ZAPISNIK

sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 23. prosinca 2013.
godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 16,00 sati.
NAZOČNI: Branko Jašić, Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović, Dijana Ivelić,
Milan Glavaški, Danica Baričević, Ante Roso, Petar Maričić, Lovro Kirigin, Mate Martinić,
Dinko Hržić,
ODSUTNI: Dragan Damjanović, Nataša Ann Beović
NAZOČNI: zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica Dragičević, Joško Pulišelić,
Renata Skovron, Gita Dragičević, Ivica Pavišić, Frano Rosić, Ivan Martić, ðuro Roso, Ivan
Cvitanić, Marko Litović, Ivica Markusović, Ivica Radić, Danijela Kirigin, Mate Boban,
Pročelnik JUO Ivica Blažević, Voditeljica Službe za financije i proračun Mirjana Mihovilović,
Voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom Ivica Vranjičić,
Goran Vego, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša i Ines
Kojundžić.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada pozdravio je prisutne vijećnike i nazočne. Po prozivci
utvrñeno je 9 prisutnih vijećnika, tj. postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka
predviñenih dnevnim redom.
Predsjedavajući navodi da su za točku 4. dnevnog reda vijećnicima na stolu dostavljeni dodatni
materijali. Ivica Vranjičić ističe da se dodatni materijali odnose na zaključak o usvajanju
prijedloga grañevina za Plan gradnje komunalnih vodnih grañevina u 2014. godine na području
Grada Supetra po elementima Proračuna Grada Supetra za 2014. godinu.
Predsjedavajući daje na glasovanje dnevni red, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da
je dnevni red usvojen s 9 glasova ZA, tako da glasi:

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi;
2. Raspravljanje na temu školske sportske dvorane pri Srednjoj školi Brač, Supetar
Izvjestitelji: Gradonačelnica Ivana Marković i Vranjičić voditelj Odsjeka za
komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom
3. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- „Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu“
Izvjestitelj: Ivica Vranjičić voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje
gradskom imovinom
4. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- „Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu“
Izvjestitelj: Ivica Vranjičić voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje
gradskom imovinom
5. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- „Plana gradnje komunalnih vodnih grañevina za 2013. godinu“
Izvjestitelj: Ivica Vranjičić voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje
gradskom imovinom
6. Raspravljanje na temu sudbine Brač prijevoza d.o.o.
Izvjestitelj:Gradonačelnica Ivana Marković
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7. Rasprava po Idejnom projektu za cestu „Put Vele luke-groblje“, izrañenom od
Božidara
Goričkog, TD. 141/13, listopad 2013. godine
Izvjestitelj: Goran Vego, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno ureñenje i zaštitu
okoliša
8. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković, pročelnik Ivica Blažević
9. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- Odluke o utvrñivanju kriterija i postupka za dodjelu financijske potpore udrugama
na području Grada Supetra
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković
10. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
-„Odluke o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća Grada Supetra
Izvjestitelj: Marijana Šemanović, predsjednica Komisije za izbor i imenovanja
11. Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Supetra (»Službeni glasnik
Grada
Supetra« br. 07/12.)
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković i Ivan Cvitanić, predsjednik Komisije za
javna priznanja
12. Donošenje zaključka o stjecanju nekretnine upisane u K.O. Supetar, ZU 2500,
poduložak 5, čest.zem.967/17

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević
13. Razno.
AD 1.

Vijećnik Nikola Martinić Dragan postavlja pitanje za uličicu Kaleta koja je bila zadnja ulica s
kogulama u Supetru, i kao takva je bila turistički atraktivna. U fazi radova kad su stavljali
instalacije struje i vode, kogule su digli i stavili beton. Ima saznanja da su kogule konzervirane
i sačuvane, pa za zanima da li se kogule mogu vratit. Drugi gradovi takve uličice čuvaju i zaštite
ih, naprave od njih priču, a mi smo digli i stavili beton.
Ivica Vranjičić odgovara, kad su se izvodili radovi, bilo je rečeno da će kogule kasnije vratiti.
Dio problema kod kogula je da se formalno radi i nelegalnom materijalu. Konzervatori su za tu
ulicu i ulicu Ignjata Joba uvjetovali sistemsko rješenje. Znači ako konzervatori kažu da moraju
biti kogule, onda sistem mora omogućiti da se do kogula doñe.
Gradonačelnica pita da li su kogule sačuvane, Ivica Vranjičić odgovara da nisu.
Vijećnik Mate Martinić pristupio je sjednici u 16,25 sati.
AD 2.

Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici i Ivici Vranjičiću izvjestiteljima po ovoj točci
dnevnog reda koji detaljno obrazlažu po dostavljenim materijalima.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Branko Jašić, Mate Martinić, Predsjedajući, Dinko Hržić,
zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević, Lovro Kirigin,

Vijećnik Dinko Hržić pristupio je sjednici u 16,35 sati.

2

Predsjedavajući nakon svog izlaganja u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU daje prijedlog
da se podupre gradonačelnica i oformi komisija koja bi pokrenula postupak dobivanja
vlasništva nad školskom sportskom dvoranom.
Vijećnik Dinko Hržić nakon svog izlaganja u ime kluba vijećnika podržava inicijativu da
dvorana bude gradska.
Vijećnik Mate Martinić daje prijedlog u ime kluba vijećnika da se gradonačelnici daju
ovlasti, da se raščiste odnosi izmeñu Grada i Srednje škole, a nakon toga s Ministarstvom.
Zalaže se da se oformi radna grupa koja će s gradonačelnicom raditi na tome.
Gradonačelnica ističe da su njena razmišljanja na tragu vijećničkih, dužnost nam je staviti
dvoranu u funkciju i regulirati meñusobne odnose, slaže se da dvorana bude u vlasništvu
grada, da se osnuje komisija da vidimo reakcije.
Predsjedavajući kaže, da gradonačelnica zajedno s komisijom pripremi korake prema
Županiji i Ministarstvu za pokretanje postupka dobivanja vlasništva nad dvoranom, i predlaže
komisiju u sastavu: Petar Maričić, Mate Maričić, Danica Baričević od strane Gradskog vijeća,
gradonačelnica i pročelnik od strane stručnih službi grada.

Nakon završene rasprave Predsjedavajući daje zaključak na usvajanje: - da se osnuje
Komisija u sastavu Petar Maričić, Mate Maričić, Danica Baričević, gradonačelnica Ivana
Marković i pročelnik Ivica Blažević, i da se krene u postupak dogovora s Splitskodalmatinskom Županijom i Ministarstvom prosvjete, obrazovanja i športa radi rješavanja
problematike dvorane.
Nakon obavljenog izjašnjavanja zaključak je usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 3.

Predsjedavajući je dao riječ Ivici Vranjičiću voditelju Odsjeka za komunalne poslove i
upravljanje gradskom imovinom, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda koja obrazlaže po
dostavljenim materijalima.
Bez rasprave, Predsjedavajući stavlja na glasovanje „Program gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu“, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja
usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 4.
Predsjedavajući je dao riječ Ivici Vranjičiću voditelju Odsjeka za komunalne poslove i
upravljanje gradskom imovinom, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda koja obrazlaže po
dostavljenim materijalima.
Bez rasprave Predsjedavajući stavlja na glasovanje „Program gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu“, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja
usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
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AD 5.

