ZAPISNIK

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 29. listopada 2013. godine,
u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović, Dijana Ivelić, Mate Martinić,
Branko Jašić, Dragan Damjanović, Lovro Kirigin
ODSUTNI: Milan Glavaški, Danica Baričević, Dinko Hržić, Nataša Ann Beović, Ante Roso,
Petar Maričić
OSTALI NAZOČNI: zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica Dragičević, Danijela
Kirigin, predsjednik VMO naselja Splitska Ivan Martić, predsjednik VMO naselja Mirca Frano
Rosić, Ivan Cvitanić, Pročelnik JUO Ivica Blažević i Ines Kojundžić.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra Mate Martinić pozdravio je prisutne vijećnike
i nazočne. Po prozivci utvrñeno je 7 prisutnih vijećnika, tj. postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka predviñenih dnevnim redom.
Predsjedavajući ističe da je sjednica sazvana po hitnom postupku u skladu s Poslovnikom
Gradskog vijeća, pred nama su rokovi do 31.12. do kada moramo izvršiti odluku koja je na
dnevnom redu, koja će omogućiti da se ide u proceduru natječaja za prodaju zemljišta, koji će
biti pretpostavka za zatvaranje mnogih pitanja i otvaranja mogućnosti o kojima će kasnije biti
riječi.
Predsjedavajući daje na glasovanje dnevni red, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da
je dnevni red usvojen JEDNOGLASNO, tako da glasi:

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Raspravljanje i usvajanje:
- Prijedloga „Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelnici Grada Supetra za sklapanje
nagodbe predmetu „Jadranska ulica“;
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković

AD 1.
Predsjedavajući Mate Martinić daje riječ Gradonačelnici, izvjestiteljici po ovoj točci
dnevnog reda koja detaljno izlaže po materijalima.
Pročelnik navodi potrebnu izmjenu u članku 3. na način da stoji „Odluka stupa na snagu
dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Supetra“.
Vijećnik Branko Jašić navodi da je odluka hrabra, transparentna, nije idealna, ali kao
vijećnici ima povjerenja u gradonačelnicu i zamjenika, ovo je šansa za krenemo dalje,
podržava odluku.
Vijećnik Dragan Damjanović kaže da je ovo odlučan korak naprijed ka rješavanju ove
mrtve situacije, da se nešto pokrene da izañemo iz ove gabule u koju nas je uvalio prethodnik.
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Gradonačelnica navodi da je ova situacija za nju specifična, ne želi imati problema, zna se
da je jedan o ovršenika Domančić Anka, njezina nona. Ova situacija je započeta prije 10-15
godina, ona je to zatekla. Daje prijedlog da se imenuje komisija koja bi pratila čitavu
nagodbu, znači vezano za konkretan iznos i detalje, da ne bi netko govorio o tome.
Predsjedavajući Mate Martinić navodi da nam je nagodba neophodno potrebna iz dva
razloga. Prvi je da izañemo iz blokade do 15.01. kako bi u ovih 70-75 dana odradili cijeli
posao oko natječaja i dvorane. Bez deblokiranja će to biti otežano jer možemo ući u mnoge
probleme koji bi bili neželjeni. Nagodba s njima je potrebna zbog ovih stvari da izañemo iz
blokade. Drugi dio nagodbe govori što ćemo učiniti nakon 15.01. kada izañemo iz ovoga.
Misli da je prijedlog odvjetnika našeg i njihovog korektan, što je sporno da bude pola-pola,
jer teško je znati što bi bilo kad bi bilo, a naročito je teško znati kada će to biti. Ovo nam
otvara mogućnost da grad može disati od prodaje i da normalno funkcioniramo u 2014.
godini. Čuli ste gradonačelnicu, ako ništa ne učinimo u godinu dana, ovo sve raste još za 800900 tisuća kuna godišnje. Proziva nekoga tko nije na sjednici a to je vladajuća vlast u prošlom
mandatu. Da je Dinko Hržić ovo učinio nakon 3 mjeseca mandata onda ovaj iznos od 12
milijuna ne bi bio 12 milijuna nego puno manje. To govori iz razloga ne da bi kritizirao zašto
to nisu učinili, nego da bi bili svjesni što će se nama dogoditi ako ovo ne bi učinili i nastavili
istu priču dalje. Zaključuje, osobno kao vijećnik i u ime kluba vijećnika su stava da
prihvatimo nagodbu sa ponuñačem, na način da u odluci izmijenimo datum stupanja na snagu
i da se u odluci spomene komisija koju je gradonačelnica predložila, to je dobro radi
transparentnosti.

Vijećnik Lovro Kirigin navodi da se prozvala bivša vlast, on proziva i vlast prije toga koja
je kriva za ovu situaciju. Što se tiče HSS-a podržat će prijedlog gradonačelnice.
Predsjedavajući Mate Martinić daje slijedeće prijedloge: 1. da usvojimo „Odluku o davanju
ovlaštenja Gradonačelnici Grada Supetra za sklapanje nagodbe predmetu „Jadranska ulica“;
2. za sklapanje nagodbe gradonačelnica može uzeti odvjetnika po svom izboru; 3. za provedbu
izvršenja Odluke imenujmo Komisiju u sastavu Petar Maričić, Mate Martinić, Lovro Kirigin;
4. navesti da odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom Glasniku Grada Supetra“.
Predsjedavajući čita tekst nagodbe, i bez daljnje rasprave daje na usvajanje „Odluku o
davanju ovlaštenja Gradonačelnici Grada Supetra za sklapanje
nagodbe u predmetu
„Jadranska ulica“, koja je nakon obavljenog glasovanja s prihvaćenim izmjenama usvojena,
JEDNOGLASNO.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra u 18,45 sati zaključuje sjednicu.

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SUPETRA
Mate Martinić

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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