od 15 dana otkloni navedene nedostatke jer će se u protivnom smatrati da prijedlog nije niti
podnesen uz posljedice iz stavak 2. i 3. članka 43. Poslovnika.
TOČKA 7.
Predložena 7. točka dnevnog reda ne sadrži niti jedno obilježje postupka za donošenje bilo kakvog
pojedinačnog akta pa se ima smatrati kao da postupak povodom te točke nije niti pokrenut. Budući da
postupak za donošenje pojedinačnog akta po predloženoj točki dnevnog reda nije niti pokrenut, a iz
opisa točke dnevnog reda nije moguće sa sigurnošću utvrditi tko je ovlašteni predlagatelj to se upućuju
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tijela Grada ili drugi predlagatelj, da može postupiti bez ograničenja u smislu rokova određenih
člankom 43. Poslovnika odnosno da prijedlog za raspravu o naznačenoj temi ovlašteni predlagatelj
može ponovo podnijeti ma tko to u konkretnom slučaju bio, time da isti bude u skladu sa odredbama
Poslovnika.
Ujedno, zbog navedene prakse mole se svi ovlašteni predlagatelji iz članka 42. Poslovnika da ubuduće
prijedloge općih ili pojedinačnih odluka dostavljaju sukladno odredbi članka 44. Poslovnika.
Također, molim službenike ustrojbene jedinice Upravnog odjela koje obavlja stručne poslove za
Gradsko vijeće sukladno članku 16. Poslovnika da ubuduće prosljeđuju prijedloge ovlaštenih
predlagatelja samo ukoliko su isti sukladni članku 44. Poslovnika.

Slijedom navedenog, a pozivom na članak 69. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Biograda
na Moru ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13.), za ovu 11. sjednicu
Gradskog vijeća predlažem slijedeći izmijenjeni
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Aktualni sat.
Prijedlog Godišnjeg izvršenja Proračuna Grada Biograda na Moru za 2013. godinu.
Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju.
prijedlog plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području grada Biograda na Moru.
5. Prijedlog odluke o prodaji građevinskih zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene
(K2).
Što se tiče zahtjeva vijećnika Ivana Sambunjak za dopunom dnevnog reda za prolongaciju radnog
vremena za vrijeme SP-a, predsjednica Gradskog vijeća odgovorila je, sobzirom da je to povezano s
točkom 6. koja je skinuta s Dnevnog reda o istom se ne može raspravljati na ovoj sjednici.
U svemu ostalom poziv sa prilozima ostaje nepromijenjen.

AD/1. AKTUALNI SAT
Vijećnica Mira Ražnjević – pitanje upućeno Gradonačelniku
1. Nakon prošle sjednice Gradskog vijeća u medijima se pojavila netočna informacija da je Grad
Biograd izgubio 2,5 miliona kuna na izgradnji kanalizacije. Informacija nije točna, jer je Grad izgubio
daleko veći iznos, jer nije povukao sredstva iz IPARD programa koja su mu bila odobrena kao
nepovratna. Molim Gradonačelnika da nas izvijesti koliki je iznos sredstava koji je trebao biti isplaćen
iz IPARD programa, jer je to stvarni gubitak.
2. Iz gradskog proračuna potrošeno je 2,5 miliona za izgradnju kanalizacije. Zanima me što je
napravljeno za taj iznos.
Gradonačelnik: Dobio sam krivu informaciju, dakle nije 2,5 milijuna kuna koje smo trebali povući
iz IPARD programa Europske unije, nego 1,1 milijun kuna koja su isplaćena iz Gradskog proračuna.
Time Grad nije ništa izgubio, utrošeno je 1,1 milijuna kuna neznam točno za koje ulice.
Što se tiče drugog pitanja odgovor će biti za slijedeću sjednicu u pisanom obliku .
AD/2.
Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov Radas: Budući da zbog obveza, promjena u
gospodarskim kretanjima, a što je rezultiralo smanjenim prihodima, nastaje disproporicija prihoda i
rashoda pa se time zbog neuravnoteženja proračuna koje nije moguće otkloniti rebalansom, dovode u
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pitanje servisne funkcije iz samoupravnog djelokruga Grada, a koje su od osobite važnosti za Grad i
građane, predlaže se slijedeći
Zaključak
u svezi privremene obustave pojediničnih rashoda do uravnoteženja i poravnanja
prihoda i rashoda proračuna Grada Biograda na Moru