Predsjedavajući je dao riječ Ivici Vranjičiću voditelju Odsjeka za komunalne poslove i
upravljanje gradskom imovinom, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda koja obrazlaže po
dostavljenim materijalima.
Bez rasprave Predsjedavajući stavlja na glasovanje „Plan gradnje komunalnih vodnih
grañevina za 2013. godinu“, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova
vijećnika ZA.
AD 6.
Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici, izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda.
Direktor Brač prijevoza d.o.o. Joško Pulišelić je detaljno obrazlagao situaciju Brač Prijevoza.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dinko Hržić i Mate Martinić koji je dao prijedlog zaključka
u ime kluba vijećnika SDP-HSU-HNS.
1. Podupiremo gradonačelnicu Grada Supetra kao člana Skupštine Brač prijevoza d.o.o.
Supetar, Porat 12, OIB:96694407859, u prijedlogu za pokretanje postupka likvidacije te
tvrtke,
2. U postupku likvidacije neka se sukladno podacima o imovini iz Društvenog ugovora
(promjeni oblika i usklañenju općih akata poduzeća) Supetar, dana 3. srpnja 1997.
godine, te Odluke Komisije Vlade Republike Hrvatske Klasa:940-01/96-01/171 od 11.
prosinca 1996. godine i zemljišnoknjižnim podacima o vlasništvu dijela čest.zgr. 363 i
364, Z.U. 492, k.o. Supetar i to baš dijela označenog smeñom bojom, brojevima 4, 5, 6,
7, 8 i 9, a sastoji se od stepeništa i WC-a u prizemlju, te kancelarije, hodnika i
stepeništa na I katu, kao jedinih nekretnina koje Društvo ima u svom vlasništvu, izvrši
javna prodaja tih nekretnina.
3. Sukladno prijedlogu Gradonačelnice Grada Supetra, Gradsko vijeće Grada Supetra
ovim Zaključkom daje joj odobrenje da u postupku javne prodaje nekretnina iz točke 2.
ovog Zaključka, nakon izvršene procjene istih, Grad Supetar iskoristi svoje pravo
prvokupa tih nekretnina.
4. Neka se bez odlaganja pristupi podmirenju svih obveza društva te nakon provedenog
postupka sastavi prijedlog podjele imovine sukladno udjelima članova u kapitalu
Društva, a na temelju konačnih financijskih izviješća.
5. Radi sreñivanja vlasništva na nekretninama iz članka 2. ovog Zaključka, sukladno
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, o etažnom vlasništvu,
neka se sastavi očitovanje svih vlasnika te nekretnine, kojom će se u formi podesnoj za
zemljišnoknjižnu provedbu, utvrditi suvlasnički dijelovi s kojima je povezano
vlasništvo posebnih (etažnih) dijelova tih nekretnina.
6. Grad Supetar i nakon okončavanja likvidacije ovog Društva, koje je bilo registrirano za
obavljanje linijskog meñumjesnog prometa na Braču, obvezuje se da će sukladno svom
prometnom položaju i dalje u prostorno planskoj dokumentaciji osiguravati sve
pretpostavke za nesmetani razvoj ove djelatnosti linijskog prometa, a u skladu sa
pismom namjere AUTOTRANSA d.o.o. Rijeka koji već dugi niz godina putem svoje
podružnice Brač vrlo uspješno rješava problematike ukupnog prijevoza po otoku Braču.
Vijećnik Dinko Hržić u ime kluba vijećnika HDZ-a slaže se s zaključkom, ima komentar u
vezi ostalih nekretnina koje koristi Bračtrans a koje nikada nisu riješene, to je povijesni
problem. Ima informaciju da će se Općinsko državno odvjetništvo u ime RH žaliti na sve
moguće uknjižbe i na sva moguća razrješenja imovinsko pravnih odnosa što se tiče bivših
općina. Što se tiče garaže, čekat ćemo nagodbu koja se ne može pronaći izmeñu bivše općine i
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Frane Krstulovića. Nijedna nekretnina u vlasništvu općine Brač nije bila uknjižena pa je veliki
problem kako razriješiti INU i garažu.
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević odgovara da je na prošloj sjednici Gradskog
vijeća informirao gradsko vijeće da je pronašao sudsku nagodbu izmeñu bivše općine Brač s
obitelji Krstulović koja razrješava u cijelosti pitanje vlasništva, i dokaz je da je obitelji
isplaćena naknada u cijelosti u postupku koji je započeo 1951. a završio 1981. godine
sklapanjem sudske nagodbe na Općinskom sudu u Supetru. Ta nagodba je ključni dokaz da je to
imovina bivše Općine Brač koja nikada ni na koji način nije prenesena u imovinu Brač
prijevoza. Našli smo i odluku kojom je bivša Općina Brač prenjela na upravljanje poslovnu
zgradu temeljem rješenja iz 1965. godine potpisanog od predsjednika Koštana Bakovića, gdje
se spominju čest.zgr. 363 i 364.
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajući stavlja na glasovanje prijedlog zaključka kluba
vijećnika SDPHNS-HSU, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova ZA.
AD 7.

