ZAPISNIK

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 05. svibnja 2014. godine,
u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18,00 sati.
NAZOČNI: Mate Martinić, Branko Jašić, Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović,
Branko Jakovljević, Dijana Ivelić, Dinko Hržić, Nataša Ann Beović, Ante Roso, Petar
Maričić,
ODSUTNI: Milan Glavaški, Danica Baričević, Lovro Kirigin
NAZOČNI: gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica
Dragičević, direktor Turističke zajednice Grada Supetra Ivan Cvitanić, Ivica Radić, predsjednik
MO Mirca Frano Rosić, Predstavnik „Vodovoda Brač“ d.o.o. gospodin Joško Pocrnić, Danijela
Kirigin, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević, Voditeljica Odsjeka za
financije Mirjana Mihovilović, Voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno ureñenje i zaštitu
okoliša Goran Vego, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom
Ivica Vranjičić, Voditelj odsjeka za gradske prihode Andro Filipić, Hrvoje Akmadžić, Voditelj
Odsjeka za komunalno redarstvo Matko Rendić i zapisničar Ines Kojundžić.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada pozdravio je prisutne vijećnike i nazočne. Po prozivci
utvrñeno je 10 prisutnih vijećnika, tj. postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka
predviñenih dnevnim redom.

Nakon obavljenog izjašnjavanja vijećnika, dnevni red je usvojen s 10 glasova ZA.
DNEVNI RED SJEDNICE:

1.
2.

Vijećnička pitanja i prijedlozi:
- “Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje od srpnja do prosinca
2013. godine“
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković
3. Raspravljanje i usvajanje zaključka po:
- „Inventuri financijskih potraživanja Grada Supetra na dan 31.12.2013. godine“
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković
4. Raspravljanje i usvajanje:
- „Zaključka o izvedbi vodovodnih i kanalizacijskih priključaka na području
Grada Supetra“
Izvjestitelj: Goran Vego, Voditelj Odsjeka za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu
okoliša
5. Raspravljanje i usvajanje:
- „Zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje
2013. – 2019. godine“
Izvjestitelj: Goran Vego, Voditelj Odsjeka za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu
okoliša
6.
Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Supetra“
Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Supetra
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7.

Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Supetra“
Izvjestitelj: Andro Filipić, Voditelj Odsjeka za gradske prihode
8. Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu“
Izvjestitelj: Andro Filipić, Voditelj Odsjeka za gradske prihode
9. Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o ureñenju prometa na području Grada Supetra“
Izvjestitelj: Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo
10. Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o izgledu objekata za ugostiteljstvo ili trgovinu kada se isti postavljaju
na pomorskom dobru na području Grada Supetra“
Izvjestitelj: Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo
11. Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o osnivanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Supetra“
Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Supetra

AD 1.
Vijećnik Dinko Hržić postavlja pitanje u ime dr. Glavaškog koji je na prošloj sjednici tražio
da se dostave zapisnici sa Skupština K.D. „Grad“ koji nisu dostavljeni, daje prijedlog u ime
kluba vijećnika HDZ-a da se svi zapisnici sa sjednica gradskog vijeća pretipkavaju od riječi
do riječi kao u prošlom sazivu, da bi grañani imali jasniju sliku što se dešava na sjednicama
Gradskog vijeća. Budući da se sada zapisnici objavljuju na internetskim stranicama, interes
grañana je velik pa moli da se usliša ta molitva.
Vijećnik Nikola Martinić Dragan navodi da imamo problem s radom dvije privatne ljekarne u
Supetru koje imaju odreñeno radno vrijeme. Znamo da nijedna ljekarna nije dežurna ni u
noćnim satima, nedjeljom ni blagdanom, znači nije dežurna u smislu da radi po noći niti da
ima kontakt telefon da se može upoznati i kontaktirati nekog zaposlenika da otvori i ako treba
dade lijek. Ako se može kontaktirati s vlasnicima da izañu u susret da nañemo rješenje kako
ćemo to riješiti.
Gradonačelnica odgovara da smo im uputili dopis, vidjet ćemo što će biti.
Vijećnica Dijana Ivelić navodi. Prošli tjedan imali smo Upravno vijeće u Dječjem vrtiću
Mrvica. Ravnateljica je obavijestila o broju djece i kapacitetu vrtića, upravo se pripremaju
upisi u vrtić za sljedeću školsku godinu, imaju veliki problem nedostatka prostora u jasličnoj
grupi. Više je nego neophodno u što skorije vrijeme osigurati bar jednu prostoriju za djecu
jaslične dobi jer će se vrlo malo djece ove godine moći upisati. Svi znaju u kakvoj je situaciji
grad, ali mole kada bude sredstava da ih se prvih sjetite.
Gradonačelnica odgovara. Problem u vrtiću je velik ne samo radi prostorije nego i dvorišta,
kuhinje i svega. Uspjeli smo u deset mjeseci sanirati jaslični WC, dali smo na uknjižbu zgradu,
a to je preduvjet kako bi se sutra mogli prijaviti na europske fondove. S kolegom Goranom je
već odlazila u vrtić, pokrenuli su prve razgovore oko izrade projektne dokumentacije, da li će
biti nadogradnja ili drugo, to je problem koji se neće riješiti brzo ni preko noći. Naredni mjesec
raspisati ćemo natječaj za prikupljanje idejnih rješenja. U meñuvremenu će biti gotova
uknjižba, projekte ćemo prijaviti u eufondove kada bude čisto vlasništvo, definirati projekt,
lokacijsku i grañevinsku dozvolu. Sve ćemo raditi da projekt bude što prije gotov i da se što
prije osiguraju sredstva.
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AD 2.

Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici Ivani Marković koja je izvjestiteljica po ovoj točci
dnevnog reda i detaljno i opširno izvještava po dostavljenim pisanim materijalima.
Predsjedavajući daje informaciju vezano za izvješće o radu gradonačelnice za donošenje
zaključka ili primanja na znanje Izvješća. U našem Poslovniku članak 53. stoji da Gradsko
vijeće utvrñuje donošenjem stajališta ili donošenjem zaključka o izvješću gradonačelnice o
radu. Takoñer imamo i mišljenje Ministarstva uprave po tom pitanju. Ističe se da Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi ne sadrži odredbe koje propisuju obvezu glasovanja o
polugodišnjem izvještaju izvršnog tijela niti propisuje posljedice odnosno način odgovornosti u
slučaju njegovog neprihvaćanja. Nadalje, Ministarstvo je mišljenja da nema zapreke da se
predstavničko tijelo izjasni o Izvješću o kojem se raspravljalo na sjednici primjenjujući pri tom
odredbe svog Poslovnika nevezano na to što eventualno neusvajanje izvješća gradonačelnika ne
proizlaze pravne posljedice. Gradsko vijeće može ili ne prihvatiti izvješće gradonačelnice, ali to
nema nikakvih pravnih posljedica prema gradonačelnici.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali predsjedavajući, zamjenik Gradonačelnice
vijećnik Branko Jašić, vijećnik Mate Martinić, vijećnik Dinko Hržić.