Točka 1
Predlaže se gradonačelniku grada Biograda na Moru da pojedinačnom odlukom utvrdi prioritete u
financiran ju funkcija i obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11,
144/12, 19/13), a osobito da:
a) obustavi izvršavanje pojedinih rashoda,
b) zaustavi preuzimanje obveza,
c) predloži produljenje ugovorenih rokova plaćanja u skladu s posebnim propisima
d) zaustavi preraspodjelu proračunskih sredstava.
Točka 2.
Odluku o utvrđenju prioriteta u financiranju funkcija i obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga lokalnog značaja dostavi ovom predstavničkom tijelu Grada na znanje.
Točka 3.
Obvezuje se gradonačelnik da podnese izvješće o učincima odluke iz točke 1 ovog Zaključka, u
roku od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke.
Pristupa se glasovanju za ovu točku dnevnog reda zajedno sa Zaključkom Predsjednice
Gradskog vijeća Melanije Ražov Radas, te se utvrđuje da je po izvršenom glasovanju sa 7 glasova
„ZA“ 6“PROTIV“ prihvaćeno Godišnje izvršenja Proračuna Grada Biograda na Moru za 2013.
godinu.
Po izvršenom glasovanju vijećnik Ivan Babara upozorava da imamo problem, jer sukladno
Poslovniku Gradskog vijeća ova se točka mora usvojiti većinom glasova svih vijećnika (15) , a ta
većina da u ovom slučaju nije postignuta . Ja ovako neću raditi, ja radim po zakonu, a ne kao vi, ne
želim sudjelovati ni u odlučivanju o novom zaduživanju, zatim je napustio je sjednicu.
Kako bi se raspravilo i utvrdilo da li se ova točka može smatrati usvojenom ili ne predložena je pauza
od 30 minuta .
(19,25 sati)
19,55 sjednica nastavlja s radom.
Na sjednicu stigla vijećnica Antonia Radas.
Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov Radas moli da se izvrši prozivka vijećnika kako
bi se utvrdio kvorum.
Prozivkom je utvrđeno da su sjednici nazočni: Toni Bogdanić,Ante Lukačić, Marica Mrkić,Šime
Mršić, Antonia Radas, Melanija Ražov Radas, Eddie Stamičar, Nikola Tomić
Nenazočni: Ivan Babara, Slavica Jeličić, Mira Ražnjević, Andrej Marinović, Ivan Sambunjak, Leo
Zorica.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno 8 vijećnika da postoji kvorum , te ista može
nastaviti s radom .
Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov Radas utvrđuje da točka 2 dnevnog reda
nije izglasana, te prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda izriče :
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Javnu opomenu
vijećniku Ivanu Babara zbog vrijeđanja gradonačelnika, Gradskog vijeća, Županijskog vijećnika i
djelatnika Gradske uprave Grada Biograda na Moru.
AD/3.
U raspravi učestvovao vijećnik Toni Bogdanić.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o kratkoročnom zaduženju.
AD/4.
Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014.godini na području
grada Biograda na Moru.
AD/5.
Uz dopunu da se doda članak III koji glasi“ Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti
Odluka o prodaji građevinskih zemljišta u trgovačkoj zoni u Biogradu na Moru, KLASA:94401/10-01/48, URBROJ: 2198/16-02-10-3, od 29. listopda 2010. godine („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“, broj 8/2010).Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prodaji
građevinskih zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2).
Svi aki biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i WEB stranicama
Grada.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica 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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