Klasa: 021-05/14-01/02

IZVADAK
iz zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 23. travnja 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.
OPRAVDALI IZOSTANAK: Ivan Babara, Ivan Sambunjak.
Sjednici su nazočni: Ivan Knez gradonačelnik, Renata Mršić privremena pročelnica Upravnog
odjela za financije i lokalne djelatnosti, Ivo Stopfer, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije,Tonči
Šangulin član Županijske skupštine, Esma Brzić, v.d ravnateljica Dječjeg vrtića, Jelka Sipina
ravnateljica Gradske knjižnice, predstavnici medija: Zadarski list (Velimir Brkić), Radio BnM (Branka
Pelicarić) , Jelica Farkaš.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr.med. predsjednica Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent.
Verifikacija zapisnika sa 8 sjednice usvojena bez primjedbi.
Prije prelaska na rad sjednice Predsjednica Gradskog vijeća predložila je da vijećnici glasovanjem
odluče hoće li se raspravljati o dopunskim točkama dnevnog reda koje su vijećnici dobili na stolu
prije same sjednice, jedan je prijedlog da se vijeće sastane u petak, a drugi je da se poslije 15. točke
dnevnog reda napravi pauza od 10-tak minuta kako bi vijećnici isto mogli pročitati.
Većinom glasova 11 „ZA“ odlučeno je da se poslije 15-te točke dnevnog reda napravi pauza.
Predložen je slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje
od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine
Tomislavgrad iz Bosne i Hercegovine Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska
županija i Grada Biograda na Moru iz Republike Hrvatske.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Biograd na
Moru.
5. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Biograda na Moru.
6. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju 3 građevinska zemljišta u
Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sklapanju nagodbe u postupku potpunog
izvlaštenja nekretnine.
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama
u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
11. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2013.
godinu.
12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru.

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne
postrojbe Grada Biograda na Moru za 2013. godinu.
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske
knjižnice Biograd na Moru za 2013. godinu.
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju CROATA d.o.o. za
informacijsku djelatnost Biograd na Moru za 2013. godinu.
16. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.
godinu.
17. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje
kanala oborinske odvodnje zapadnog dijela grada (č.k. br. 1189/30 k.o. Biograd).
18. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru (č.k. br.
1189/30 k.o. Biograd) u svrhu gospodarskog korištenja parkirališta i dizalice za brodove.
19. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju pomorskog dobra u svrhu
gospodarskog korištenja parkirališta i dizalice za brodove.
Dnevni red jednoglasno usvojen.
1.AKTUALNI SAT
Vijećnica Mira Ražnjević
-Gradonačelniku U prošloj 2013. godini utrošeno je znatno manje sredstava za gradnju objekata komunalne
infrastrukture. Za izgradnju nerazvrstanih cesta od planiranih 3.125 000,00 kn utrošeno je samo
643,934,00 kn, za javnu rasvjetu, proširenje gradskog groblja i opskrbu pitkom vodom utrošeno ja 0
kn od planiranih 1.125.000,00 kn. Za studentske stipendije i veliki dio kapitalnih ulaganja na
vijećnička pitanja odgovarali ste da jednostavno nema novaca.
S druge strane, sredstva za reprezentaciju, razne vrste usluga, razne manifestacije i proslave
rebalansima proračuna su povećavana i za više od 100%. Npr. za reprezentaciju je petim rebalansom
traženo povećanje iznosa za 88%, a od toga je plaćanje izvršeno 112,4 %
Iz navedenog može se jedino zaključiti da zbog rastrošnosti, nema novaca za kapitalna ulaganja,
studentske stipendije i komunalnu infrastrukturu.
Molim Gradonačelnika da objasni navedene činjenice i da odgovori na pitanje da li će ovakvo
neracionalno trošenje proračunskih sredstava nastaviti i u 2014. godini.
Gradonačelnik je odgovorio Neće.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić: Zašto građani Grada Biograda plaćaju
3,86 kuna po m3 vode naknadu za razvoj. Ta ista cijena je bila određena kao naknadu za izgradnju
kanalizacije do 2011. godine. Nakon donošenja Zakona o vodama na GV 25.02.2011. godine isti iznos
je samo preimenovan u naknadu za razvoj. Cijena naknade za razvoj određuje lokalna samouprava,
smatram da je previsoka, a pogađa najviše domicilno stanovništvo. Previše je to godina (do 2019) sa
istim iznosima nameta. Npr. Baška voda 1,50 Vodnjan 1,55, Krapina 2,00 Rijeka 1,59, Zadar 1,63 itd.
Molim da nam se na idućoj sjednici Gradskog vijeća dostavi popis ugovora o zakupu javne
površine i koncesijskih odobrenja za 2013. godinu sa: Naziv korisnika, površina i visina naknade na
godišnjoj razini. Ujedno bi zamolila da razmislite o prijedlogu da se na rubove dodjeljenih javnih
površina za korištenje stavi neka oznaka kako bi građani u slučaju prekoračenja dozvoljenih gabarita

