Klasa: 021-05/14-01/05

IZVADAK
iz zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 17. lipnja 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.
NENAZOČAN VIJEĆNIK: Andrej Marinović
Vijećnik Ivan Sambunjak iz opravdanih razloga kasni na sjednicu.
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,
predstavnici medija: Zadarski list, Jelica Farkaš.
Sjednicom predsjedava Melanija Ražov Radas, dr.med. predsjednica Gradskog vijeća.
Zapisnik vodi Ana Nimac administrativni referent.
Predložena je Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice.
Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov Radas predlaže da se na:
str. 2 Izvadka iza riječi točka 6 koja je „skinuta“ zamjeni riječ nije „uvrštena“ u dnevni red, te na
str. 3 Izvadka brisati riječ „javna“ ostaviti samo „ opomena“ .
20,09 u Vijećnik Ivan Sambunjak stigao na sjednicu.
Konstatira se da je sjednici nazočno 14 vijećnika.
Za riječ se javio vijećnik Ivan Babara, te se izjašnjava o svojoj burnoj reakciji na prošloj sjednici, ali
naglašava da nikog nije vrijeđao. Bi li bilo bolje da sam prešutio da je glasovanje o izvršenju
proračuna s rezultatom 7:6 pravovaljano, a nije, i da sam poslije sjednice sazvao konferenciju za
novinare, nisam pokvaren, napustio sam sjednicu i zapravo zaštitio gradonačelnika. Nakon provedene
rasprave, Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov Radas predložila je da se vijećniku Ivanu
Babara iz zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća briše izrečena opomena, te isto stavila na glasovanje.
Glasovanjem je utvrđeno da je većinom glasova 11 „ZA“ 2 „SUZDRŽANO“ usvojen prijedlog da
se iz zapisnika briše izrečena opomena vijećniku Ivanu Babara.
Vijećnik Leo Zorica: Zašto je na predhodnoj sjednici izbačena 7. točka dnevnog reda:
Problemi u radu sportskih klubova članova Sportske zajednice Grada Biograda na Moru kad je u više
navrata obećano održavanje tematske sjednice o stanju sporta u Gradu Biogradu na Moru na koju je
pozvan i predsjednik Sportske zajednice.
Odgovoreno je kako je utvrđeno kako točka nije predložena u skladu s Poslovnikom Gradskog
vijeća s obzirom da ne sadrži sve akte : tko je predlagatelj, tko obrazlagatelji, prijedlog akta koji čini
osnovu za raspravljanje.
Na konstataciju potpredsjednice Slavice Jeličić da joj se čini da je Grad osnivač Sportske
zajednice odgovoreno je da je Sportska zajednica Udruga građana i Grad nije osnivač.
Verifikacija zapisnika sa predloženim izmjenama usvojena.
DNEVNI

