Klasa: 021-05/13-01/08
IZVADAK
iz zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 23. listopada 2013.
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, Marijan Stopfer zamjenik gradonačelnika,
Renata Mršić pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Suzana Horvat Kolanović - Jedinstveni
upravni odjel, Ivo Stopfer, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije, Davor Ivanović voditelj
Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Tonči Šangulin županijski vijećnik,
predstavnici medija: Radio BnM (Branka Pelicarić), Biogradski glasnik (Stjepan Mišulić) , Zadarski
list (Velimir Brkić), Jelica Farkaš.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr.med. predsjednica Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativna tajnica.
Verifikacija zapisnika sa 4 sjednice Gradskog vijeća održane 3. rujna 2013. godine usvojena
bez primjedbi.
Dopuna dnevnog reda - Prijedlog o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga.
Predložen je slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Aktualni sat.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2013. godinu (REBALANS
IV).
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo
polugodište 2013. godine.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna grada
Biograda na Moru za redovno financiranje političkih stranaka u 2013. godini.
5. Prijedlog zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika grada Biograda na
Moru za razdoblje od 01. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine.
6. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o premještanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih
vozila.
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju i plakatiranju.
8. Prijedlog izmjena Društvenog ugovora T.D. KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru.
9. Prijedlog odluke o statusu sredstava za financiranje gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda.
10. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Biograda na Moru.
11. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Grada Biograda na Moru za člana Povjerenstva za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada
Biograda na Moru.
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Programa“Biograd
na Moru - zdravi grad”, te imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova.
13. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone groblja-faza II.
14. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjeneposlovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica.

15. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke
namjene (T3) kamp Soline.
16. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
17. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine u svrhu izgradnje prometnica.
18. Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnine u svrhu izgradnje prometnica.
19. Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje prometnica na području zv. Granda.
20. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Biograd" Biograda na Moru.
21. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića "Biograd" Biograda na Moru.
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića
"Biograd" Biograda na Moru.
23. Prijedlog zaključka u vezi s Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića "Biograd"
Biograd na Moru za pedagošku 2013/2014. godinu.
24. Prijedlog zaključka u vezi s Godišnjim izvješćem o radu Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na
Moru za pedagošku 2012/2013. godinu.
25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga.
Marijan Stopfer zamjenik gradonačelnika položio je svečanu Prisegu.
AD/1. ODRŽAN JE AKTUALNI SAT
Vijećnik Andrej Marinović: S obzirom da je sportska zajednica Grada Biograda na Moru u
financijskim problemima zanima me dali je istinita informacija da se Vatrepolski klub nalazio na
pripremama u Crnoj Gori, te ako je istinita o čijem su se trošku te iste pripreme odvijale – pitanje je
upućeno Marijanu Stopfer zamjenik gradonačelnika.
Marijan Stopfer zamjenik gradonačelnika:Pripreme su financirali roditelji i mali dio domaćini
koji su nas pozvali na turnir.
Andrej Marinović zadovoljan sam s odgovorom.
u 18,15 Marijan Stopfer zamjenik gradonačelnika iz opravdanih razloga napustio je sjednicu.
Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća Na ovo pitanje me ponukao natpis u
jučerašnjem broju Zadarskog lista koji je izišao povodom obilježavanja Dječjeg tjedna.
Djeca su nam poručila „manje radite, ne vičite, ne ostavljajte nas same“
To je jako snažna pruka ne samo nama kao roditeljima, već kao onima koji bi se trebali brinuti da nam
djeca nebi ubuduće slala ovakve poruke.
Moje pitanje je konkretno:
-koliko dječjih igrališta ima u Gradu Biogradu na Moru na koje roditelji mogu dovesti svoju
djecu da se igraju ( koja imaju djeci potrebne sadržaje poput tobogana, klackalica,ljuljački i ostalog).
Gdje djeca školske dobi mogu igrati rukomet, nogomet, košarku?
Gdje naša djeca mogu pogledati kino ili kazališnu predstavu?
Drugo pitanje se odnosi na neke stavke koje stoje u izvršenju proračuna za prvo polugodište ove
godine od kojih neke čak nisu stavljene u ovaj IV Rebalans kao npr.za reprezentaciju i promiđbu i
tisak.
Za proslavu blagdana i spomen dana za cijelu godinu planirano je 90.000,00 kuna a potrošeno
269.103,00 za pola godine.
Za reprezentaciju je za čitavu godinu planirano 400.000,00 kuna, a za prvih šest mjeseci je
potrošeno 424.000,00 kuna.
Za promidžbu i tisak je za cijelu godinu planirano 350.000,00 kuna a već je potrošeno za šest
mjeseci 303.000,00 kuna.
Za Biogradske ljetne manifestacije je planirano 200.000,00 kuna, a za šest mjeseci (kad još nije
bilo ljeto) je potrošeno 350.000,00.
Za ove četiri stavke od planiranih 1.040.000,00 kuna za prvih šest mjeseci je potrošeno
1.346.103,00 kuna.

