ZAPISNIK

sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 17. srpnja 2013. godine, u
sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 19,00 sati.
NAZOČNI: Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović, Dragan Damjanović, Dijana
Ivelić, Mate Martinić, Branko Jašić, Milan Glavaški, Dinko Hržić, Danica Baričević, Nataša
Ann Beović, Ante Roso, Petar Maričić, Lovro Kirigin.

OSTALI NAZOČNI: zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica Dragičević, Danijela
Kirigin, ðuro Roso, predsjednik VMO naselja Mirca Frano Rosić, predsjednik VMO naselja
Splitska Ivan Martić, Mario Duvnjak, Ilija Androšević, Stjepko Šemanović, Pročelnik JUO
Ivica Blažević i Ines Kojundžić.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra, Petar Maričić pozdravio je prisutne vijećnike, a
po prozivci utvrñeno je 13 prisutnih vijećnika, tj. postoji kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka predviñenih dnevnim redom.
Upoznaje vijećnike da su na stolu dobili dodatne materijale, Poslovnik Gradskog vijeća Grada
Supetra, Statut Grada Supetra i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, da
vijećnici budu upoznati s radom gradskog vijeća.

Ističe da su člankom 40. Poslovnika dvije nove točke upućene po hitnom postupku na
sjednicu:
1. točka po prijedlogu gradonačelnice „Odluka o dopuni Odluke o najnižim zakupninama za
davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih naprava na području Grada
Supetra“
2. točka po prijedlogu kluba vijećnika SDP, HSU i HNS-LD za donošenje Zaključka o
prioritetima i smjernicama u radu i djelovanju NK Jadran Supetar.
Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog da li točka: „Odluka o dopuni Odluke o
najnižim zakupninama za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih
naprava na području Grada Supetra“ može ući u dnevni red, što je nakon obavljenog
izjašnjavanja usvojeno JEDNOGLASNO s 12 glasova (vijećnik Lovro Kirigin u trenutku
glasovanja nije u vijećnici).
Nakon toga, predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog da li točka - donošenje Zaključka o
prioritetima i smjernicama u radu i djelovanju NK Jadran Supetar, može ući u dnevni red.
Vijećnik Dinko Hržić daje prijedlog da ta točka bude točka 10. dnevnog reda, što je nakon
obavljenog izjašnjavanja usvojeno JEDNOGLASNO s 13 glasova.
Predsjedavajući traži izmjeni u promjeni tiska dnevnog reda u točci 3. gdje stoji : „raspravljanje
po“ na način na piše „Izvještaj gradonačelnice po“. Vijećnik Dinko Hržić daje primjedbu da je
to raspravljanje.
Predsjedavajući odgovara da je to pitanje u nadležnosti gradonačelnice, to nije raspravljanje
nego izvještaj i daje taj prijedlog točke 4. na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja
prijedlog se usvaja s 8 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANIH.
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Predsjedavajući daje na glasovanje dnevni red s prihvaćenim izmjenama.Nakon izjašnjavanja
konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno, tako da glasi:

DNEVNI RED SJEDNICE:
1. Verifikacija zapisnika sa 2. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra
održane dana 26. lipnja 2013. godine;
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi;
3. Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o dopuni Odluke o najnižim zakupninama za davanje u zakup javnih
površina za postavljanje kioska i drugih naprava na području Grada Supetra“;
4. Izvješće gradonačelnice o:
- predmetu posl. broj Kov-15/13 Županijskog suda u Splitu, okrivljenik Zoran
Marinelić;
- kaznenoj prijavi protiv Jerka Hržića i Zorana Papića zbog kaznenog djela poticanja na
zlouporabu položaja i ovlasti iz članka 337. st. 4. KZ-a, od dana 16. travnja 2012.
godine:
Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković
5. Raspravljanje i donošenje:
„Odluke vezano za pravo prvokupa nekretnina unutar zone A zaštićene kulturno
povijesne cjeline Grada Supetra, označene kao čest.zem. 31/1, 31/2 k.o. Supetar
Izvjestitelj: Pročelnik Ivica Blažević
6. Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Supetra“
Izvjestitelj: Pročelnik Ivica Blažević
7. Raspravljanje i donošenje:
- „Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja o prodaji
grañevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Supetra broj 10/11)
Izvjestitelj; Pročelnik Ivica Blažević
8. Raspravljanje i donošenje:
„Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama“
Izvjestitelj: komunalni redar Matko Rendić
9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova:
- „Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost“
- „Komisije za prigovore i pritužbe“;
- „Komisije za imenovanje ulica i trgova“
- „Komisije za javna priznanja Grada Supetra“
- „Stožera za zaštitu i spašavanje“;
- „Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Supetra“
- „Povjerenstva za popis birača“
10. Raspravljanje i usvajanje:
- „Prijedloga zaključka o prioritetima i smjernicama u radu i djelovanju NK Jadran
Supetar“
AD 1.
Predsjedavajući ističe grešku na stranici 5. točka 6. u pisanju prezimena vijećnice Danice
Baričević i stavlja na usvajanje zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra
održane dana 27. lipnja 2013. godine, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen
JEDNOGLASNO.
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AD 2.
Vijećnička pitanja i prijedlozi
Predsjedavajući uvodno ističe da je gradonačelnica pismeno odgovorila na dio vijećničkih
pitanja sa prošle sjednice.
Gradonačelnica čita odgovore na vijećnička pitanja, nakon čega vijećnici Dragan Damjanović i
Danica Baričević zahvaljuju na odgovorima.
Vijećnik Milan Glavaški ističe problem posla obavljanja mrtvozornika u Supetru koji je
nastao nakon odlaska doktora Buljevića i doktorice Vodanović u mirovinu. Predlaže da gradska
uprava uputi dopis županijskom uredu za zdravstvo, gospoñi Nadi Kotromanović da imenuju
dva liječnika za obavljanje poslova mrtvozorstva.
Vijećnik Ante Roso ima primjedbu na trajektne linije, traži da se stari trajekt Vladimir Nazor
premjesti na druge linije, a nama vrate trajekti koji odgovaraju našim potrebama, te traži da se
uputi dopis Jadroliniji o promjeni trajekta.
Vijećnik Mate Martinić ističe da je donesena odluka da Komunalno društvo upravlja lukom
Supetar, pita da li se to odnosi i na ostale luke i lučice na području Grada.
Gradonačelnica odgovara da je pokušala doći do karte lučkog područja grada. Zamjenik
gradonačelnice Šimica Dragičević pojašnjava da su u kontaktu s gospodinom Marojevićem
direktorom Županijske lučke uprave zahtjevali kartu područja Supetra, Mirca i Splitske kojim
upravlja Županijska lučka uprava, ali na traženje ni do danas nismo dobili odgovor. Predlaže da
se uputi pismeni zahtjev direktoru Županijske lučke uprave i županu
Vijećnik Mate Martinić ističe da to pitanje zahtjeva posebnu tematsku sjednicu gradskog
vijeća na kojoj bi bili pozvani ljudi iz Županijske lučke uprave i Ministarstva za koju sjednicu
bi se kvalitetno pripremili. Nadalje kaže da most u Mircima propada.
Gradonačelnica odgovara da je za sanaciju mosta napravljen troškovnik,
Vijećnik Lovre Kirigin pita kada će biti sjednica gradskog vijeća na temu Komunalno društvo
Grad, oduzeli ste nam raspravljanje po toj točci, tamo su učinjena kriminalna djela i radnje.
Predsjedavajući odgovara da po pitanjima vezanim za rad Državnog odvjetništva i sudstva ovo
vijeće ne može raspravljati.
Gradonačelnica predlaže da vijeće ako smatra da treba neka zatraži reviziju u Komunalno
društvo Grad.
Vijećnik Mate Martinić, na sjednici bi se trebala postavljati pitanja iz komunalnog
gospodarstva, mi nemamo plan gospodarenja otpadom.
Predsjedavajući odgovara da ćemo natu temu pomoći K.D. Grad,, ali ne i na pitanje gospodina
Kirigina, mi se moramo baviti funkcioniranjem društva
Vijećnik Lovre Kirigin odgovara da onda se možete zadnji dan povlačiti kaznene prijave.
Vijećnik Dinko Hržić zadnji trenutak ste ispravili tiskarsku grešku – raspravljanje po, zbog
čega su povučene kaznene prijave, u materijalima smo dobili mrvice, to je obmana, sutra ću
dostaviti na protokol grada dokumentaciju, zašto je povučen predmet koji je došao pred zadnji
čin, završio je vijećnik Hržić.
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AD 3.
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ Gradonačelnici koja je izvjestitelj po
ovoj točci dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali predsjedavajući, Gradonačelnica,
Marijana Šemanović, Mate Martinić, Ante Roso.