R E D:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog zaključka o stavljanju Prijedloga Godišnjeg izvršenja Proračuna Grada Biograda
na Moru za 2013.godinu na dnevni red 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
3. Prijedlog Godišnjeg izvršenja Proračuna Grada Biograda na Moru za 2013. godinu.
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.
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AD/1.
AKTUALNI SAT
Vijećnik Ivan Sambunjak ukazao je na problem oko nedovoljne zastupljenosti u programu
Radio BnM (o čemu je bilo riječi na prošloj sjednici Gradskog vijeća) njegove stranke HDSSD-a.
Nakon što je Grad uputio dopis lokalnoj BnM postaji stigao je pismeni odgovor u potpisu direktora
gospodina Željko Sedić koji je pun neistina, istina je da nisam bio gost u emisiji radija i tražim od
ovog Vijeća da zatraže ispis odnosno snimku emisije ako postoji.
Predsjednica Gradskog vijeća Melanija Ražov Radas ističe, a isto je potvrdila i Renata
Mršić privremena pročelnica Upravnog odjela za finacije i lokalne djelatnosti da Gradsko vijeće nema
takve ovlasti.
Gradonačelnik : Grad Biograd na Moru sudjeluje u financiranju postaje s 25%, ali bez obzira
na to nikad se nisam niti ću se mješati u uređivačku koncepciju radio BnM.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić:
1. Vezano za popis javnih površina u Gradu Biogradu na Moru:
- Popis dugovanja za korištenje javnih površina u Gradu kao i ostala dugovanja prema
poduzećima u vlasništvu Grada pojedinačno za svakog korisnika.
Da li svi ugostitelji imaju odobrenje za javne površine koje su proširene od početka sezone –
zadnji mjesec dana, a pogotovu da li imaju odobrenje oni štekati koji onemogućuju prolaz pješacima
(u ribarskoj luci, kod pošte, kod autobusnog kolodvora i ostali).
Koliko se plaća javna površina označena kao parkirno mjesto gdje pojedinci dobiju dozvolu za
postavljanje rampe za svoje auto. Ponegdje ima da se na zakupljena parkirna mjesta postavljaju stolovi
i stolice.
Gradonačelnik: Odgovor će biti u pisanom obliku.
2. U planu javne nabave za 2014. godinu planirana je izgradnja odvodnje u ulici Silvija Strahimira
Kranjčevića. Vrijednost ugovora je 950.000,00 kuna i radovi su trebali biti završeni u 5 mjesecu.
- Da li je u projektnoj dokumentaciji došlo do nekih izmjena (upojne cijevi odnosno bunari su
po projektu trebali biti postavljeni na dubinu od 3 metra, a postavljaju se na dubinu od 1,50 metara. To
znači da će oborinske vode kad budu veće količine biti odmah ispod površine i kroz nekoliko godina
ćemo imati valovitu cestu. Zna se kolika je tamo koncentracija oborinskih voda i upojni bunari od 3
metra su neophodni kako bi dugoročno riješili problem?
Gradonačelnik: Odgovor će biti u pisanom obliku.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Šime Mršić: Svjedoci smo da su po nekim mjestima po
gradu još uvijek zalijepljeni plakati od Europskih izbora koji su davno prošli, što se radi po tom
pitanju?
Gradonačelnik: Neki od plakata podliježu Bošani, Komunalni redar izići će na teren i
podnijeti prijave.
Vijećnik Ivan Sambunjak: Hoće li se napraviti prijava i privatnim oglasivačima?
Vijećnik Leo Zorica: Problem parkiranja turističkih vlakića koji u jutarnjim satima ometaju
promet. Koje je njihovo radno vrijeme? Zašto se ne preusmjere na drugu lokaciju? Za njih bi trebala
važiti jednaka pravila kao i za automobile – zabranjen promet.
Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i lokalne djelatnosti Renata Mršić
odgovorila da se u par navrata pokušala promjeniti lokacija parkiranja, međutim ni to nije riješilo
problem budući da stalno dolazi do međusobnih sukoba između vlasnika vlakića gdje je u više navrata
intervenirao i komunalni redar.
Vijećnik Ivan Babara: Kakva je situacija u Turističkoj zajednici Grada Biograda na Moru
budući da je dosadašnji dugogodišnji direktor Turističke zajednice Ivo Eškinja otišao u mirovinu, zna
li se tko će ga i kada zamjeniti?
Gradonačelnik: Dosadašnji direktor Turističke zajednice Ivo Eškinja 1. svibnja 2014. godine
otišao je u mirovinu, a manifestaciju Biogradski stol odradio je na ugovor. Postoji Skupština
Turističke zajednice Grada Biograda na Moru koja broji 18 članova u kojoj Grad ima 2 predstavnika,
čeka se novi Zakon o turističkoj djelatnosti , te će se potom raspisati natječaj, a za to vrijeme o radu u
Turističkoj zajednici Grada Biograda na Moru brinuti će se zamjenica Ivana Kulaš.
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Vijećnica Sanja Delin : Kada će Grad Biograd na Moru poput drugih turističkih gradova
uvesti slobodnu WI-Fi zonu?
Gradonačelnik: Ugovor je potpisan i radi se na tome.
AD/2.
Predsjednica Gradsko vijeća predlaže točku 2

Gradsko vijeće jedsnoglasno donosi
Zaključak
o stavljanju Prijedloga Godišnjeg izvršenja proračuna Grada Biograda na Moru za 2013. godinu na
dnevni red 12. sjednice Gradskog vijeća grada Biograd na Moru
AD/3.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Slavica Jeličić govorila je o prekoračenju reprezentacije i
intelektualnih usluga , a smanjenju za sport i studentske stipendije.
Vijećnik Leo Zorica: Zbog čega Sportska zajednica još uvijek nije dostavila godišnje
financijsko izvješće.
Renata Mršić privremena pročelnica Upravnog odjela za za financije i lokalne djelatnosti
odgovorila je da mjerodavni iz Sportske zajednice za financijsko izvješće se pravdaju kvarom
računala, te ga ponovno rade iz početka i čim bude gotovo biti će uvršteno u dnevni red sjednice
Gradskog vijeća.
Vijećnik Ivan Babara: Kako i na temelju čega se onda isplaćuju financijska sredstva ako ne
dostavljaju financijsko izvješće, a to je naglasila i Revizija da Sportska zajednica mora podnositi
godišnje izvješće.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 5 „PROTIV“ donosi Godišnje izvršenje Proračuna Grada
Biograda na Moru za 2013. godinu.
AD/4.
Prije rasprave po ovoj točki dnevnog reda u 21,05 predložena je pauza od 5 min kako bi
vijećnici mogli pročitati materijal kojeg su prije sjednice dobili na stol (očitovanje Ilirije d.d. u svezi
zahtjeva ugostitelja za izvođenje glazbe na plažama iza 24h i dopis vijećnika Ivana Babara i Lea
Zorica u kojem mole da u stavci predlagatelj za 4. točku dnevnog reda 12.sjednice Gradskog vijeća
Grada Biograd na Moru izostave njihova imena ).
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovalo više vijećnika.
Vijećnik Ivan Babara: Gradonačelnik ima podršku od 60% građana iskazanu na
prošlogodišnjim lokalnim izborima, pa neka poput regulacije prometa za manifestaciju Croatia Harley
– Davidson samostalno donese odluku o produženju rada ugostiteljskih objekata. Može i za cijelo
ljeto ili jednokratno kad su gradske manifestacije ili Svjetsko nogometno prvenstvo .
Gradsko vijeće glasovalo je sa 3 glasa „ZA“ 9 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“.
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti nije usvojen.
Svi akti biti će objavljeni u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ i WEB stranicama grada.

Sjednica je zaključena u 21,45 sati.

ZAPISNIK VODILA:
Ana Nimac,v.r.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Melanija Ražov Radas.v.r.
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