Predsjedavajući je dao riječ Goranu Vegi voditelju Odsjeka za izgradnju, prostorno ureñenje i
zaštitu okoliša izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda koji obrazlaže po dostavljenim
materijalima.
Predsjedavajući je dao riječi Ivici Markusoviću predstavniku „Svpetrvs hoteli“ d.d. Supetar
koji informira vijećnike o planu izgradnje i financiranju ceste.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Branko Jašić, Dinko Hržić, Danica Baričević,
Vijećnik Dinko Hržić u ime kluba vijećnika HDZ-a navodi da će klub glasovati za izgradnju
ceste ako se ispune svi zakonski uvjeti, lokacijska i grañevinska dozvola, da se cesta što više
provede kroz zemljište predlagatelja, da bude što veća zelena tampon zona izmeñu šetnice i
budućeg kolnog pristupa samoj cesti.
U 18.00 sati predsjedavajući je dao stanku od 5 minuta radi dogovora kluba vijećnika.
Nakon pauze Predsjedavajući u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU daje prijedlog
zaključaka:
1. klub vijećnika SDP-HSU-HNS prihvaća ideju pokretanja postupka izdavanja
lokacijske dozvole za izgradnju predmetne ceste;
2. Grad Supetar će u prijedlogu sporazuma s Svpetrvs hotelima d.d. organizirati
režim funkcioniranja samog puta i vlasništva nad cestom;
3. Grad Supetar prihvaća prijedlog da se uz idejno rješenje omoguće dodatna rješenja
koja bi bila vezana za samu problematiku odbojkaškog igrališta, da nadležne
institucije utvrde mogućnosti parkinga koliko je bilo u samom prijedlogu investitora i
da se pripremi sporazum o svim pitanjima izmeñu Grada i „Svpetrvs Hotela“ d.d.;
ovaj režim upravljanja odnosno organiziranja bio bi režim samo za sprovode, ne bi
bilo u funkciji 24 sata,
4. daje se ovlaštenje gradonačelnici da poduzme sve potrebne na zakonu zasnovane
mjere radi realizacije ovog zaključka.
Vijećnik Mate Martinić pojašnjava; režim na cesti bi bio za dolazak na groblje vozilima, to
nije zatvaranje ceste. Što se tiče situacije na terenu, da se kod izrade idejnog projekta ponudi
nekoliko idejnih rješenja, kako bi udovoljili svemu što bi mi htjeli, do svih detalja.
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Vijećnik Dinko Hržić u ime kluba vijećnika HDZ-a traži da se sporazum pripremi i bude
spreman zajedno s detaljnim idejnim rješenjem. Prihvaća ideju, ali da glavni projekt doñe na
raspravu na Gradskom vijeću, kao i sporazum o korištenju nove i stare ceste. Glasat će za
ideju, ali za konačno rješenje tek kad doñe na stol.
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje zaključak po prijedlogu
kluba vijećnika SDP-HNS-HSU te predlaže da se upotpuni u zajednički zaključak s
prijedlogom kluba vijećnika HDZ-a.
1. Gradsko vijeće Grada Supetra prihvaća ideju pokretanja postupka ishoñenja
odgovarajućeg upravnog akta za izgradnju pristupnog puta „Put Vele luke-groblje“.
2. Izraditi će se nekoliko varijanti idejnog rješenja polazeći od činjenice da bi predmetni
put bio u vlasništvu Grada Supetra, po svojoj svrsi predstavljao bi otvorenu šetnicu, a
prometovanje bi se obavljalo samo vozilima za potrebe organiziranja sprovoda.
3. Izraditi će se prijedlog sporazuma izmeñu Grada Supetra i Svpetrvs hotela d.d. kojim će
se regulirati režim prometovanja predmetnom šetnicom, te vlasnički odnosi na istoj.
Navedenim sporazumom regulirat će se i ukupni odnosi prometovanja unutar hotelskog
naselja.
4. U realizaciju predmetne ideje krenut će se tek nakon što se sve ponovo raspravi na
sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra, a po izradi prijedloga idejnih rješenja i
sporazuma iz točke II. i III. Ovog zaključka.
5. Ovlašćuje se gradonačelnica da poduzme sv e potrebne na zakonu zasnovane mjere
radi realizacije ovog zaključka.
Nakon obavljenog izjašnjavanja takav zaključak je usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 8.
Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici, izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević, vijećnici Danica
Baričević, Ante Roso, Mate Martinić, Predsjedavajući
Nakon zaključene rasprave Predsjedavajući daje prijedlog zaključka
- članak 5. stavak 2. crtica 3. – nadopuniti tekstom – „udruge donijeti zapisnik sa
zadnje održane skupštine“
- u članku 5. stavak 2. crtica 6. – navesti „sukladno zakonu o zakupu da su podmirene
sve obaveze“,
- u članku 3. – nadopuniti tekstom „s popisom objekata koji se daju u zakup“
- tablica drugi dio- ubaciti tekst „organiziranje manifestacija lokalnog, državnog i
meñunarodnog značaja“,
- ukinuti članak 15.
Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući daje prijedlog „Odluke o davanju gradskih
prostora na privremeno korištenje“, s predloženim dopunama, koja je nakon obavljenog
izjašnjavanja usvojena s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 9.
Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici, izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda.
Bez rasprave, predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o utvrñivanju kriterija i postupaka
za dodjelu financijske potpore udrugama na području Grada Supetra“, koja je nakon
obavljenog izjašnjavanja usvojena s 11 glasova vijećnika ZA.
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U 18,45 sati vijećnik Nikola Martinić napustio sjednicu.
AD 10.