vijećnica Danica Baričević,

Vijećnica Danica Baričević ističe da je ovo udar na poduzetnike i obrtnike, i cijene trajektnih
karata su podignute u sezoni, imali su Skupštinu obrtnika na kojoj su izneseni alarmantni
podaci, predlaže da grad donese odluke da iznosi budu u neto iznosu iz kojeg bi se naplatio
porez državi i predlaže osnivanje odbora za gospodarstvo
Gradonačelnica odgovara da je situacija nezavidna, neki ugovori su otišli prije 30.06,
prijedlog je da se odluka primjenjuje od 01.01.2014. godine.
Vijećnik Dinko Hržić ističe da jedinice lokalne samouprave nisu nikada bile u sustavu poreza,
predlaže da se preko Udruge gradova reagira. Treba izvršiti pritisak, pokušati, jer dodatnih 25%
na Proračun ili obrtnike je puno.
Gradonačelnica odgovara da je kontaktirala Udrugu gradova, dobila je njihov mail u kojim
predlažu da se pričeka.
Vijećnik Mate Martinić predlaže treći zaključak, da o tome razmatramo u desetom mjesecu i
ne naplaćujemo PDV.
Predsjedavajući u 19,55 sati predlaže stanku od 5 minuta radi konzultacija.
Sjednica je nastavljena u 20,00 sati.
Gradonačelnica na prijedlog kluba vijećnika i predlaže zaključak:
„Ukoliko Grad Supetar do kraja tekuće godine uñe u sustav poreza na dodanu vrijednost –
odobrava se svim zakupnicima koji uñu u ugovorni odnos s Gradom Supetrom do 31.12.2013.
godine popust od 10% na neto cijenu.“
Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog gradonačelnice. Nakon obavljenog izjašnjavanja
„Odluka o dopunama Odluke o najnižim zakupninama za davanje u zakup javnih
površina na području Grada Supetra“ jednoglasno je usvojena, sa 13 glasova ZA.
AD 4.
Predsjedavajući daje riječ Gradonačelnici koja izvještava.
Vijećnik Dinko Hržić odgovara da je dobio dio odgovora jer nedostaje 7 dokumenata.
Gradonačelnica odgovara.
Predsjedavajući čita pismo Jerka Hržića koje je upućeno gradskom vijeću.
Vijećnik Branko Jašić kaže da ne smijemo biti taoci izmeñu bivšeg gradonačelnika i K.D. Grad,
predlaže da se napravi tematska sjednica.
Predsjedavajući kaže, ukoliko bilo tko zna za neke nepravilnosti u K.D. Grad Supetar neka to
prijavi Državnom odvjetništvu, neće dozvoliti raspravu o tome na sjednici.
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Gradonačelnica pojašnjava da je njeno mišljenje i mišljenje njenog zamjenika, da troškove
odvjetnika treba smanjiti, dugujemo im milijun kuna, trebamo se okrenuti budućnosti.
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević kaže da Gradsko vijeće ne može voditi rasprave i
ispitivati kao državno odvjetništvo.
Predsjedavajući zaključuje raspravu i zaključuje da se prima na znanje Informacija
gradonačelnice po predmetu posl. broj Kov-15/13 Županijskog suda u Splitu, okrivljenik Zoran
Marinelić, i kaznenoj prijavi protiv Jerka Hržića i Zorana Papića zbog kaznenog djela poticanja
na zlouporabu položaja i ovlasti iz članka 337. st. 4. KZ-a, od dana 16. travnja 2012. godine.