Pitanje je da li je ovo trošenje u skladu s dinamikom punjenja proračuna koje je za prvih šest
mjeseci iznosila 26% od plana za ovu godinu. Da li bi se nešto od toga moglo smanjiti i dovesti u
okvire razmjerne punjenju proračuna, odnosno da počnemo trošiti onoliko koliko imamo.
Gradonačelnik: Grad ima dosta igrališta Subotica koja je ograđena, na Torovima ima dva igrališta,
na nagovor Vas i dogovoru sa Županijom ove godine u sezoni kod Osnovne škole isto nismo otvorili
za parking iako nije bilo gužve, klackalice za djecu kod dva Dječja vrtića prije 4 godine nije bilo ni
jednog.
Za školsku dob gledajući broj stanovnika ima dovoljno - dvi dvorane i svi koji to žele mogu ih
koristiti.
Kazalište, vjerojatno aludirate na na Pučko otvoreno učilište radi se na tome, ovih dana stavit će se
prozori za 2-3 godine biti će u funkciji ne može se preko noći.
Na drugo pitanje odgovor će biti kad bude točka Rebalans.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić Nisam baš zadovoljna s odgovorom, smatram
da je igrališta stvarno premalo i da bi to pitanje trebalo početi što prije rješavati, pogotovo kod
Osnovne škole za koje znam da nije u našoj nadležnosti, ali to je kod nas i za našu dicu.
Vijećnik Leo Zorica:Vezano za sportska igrališta, s obzirom da gradonačelnik kaže da nije
gužva, ja pitam koje sadržaje nudi za djecu, ako mogu komentirati na Subotici je izgrađen skate kako
je pisalo u novinama došlo je do nereda i drugo koji će roditelji sa poluotoka djecu slati na igrališta na
Torove.
Gradonačelnik: Već sam na jednoj sjednici odgovorio na ovo pitanje da igralište kod Osnovne
škole nije u nadležnosti Grada Biograda na Moru nego Županije
18,20 sati na sjednicu stigla Antonia Radas.
Sjednici je nazočno 14 vijećnika.
Mira Ražnjević: dala je primjedbu zašto joj nije odgovoreno na vijećničko pitanje koje je
postavila koje na prošloj sjednici.
Gradonačelnik pročitao odgovor na vijećničko pitanje(postavljeno na 2. sjednici Gradskog vijeća
od 17. srpnja 2013. godine) Potpredsjednice Gradskog vijeća Slavice Jeličić, vijećnik Ivan Babara
kazao je da nema potrebe za čitanjem odgovora s obzirom da je vijećnica dobila pismeni odgovor.
Vijećnica Mira Ražnjević: Upozorila je da po Poslovniku Gradskog vijeća pisani odgovor na
postavljeno vijećničko pitanje moraju dobiti svi vijećnici.
Primjedba – primljena na znanje.
Vijećnik Ante Lukačić: Svjedoci smo učestalih upozorenja, a i samih ovrha obrtnicima Grada
Biograda na Moru, a u svezi neplaćanja vodnih naknada. Problem je u tome što Grad ne šalje uplatnice
kao svim građanima, već obrtnike zadužuje po ugovorima i razrezima koji su stari više godina.
Pitanje glasi Dali je moguće da Gradska uprava šalje godišnje zaduženje obrtnicima i time da se
otklone neugodnosti i nesporazumi.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Renata Mršić: odgovorila je da se jednom godišnje
šalju se Rješenja za vodnu naknadu – primljeno na znanje vodit će mo o tome računa.
Vijećnik Ante Lukačić: Ovdje se radi o tromosti Gradske uprave jednom godišnje nije problem
poslati uplatnicu i tražimo da se šalju uplatnice.
Vijećnik Ivan Sambunjak: Dobio sam informaciju od predstavnika Lovačkog društva i od
predsjednika Jedriličarskog kluba da će doći do rušenja društvenih prostorija na čestici 1100/1. Da li
postoji alterlativno rješenje?
Gradonačelnik: Neznam na kojoj je sjednici u prošlom sazivu to bilo zamjena čest. sa hotelom
IN dobili smo dva prostotra. Športska udruga Podlanica je rješena oni su smješteni kao iYacht klub u
Pučko otvoreno učilište ne plaćaju struju ni dr., što se tiče lovaca kod njih je malo drugačije, oni
smatraju da je to njihovo. U ponedjeljak imamo sastanak i nadam se da će mo problem rješiti u
slijedeća 3 mjeseca.
Vijećnik Ivan Sambunjak: Hvala, zadovoljan sam s odgovorom.
Vijećnik Ivan Babara: Kad će biti stavljeni dužnici na WEB stranicu Grada.
Suzana Horvat Kolanović: Odgovorila je da po opće poreznom Zakonu to može objaviti samo
porezna uprava za određene vrste duga.