Predsjedavajući je dao riječ Marijani Šemanović predsjednici Komisije za izbor i imenovanja,
izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda koja obrazlaže prijedlog Odluke.
Vijećnik Dinko Hržić daje očitovanje u ime kluba vijećnika HDZ-a. Navodi da u doba krize
to nije potez koji treba napraviti, radi se o nedostatku sredstava, nema novaca za okititi
mjesto, stoga je klub protiv da se povisuju naknade vijećnicima. Za predsjednika GV je
protiv datog prijedloga, pa predlaže da predsjedavajući umjesto 200,00 ima 400,00 kuna
po sjednici. Potpredsjednik GV može primati naknadu samo ako predsjedava sjednicom u
iznosu 400,00 kuna. Predsjednici VMO van naselja Supetra imaju predviñeni iznos jer
imaju troškove, a radna tijela rade bez naknade.
U raspravi su sudjelovali Danica Baričević, Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević,
Ante Roso, Mate Martinić, Predsjedavajući, Dijana Ivelić, gradonačelnica,

Nakon stanke od 5 minuta u ime kluba vijećnika SDP-a Marijana Šemanović daje prijedlog:
1. vijećničke naknade ostaju nepromijenjene u istom iznosu
2. u članku 5. izmjena na način da naknada za predsjednika se primjenjuje u paušalnom
iznosu od 01.01.2014. godine,
3. za potpredsjednika naknada će se isplaćivati kada se steknu budu uvjeti,
4. za predsjednike VMO – da naknade ostanu u dosadašnjem iznosu od 200,00 kuna,
ali da se regulira naknada onima koji rade i održavaju redovite sjednice. Što se tiče
predsjednika VMO s terena, njihova naknada je regulirana u članku 6.
Vijećnik Dinko Hržić daje prijedlog da se predsjedniku GV isplaćuje dvostruka naknada po
sjednici u iznosu 400,00 kuna, a za potpredsjednika izričito ne.
Nakon okončane rasprave Predsjedavajući stavlja prijedlog koalicije SDP-HNS-HSU na
glasovanje.
Nakon obavljenog izjašnjavanja prijedlog koalicije usvojen je s 6 glasova vijećnika ZA, 3
glasa vijećnika PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN.

AD 11.
Predsjedavajući je dao riječ Ivanu Cvitaniću predsjedniku Komisije za javna priznanja,
izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda, koji predlaže izmjenu u članku 7. stavak 1. Odluke na
način da glasi: iza riječi – „diplome, skulpture i novčanog iznosa nagrade.“
Bez rasprave predsjedavajući stavlja na glasovanje „Odluku u izmjeni Odluke o javnim
priznanjima Grada Supetra“, koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena s 10 glasova
vijećnika ZA.
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AD 12.
Bez rasprave predsjedavajući daje na usvajanje Zaključak o stjecanju nekretnine upisane u
K.O. Supetar, ZU 2500, poduložak 5, čest.zem.967/17, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja
usvojen s 10 glasova vijećnika ZA.

AD 13.

Predsjedavajući navodi da je Grad Supetar je prije mjesec dana dobio ponudu o nabavci laptopa
od T-coma za gradske vijećnike. Prijedlog je da zainteresirani vijećnici uzmu laptope koje će
isplaćivati Grad od vijećničkih naknada. Nakon 3 godine laptopi bi ostali u privatnom
vlasništvu. Ukoliko niste zainteresirani kod pročelnika imate postojeće laptope.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra u 19,45 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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