AD 5.
Predsjedavajući daje riječ Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela kao izvjestitelju po ovoj
točci dnevnog reda.
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP, HSU i HNS-LD ističe da kupnja
nekretnine nije ekonomski isplativa.
Bez daljnjih pitanja, predsjedavajući daje na glasovanje zaključak:
Grad Supetar ne namjerava se koristiti pravom prvokupa glede nekretnina označenih kao čest.
zem. 31/1, 31/2 k.o. Supetar, za cijenu od 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama, a po
zaprimljenoj ponudi Velibora Jankovića i dr. od dana 05.06.2013. godine, koji je nakon
obavljenog izjašnjavanja usvojen JEDNOGLASNO s 12 glasova ZA (nije prisutan vijećnik
Dinko Hržić).
AD 6.
Gradonačelnica uvodno izvještava po ovoj točci.
Vijećnik Branko Jašić kaže da rad treba nagraditi.
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević odgovara da nije učestvovao u pripremi odluke,
nije bio ni na klubu vijećnika kad se o tome razgovaralo. Pročelnik ga je obavijestio o
prijedlogu odluke. Ističe da je sebi postavio neke ciljeve, ako u tome ne uspije podnijeti će
ostavku na dužnost zamjenika gradonačelnice.
Predsjedavajući informira vijećnike da će na slijedećem
vijećnicima.

vijeću biti rasprava o naknadama

Bez rasprave, predsjedavajući stavlja na glasovanje „Odluku o naknadi za rad zamjenika
gradonačelnika Grada Supetra“, koja je nakon izjašnjavanja usvojena JEDNOGLASNO s 12
glasova ZA (nije prisutan vijećnik Dinko Hržić).
AD 7.
Predsjedavajući daje riječ Pročelniku koji uvodno obrazlaže po ovoj točci dnevnog reda.
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP, HSU i HNS-LD predlaže da se prihvati
prijedlog.
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Bez rasprave, predsjedavajući daje na izjašnjavanje „Odluku o imenovanju članova
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja o prodaji grañevinskog zemljišta“, koja je
usvojena JEDNOGLASNO s 12 glasova ZA (nije prisutan vijećnik Dinko Hržić).

AD 8.
Predsjedavajući daje riječ komunalnom redaru Matku Rendiću koji uvodno obrazlaže prijedlog
Odluke.
Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Dragan Damjanović, Dijana Ivelić, Mate
Martinić, Nataša Ann Beović, predsjedavajući daje na izjašnjavanje prijedlog „Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama“, koja je nakon obavljenog glasovanja usvojena JEDNOGLASNO s
12 glasova ZA (nije prisutan vijećnik Dinko Hržić).
AD 9.
Predsjedavajući daje riječ predsjednici Odbora za izbor i imenovanja Marijani Šemanović koja
izvještava o po ovoj točci. Navodi da su rješenja o imenovanju usvojena uz suradnju svih
klubova vijećnika.
Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja, JEDNOGLASNO s 12 glasova ZA (nije prisutan
vijećnik Dinko Hržić). usvaja se „Odluka o izboru Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost” koju čine:
1. PETAR MARIČIĆ - predsjednik
2. MATE MARTINIĆ - član
3. MARIJANA ŠEMANOVIĆ - član
4. MILAN GLAVAŠKI - član
5. LOVRENCO VLADISLAVIĆ - član

Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja, JEDNOGLASNO s 12 glasova ZA (nije prisutan
vijećnik Dinko Hržić) usvaja se „Odluka o izboru Komisije za prigovore i pritužbe“
koju čine:
1. DIJANA IVELIĆ - predsjednik
2. ANTE ROSO - član
3. MILAN GLAVAŠKI - član
Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja, JEDNOGLASNO s 12 glasova ZA (nije prisutan
vijećnik Dinko Hržić) usvaja se „Odluka o izboru Komisije za imenovanja ulica i
trgova Grada Supetra“ koju čine:
1. BRANKO JAŠIĆ - predsjednik
2. DRAGAN DAMJANOVIĆ - član
3. RANKO DRAGIČEVIĆ – član
4. JURE KRSTULOVIĆ – član
5. ANTE KATIĆ - član
Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja, JEDNOGLASNO s 12 glasova ZA (nije prisutan
vijećnik Dinko Hržić) usvaja se „Odluka o izboru Komisije za javna priznanja Grada
Supetra“ koju čine:
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1. IVAN CVITANIĆ - predsjednik
2. DANIJELA KIRIGIN - član
3. MARIJA JAKŠIĆ - član
4. NATAŠA ANN BEOVIĆ - član
5. ILIJA ANDROŠEVIĆ - član