mogli prijaviti. U tom slučaju bi se posao komunalnog redara smanjio i bilo bi učinkovitije i brže
donošenje novih rješenja ako netko koristi više površine nego što plaća.
Odgovor dao gradonačelnik: Što se tiče plaćanja vode odnosno naknade od 3,86 kn po m3 to
je stara priča, a vezana je za financiranje izgradnje kanalizacije Biogradske rivijere što proizlazi iz
obveze prema Svjetskoj banci bez koje nebi mogli izgraditi sustav i prateće objekte u visini od 100
mil. kn Odluku je donijelo Gradsko vijeće u starom sazivu, a osim Biograda koji je tad bio 29%
vlasnik Komunalca i općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane donijeli su istu odluku.
Vijećnik Ante Lukačić: Vezano za prijedlog oznake na rubovima dodjeljenih javnih površina i
koncesijskih odobrenja imam saznanja da to primjenjuje samo Grad Dubrovnik.
AD/2.
U raspravi učestvovala Potpredsjednica Slavica Jeličić da u SDP-u nisu zadovoljni izvješćem,
naročito ne iz razloga izdvajanja financijskih sredstava za sport.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „PROTIV“ donosi Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg
izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.
AD/3.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ donosi Odluku o prihvaćanju Sporazuma o
suradnji i prijateljstvu između Općine Tomislavgrad iz Bosne i Hercegovine Federacija Bosne i
Hercegovine Hercegbosanska županija i Grada Biograda na Moru iz Republike Hrvatske.
AD/4.
U raspravi učestvovala vijećnica Mira Ražnjević.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Gradske knjižnice Biograd na Moru.
AD/5.
Vijećnica Mira Ražnjević predložila je da se u članku 5. Odluke umjesto riječi „kao i pravnim
osobama u kojima je Grad Biograd na Moru osnivač ili suosnivač“ izmjeni riječi „kao pravnim
subjektima kojima je Grad Biograd na Moru osnivač ili suosnivač“ – prijedlog usvojen. Gradsko
vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 “SUZDRŽANO“donosi Odluku o dopunama Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
AD/6.
Vijećnica Mira Ražnjević dala je primjedbu da u Odluci o upravljanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu grada Biograda na Moru nigdje nema odredbe o plaćanju kupoprodajne
cijene po modelu A i modelu B.
Gradsko vijeće sa 9 „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izboru najpovoljnijih
ponuditelja za prodaju 3 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
AD/7.
Gradsko vijeće sa 9 glaova „ZA“4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o ukidanju statusa
javnog dobra u općoj uporabi.
AD/8.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sklapanju nagodbe u
postupku potpunog izvlaštenja nekretnine.

AD/9.
Predloženo je da se napravi pročišćeni tekst odluke.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
AD/10.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
AD/11.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o usvajanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta za 2013. godinu.
AD/12.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Biograd"
Biograd na Moru.
AD/13.
Gradsko vijeće sa 11 glasova „ZA“donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2013. godinu.
AD/14.
Jelka Sipina ravnateljica Gradske knjižnice Predložila je zaposlenje jednog stalnog djelatnika ili
pripravnika kako bih Gradska knjižnica mogla raditi od 08 – 20 sati, te upozorila na neadekvatne
uvjete rada u Gradskoj knjižnici.
Predsjednica Gradskog Vijeća Melanija Ražov Radas predložila je da se zbivanja vezano za
gradsku knjižnicu kao što su knjiživne večeri i druga događanja održavaju u Gradskoj vijećnici.
Grasko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2013. godinu
AD/15.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju
CROATA d.o.o. za informacijsku djelatnost Biograd na Moru za 2013. godinu.
Pauza 15 minuta.
Nastavak u 20,15 sati
AD/16.
Uz izmjene da se u Izvješću ispravi odvoz komunalnog otpada od domaćinstva i gospodarstva
obavlja umjesto 2 puta tjedno da se ispravi 1 put tjedno u zimskom periodu ,i u ljetnom periodu
umjesto 4 da se ispravi 3 puta tjedno.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu

AD/17.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o davanju koncesije za
posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje kanala oborinske odvodnje zapadnog dijela grada
(č.k. br. 1189/30 k.o. Biograd).
AD/18.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 „SUZDRŽANO“ donosi Zaključak o pokretanju postupka
davanja koncesije na pomorskom dobru (č.k. br. 1189/30 k.o. Biograd) u svrhu gospodarskog
korištenja parkirališta i dizalice za brodove.
AD/19.
Gradsko vijeće sa 9 „ZA“ 3 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o imenovanju
Stručnog povjerenstva za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja parkirališta i
dizalice za brodove.
Svi aki biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru i WEB stranicama
Grada.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 20,35 sati.

Zapisnik vodila
Ana Nimac, v.r.

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