AD/2.

U raspravi su učestvovali: potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić, vijećnica Mira
Ražnjević, vijećnici: Ivan Babara, Ivan Sambunjak i Andrej Marinović.
Vijećnica Mira Ražnjević :Dala je primjedbu da je ovaj Rebalans dokaz raskošnog umjesto
racionalnog trošenja.
Vijećnik Andrej Marinović : dao je primjedbu da Udruga e-biog@d prima sredstva iz
Proračuna Grada za vođenje web portala, a da portal ne postoji?
odgovoreno – provjerit će se
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „PROTIV“ donosi izmjene i dopune Proračuna Grada
Biograda na Moru za 2013. godinu (REBALANS IV).
AD/3.

U raspravi su učestvovali: Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća, vijećnica Mira
Ražnjevi, vijećnik Ivan Sambunjak.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „PROTIV“ donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2013. godine.
AD/4.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
sredstava iz proračuna grada Biograda na Moru za redovno financiranje političkih stranaka u 2013.
godini.
AD/5.
Gradsko vijeće sa 8 „ZA“ 3“ PROTIV“ 3“ SUZDRŽANO“ donosi zaključak o usvajanju
Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika grada Biograda na Moru za razdoblje od 01. siječnja
2013. do 30. lipnja 2013. godine.
AD/6.
U raspravi učestvovala potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić .
Gradsko vijeće sa 9“ ZA“ 2 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“donosi odluku o dopunama Odluke o
premještanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
AD/7.
Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA“ 2 „PROTIV“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o reklamiranju i plakatiranju
AD/8.
Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA“ 6 „PROTIV“ donosi izmjene Društvenog ugovora T.D.
KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru.
AD/9.
U raspravi učestvovali: Slavica Jeličić potpredsjednica Gradskog vijeća i vijećnik Ivan
Babara.
Gradsko vijeće sa 8 glasova ZA“ 6 „PROTIV“ donosi odluku o statusu sredstava za financiranje
gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
AD/10.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi odluku o poništenju Odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području grada Biograda na Moru.

AD/11.

Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ donosi odluku o imenovanju predstavnika
Grada Biograda na Moru za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Biograda na Moru.
AD/12.
Toni Bogdanić Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja izvjestio je vijećnike o izmjeni
članova Povjerenstva, umjesto Marijana Stopfer- Zdenko Kvartuč, umjesto Davora Jelić - Leo Zoricaostali članovi Povjerenstva za provedbu Programa „Biograd na Moru-zdravi grad“ ostaju isti.
Vijećnik Ivan Sambunjak još jednom je dao primjedbu da bi u Odboru za izbor i imenovanje
od pet (5) članova trebalo biti (2) oporbena vijećnika zbog ravnomjerne zastupljenosti, a prema
stranačkom sastavu Gradskog vijeća vijeća, a ne samo jedan (1) oporbeni vijećnik.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za
provedbu Programa “Biograd na Moru - zdravi grad”, te imenovanju predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova.
AD/13.
Vijećnik Ante Lukačić: Dao je primjedbu da je premalo velikih grobnica i moli ako se to može
izmjeniti.
Davor Ivanović voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša –
odgovorio.
S obzirom da je to Detaljni plan plan uređenja trebala bi se ponoviti cijela procedura .
Predloženo je da se danas usvoji Detaljni plan uređenja zone groblja-faza II, a kasnije se može
donijeti Odluka o izmjenama plana.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi odluku o donošenju Detaljnog
plana uređenja zone groblja-faza II.
AD/14.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „SUZDRŽANO donosi odluku o donošenju Urbanističkog
plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica.
AD/15.
Vijećnik Ivan Babara: Jeli smanjenje kampa sa 8,5 u svezi prezentacije održane prije tri godine
gdje se na tom dijelu predvidja izgradnja 30 luksuznih vila hotela Adria.
Odgovor je dao gradonačelnik po UPU tu jedino može biti hotel i rekreacijska zona, ništa drugo,
a u južnom dijelu obuhvata između prostora turističke namjene ostaje šetnica koja povezuje uvalu
soline i Kumenat i za to postoji potrebna dokumentacija.
Gradsko vijeće sa sa 8 glasova „ZA“ 6 „SUZDRŽANO donosi odluku o donošenju
Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) kamp Soline.
AD/16.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi odluku o ukidanju statusa
javnog dobra u općoj uporabi.
AD/17.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o kupnji nekretnine u svrhu izgradnje
prometnica.
AD/18.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi zaključak o zamjeni
nekretnine u svrhu izgradnje prometnica.
AD/19.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi zaključak o zamjeni
nekretnina u svrhu izgradnje prometnica na području zv. Granda.

AD/20.

Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO donosi rješenje o razrješenju
ravnateljice Dječjeg vrtića "Biograd" Biograda na Moru.

AD/21.

Vijećnik Ivan Sambunjak : Zašto dosadašnja, dobra ravnateljica nije izabrana za novu-staru ,
već za v.d. ravnateljicu , jeli u interesu roditelja i djece da je v.d. ravnateljica na čelu vrtića koja nije
prošla natječaj.
Vijećnica Mira Ražnjević postavila je pitanje zašto nije nijedna osoba izabrana ako su
obadve ispunjavale uvijete.
Gradonačelnik: Takvu Odluku donilo je Upravno vijeće.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić: Očekuju li se nakon ponovljenog
natječaja isti problemi.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“2 „PROTIV“ 4“ SUZDRŽANO“ donosi rješenje o
imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića "Biograd" Biograda na Moru.
AD/22.
Amandmanje dao vijećnik Ivan Sambunjak „ članak 18. stavak 1 riječi:, 1,5 godina“zamijeni
riječima „12 mjeseci – predloženi amandman usvojen“ jednoglasno“.
Gradsko vijeće sa 12 glasova „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Biograd" Biograda na Moru.
AD/23.skinuto s dnevnog reda.
AD/24.skinuto s dnevnog reda.
AD/25.

Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 6 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o davanju
suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga.
Svi akti objavljeni su u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 20,00 sati.
Zapisnik vodila
Ana Nimac,v.r.

Predsjednica Gradskog vijeća
Melanija Ražov Radas,dr.med.,v.r.