Gradonačelnica uvodno izvještava da je bila na razgovoru u Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje u Splitu. Imamo procjenu ugroženosti i tu smo stali, moramo donijeti Plan zaštite i
spašavanja jer imamo velike obaveze prema tome.
Zamjenik gradonačelnice ističe da prvog dana nakon što Plan stupi na snagu sazvati će Stožer
za zaštitu i spašavanje.
Pročelnik ističe da omaškom u Stožer nije predložen predstavnik Dom zdravlja.
Bez daljnje rasprave, nakon obavljenog glasovanja JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA (nisu
prisutni vijećnici Dinko Hržić i Lovre Kirigin) usvaja se „Odluka o izmjenama Odluke o
osnivanju stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Supetra“ koju čine:
1. Šimica Dragičević – zamjenik gradonačelnice, načelnik stožera
2. Nataša Nazor Jovović –Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, član
3. Ivica Vranjičić – zapovjednik zapovjedništva civilne zaštite Grada Supetra, član
4. Magdalena Mirić – načelnica PP Brač, član
5. Ivan Jakšić – zapovjednik DVD Supetar, član
6. Zoran Marinelić – direktor Komunalno društvo Grad, član
7. Matko Rendić – komunalni redar Grada Supetra, član.

Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja, JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA (nisu prisutni
vijećnici Dinko Hržić i Lovro Kirigin) usvaja se „Odluka o imenovanju Vijeća za
davanje koncesijskih odobrenja Grada Supetra“ koju čine:
1. Matko Rendić – predstavnik Grada Supetra,
2. Šimica Dragičević – predstavnik Grada Supetra,
3. Danica Baričević – predstavnik Grada Supetra,
4. Mate Ivanković – predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo Splitsko-dalmatinske
županije,
5. Vedran Bezmalinović – predstavnik Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja, JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA (nisu prisutni
vijećnici Dinko Hržić i Lovro Kirigin) usvaja se „Odluka o imenovanju Povjerenstva za
popis birača Grada Supetra“ koju čine:
1. NIKOLA MARTINIĆ DRAGAN – vijećnik, za predsjednika
2. DRAGAN DAMJANOVIĆ – vijećnik, za zamjenika predsjednika
3. ANTE ROSO, vijećnik - za člana
4. DANIJELA KIRIGIN - za zamjenika člana
5. DINKO HRŽIĆ, vijećnik - za člana
6. MAGDA MIHOVILOVIĆ MARJANOVIĆ - za zamjenika člana
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AD 10.

