Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2198/16-02-15-3

IZVADAK
iz 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 16. veljače 2016. 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 12 vijećnika.
Sjednici nisu nazočni: Sanja Delin, Slavica Jeličić i Ivan Sambunjak - svi opravdano.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru, Tonči Šangulin
županijski vijećnik, Ivo Stopfer Voditelj Odsjeka za financije i gospodarstvo, Nevenka Lukin voditelj
Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavnici medija B-portal - Stjepan Mišulić Jelica Farkaš, građanin
Antun Bakija.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr. med. Predsjednica Gradskog vijeća
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent – tajnica.
Predsjednica Gradskog vijeća postavlja pitanje ima li primjedbi na zapisnik sa 27 sjednice
Gradskog vijeća.
Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice usvojena bez primjedbi.
Predložen je slijedeći:
DNEVNI RED
1. Aktualni sat.
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2015.
godinu.
Predloženi dnevni red je usvojen.
AD/1.
AKTUALNI SAT.
Vijećničkih pitanja nije bilo.
AD/2.
S obzirom da na sjednici iz opravdanih razloga nije nazočan Zdenko Kvartuč – predsjednik
Športske zajednice Grada Biograda na Moru , a niti su sjednici nazočni pravnici Gradske uprave Grada
Biograda na Moru , Melanija Ražov Radas- Predsjednica Gradskog vijeća predložila je da se napravi
pauza od 18, 15-18,30 ,te da se na sjednicu pozove Nevenka Lukin Voditelj Odsjeka za društvene
djelatnosti i lokalnu samoupravu zbog pravnih pojašnjenja, a koja se odnose na pitanje Lea Zorice
vijećnika da li je u skladu sa Zakonom rasprava o Izvješću o radu i financijskom izvješću Sportske
zajednice Grada Biograda na Moru za 2015. godinu nakon što je usvojen Program javnih potreba u
športu.
Pozivu se odazvala Nevenka Lukin . Sjednica je nastavljena s radom u 18,30 sati.
Nevenka Lukin Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti objasnila je da se Program javnih
potreba u sportu donosi se odmah nakon Proračuna prema Zakonu o športu, dok se Izvješće o radu i
financijsko izvješće dostavljaju u skladu s odlukom o izvršenju proračuna do 31.1. tekuće godine.
Ivan Babara – vijećnik ustvrdio je da je svaka udruga dužna na str. objaviti svoje financijsko
izvješće.
Ivo Stopfer Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije odgovorio je da korisnici proračuna
objavljivaju na svojim stranicama i stranicama Grada i snose odgovornost što eventualno ne objave.
Sportska zajednica nije korisnik proračuna, (nema svoj RKP) objavljuje svoje izvješće u skladu
Zakonom o sportu dužna je objavljivati.

Nakon provedene rasprave u kojoj su učestvovali i dr.vijećnici: Ivan Babara, Nikola Tomić,
Ivica, Kapitanović .
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANO“ donosi,
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana
sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2015. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice Grada
Biograda na Moru za 2015. godinu.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.
Sjednica je zaključena u 18,45. sati.
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