Predsjedavajući daje riječ vijećniku Mati Martiniću izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda
koji u ime predlagatelja kluba vijećnika SDP, HSU i HNS-LD predlaže da se prihvati
prijedlog dostavljenih zaključaka.
Otvara se rasprava u kojoj su sudjelovali direktor NK Jadran Ilija Androšević, Petar Maričić,
Gradonačelnica, Mate Martinić.
Nakon rasprave i obavljenog glasovanja, JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA (nisu prisutni
vijećnici Dinko Hržić i Lovro Kirigin) usvaja se slijedeći Zaključak o prioritetima i
smjernicama u radu i djelovanju NK Jadran Supetar:
1. Kvalitetno djelovanje Nogometnog kluba Jadran Supetar je od osobite važnosti za razvoj
tjelesne kulture i športa u gradu Supetru.
2. Ciljevi kluba su: da okuplja grañane, osobito mladež, radi bavljenja nogometnim sportom;
razvoj i promicanje nogometa i sudjelovanje u nogometnim natjecanjima; nogometna poduka
igrača mlañih uzrasta i skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova kluba.
3. Zadatak kluba da se brine o upravljanju športskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik.
Posebno se ističe zajednička briga Grada Supetra i NK Jadran Supetar da se u sudskim i drugim
pravnim postupcima potpuno i stručno angažiraju kako bi vlasništvo „Velog placa“ i prostorija
kluba na i pored „Velog placa“ bilo isključivo vlasništvo Grada Supetra dato na korištenje NK
Jadran Supetar.
4. Članstvo u NK Jadran treba omogućiti što većem broju grañana Supetra koji to žele,
temeljem odredaba Statuta Kluba.
5. Prema izvješću predstavnika NK Jadran Supetar na dan 30.06.2013. klub potražuje
203.100,00 kuna i duguje 279.598,70 kuna. Točniji podaci biti će sadržani u Financijskom
izvješću kluba podnesenom na Redovnoj izbornoj skupštini kluba zakazanoj za dan 19.07.2013.
godine.
6. Proračunom Grada Supetra za 2013. godinu planirana su financijska sredstva NK Jadran
Supetar u iznosu od 330.000,00 kuna.
Do 30.06.2013. Grad je uplatio 97.500,00 kuna.Obzirom na teškoće financiranja Grada
procjenjuje se da će Grad do kraja 2013. godine NK Jadran još moći uplatiti 150.000,00 kuna.
7. Posebno se ocjenjuje otežavajuće poslovanja NK Jadran Supetar u stavci održavanja
nogometnog travnjaka.
Stoga Gradsko vijeće predlaže Gradonačelnici da proračunom Grada za 2014. godinu osnovne
stavke održavanja travnjaka ugovorno prenese na KD Grad a sredstva za NK Jadran primjereno
umanji.
8. Prema članku 20. Statuta NK Jadran Supetar, u Skupštinu kluba Grad Supetar ima do tri
predstavnika i uobičajeno jednog predstavnika u Izvršnom odboru kluba kao predstavnik
jednog od sponzora kluba. Stoga Gradsko vijeće predlaže Gradonačelnici da u Skupštinu
predloži tri delegata; Gradonačelnicu Ivanu Marković, zamjenika gradonačelnice Šimicu
Dragičevića i Predsjednika Gradskog vijeća Petra Maričića.
U dogovoru sa predstavnicima NK Jadran, da Gradonačelnica predloži svog kandidata za člana
Izvršnog odbora kluba.
9. Javnost rada kluba u proteklom razdoblju nije bila zadovoljavajuća. Činjenica je da je
posljednja skupština kluba održana prije više od četiri godine, iako po Statutu i odredbama
postojećeg zakonodavstva to je trebala biti godišnja obveza. Stoga se traži:
a) redovito djelovanje tijela kluba i
b) da klub izvještava Grad Supetar polugodišnje i to tokom listopada kao priprema izrade
proračuna i tokom ožujka kao godišnje izvješće.
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Predsjedavajući traži da gradska služba zatraži od bivšeg gradonačelnika Dinka Hržića
pismeni izvještaj o radu za razdoblje od 01. siječnja do 09 lipnja 2013. godine; predlaže da
gradonačelnica radi na planu strategije razvoja Grada Supetra. Predlaže da se predsjednicima
Vijeća Mjesnih odbora omogući postavljanje jednog pitanja na sjednici Gradskog vijeća, da
na taj način budu uključeni u rad vijeća, barem na točci vijećnička pitanja i prijedlozi, to će biti
potrebno uvesti u Statut i Poslovnik. Traži da gradska uprava napravi listu tko je, a tko nije od
bivših vijećnika vratio laptope.
Vijećnik Mate Martinić ističe da su neki predsjednici VMO postali vijećnici, pita kakav je
njihov status, pita i predlaže da pročelnik s mjesnim odborima odradi što treba. Ako je nešto
rečeno mora se napraviti, prošlo je već 2 mjeseca.
Predsjedavajući predlaže da se naprave tematske sjednice i u drugim mjestima Grada koja su
biser Supetra.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra u 21,30 sati zaključuje sjednicu.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SUPETRA
Petar Maričić

Zapisnik izradio Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, a prema
tonskom zapisu sa sjednice koji je njegov sastavni dio.
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