Šimica Dragičević,

Nakon završene rasprave Predsjedavajući zahvaljuje gradonačelnici na Izvještaju i konstatira
da je Gradsko vijeće Grada Supetra primilo na znanje “Izvješće o radu Gradonačelnice Grada
Supetra za razdoblje od srpnja do prosinca 2013. godine“.
Vijećnica Nataša Ann Beović napustila je vijećnicu u 19,00 sati.
AD 3.
Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici Ivani Marković koja je izvjestiteljica po ovoj točci
dnevnog reda i detaljno i opširno izvještava po dostavljenim pisanim materijalima.
Predsjedavajući otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Mate Martinić, vijećnik Dinko Hržić, vijećnik Branko
Jakovljević, Vijećnik Ante Roso, direktor TZ Grada Supetra Ivan Cvitanić.
Na pitanjA vijećnika odgovarala je Gradonačelnica, Voditeljica Službe za proračun i financije
Mirjana Mihovilović, Voditelj Odsjeka za gradske prihode Andro Filipić, Goran Vego,
Voditelj Odsjeka za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ivica Vranjičić, voditelj
Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom
.
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP-HSU-HNS daje prijedlog: prihvatiti točku
3.- ostala potraživanja, da zaključimo da se nastave rješavati ta sporna potraživanja na način da
se potraživanja svedu na mjeru da možemo što više naplatiti. Ono što nije naplaćeno treba nam
odgovor, nije naplaćeno, nije pokrenuto, iza toga stoji ime i prezime. Znači da ostalo ne
otpišemo, da preneseno sporna potraživanja i da gradonačelnica ponovo donese na vijeće što
treba. Otpisati danas koliki su to novci, da će u prvom redu dovesti u nezgodnu situaciju one
koji danas obnašaju vlast. Od 2009.- 2013. je bilo manje naplaćeno cca 300 tisuća kuna, izgleda
da je to bilo vrijeme blokade, i ako je to točno, da je Turistička zajednica nešto platila, a bio je
to zadatak grada jer s jedne strane nismo smjeli, a s druge smo dobro učinili za grad, treba
vidjeti što je i koliko. Zalaže se za čisti račun, svi odgovorni ljudi izvršne vlasti moraju biti
svjesni razdoblja u kojem se tolerira dug. Namjera nam je prihvatiti izvještaj komisije za otpis,
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da u jednom kraćem razdoblju pokušamo to donjeti do kraja, uz konzultacije s odvjetnicima koji
će raditi na tome i da utvrdimo pravo stanje stvari.
Vijećnik Branko Jakovljević daje pismeno
očitovanje stranke HSU, GO Supetar
predsjedavajućem koji ga čita:
- na koji način su plaćani računi u ime grada Supetra, na osnovu čega, kojih odluka ili
propisa koji bi knjigovodstveno bili ispravni i zakoniti,
- tko je vršio kontrolu plaćanja računa od strane TZ Grada Supetra, u ime Grada Supetra,
- ukoliko je račun Grada Supetra i bio blokiran, ne postoje opravdani razlozi da bilo tko
ne podmiruje svoje obveze prema Gradu pa bila to i turistička zajednica,
- da li je utvrñena odgovornost osoba, kaje kao odgovorne osobe u TZ Grada supetra nisu
uplaćivale obveze na osnovu naplaćene boravišne pristojbe, a što su po zakonu bile
dužne.
Vijećnik Dinko Hržić u ime klub vijećnika HDZ-a slaže se s prijedlogom SDP na način da se
sve pristojbe razmotre, točno analitički utvrde. Gdje su problemi, gdje bi mogli nešto otpisati, a
gdje ne, i da se vrati na vijeće. Što se tiče ostalih potraživanja iz 2008. godine slaže se da se
može razgovarati o mogućem zaključku za otpis ili slično.
Vijećnik Mate Martinić- zaključku koji je dao predlaže: da komisiju koju će osnovati vijeće
uključimo u rješavanje.
Predsjedavajući po prijedlogu direktora TZ predlaže da se osnuje komisija koja bi utvrdila
modalitete rješavanja cjelokupnog dugovanja TZ prema gradu, da komisija koja je odradila ovaj
dio spornih potraživanja to nastavi, da joj se pridruži knjigovodstveni servis ili direktor TZ, da
zajednički pomognu i daju prijedlog
Direktor TZ Grada Supetra Ivan Cvitanić predlaže da se u komisiju uključi predsjednica
nadzornog odbora kojoj je to struka, ona zna situaciju i dobro razumije.
Predsjedavajući na prijedlog kluba vijećnika predlaže zaključak - izdvojiti iz inventure
financijskih potraživanja točku 1. (boravišna pristojba) i točku 2. (komunalna naknada) utvrditi
problematiku. Točku pod 3. Ostala potraživanja prihvatiti i otpisati po prijedlogu Komisije
Nakon obavljenog glasovanja zaključak je usvojen s 8 glasova vijećnika ZA (u trenutku
glasovanja u vijećnici nije prisutan vijećnik Dinko Hržić).

AD 4.

Predsjedavajući je dao riječ Voditelju Odsjeka za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša
Goranu Vegi koji izvještava po materijalima.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Dinko Hržić, vijećnik Dinko Hržić, vijećnik Mate
Martinić, vijećnik Nikola Martinić Dragan, Predstavnik „Vodovoda Brač“ d.o.o. Joško
Pocrnić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom

4

Predsjedavajući daje prijedlog - da se Vodovodu Brač d.o.o dade rok do kada da podnese
izvješće,
da Gradonačelnica zatraži sastanak kod Župana radi sufinanciranja projekata
vodoopskrbe u Gradu Supetru

Bez daljnje rasprave, nakon obavljenog glasovanja usvaja se „Zaključak o izvedbi
vodovodnih i kanalizacijskih priključaka na području Grada
Supetra“s 9 glasova
vijećnika ZA.
AD 5.

Predsjedavajući je dao riječ Voditelju Odsjeka za prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša
Goranu Vegi koji izvještava po materijalima.
Otvara se rasprava.
Vijećnik Dinko Hržić pita da li donosimo zaključak ili odluku.
Bez rasprave, s 9 glasova vijećnika ZA usvaja se „Zaključak o donošenju Plana
gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje 2013. – 2019. godine“ u tekstu u
kojem i dato na izjašnjavanje.
AD 6.

Predsjedavajući je dao riječ
Pročelniku JUO Ivici Blaževiću izvjestitelju po ovoj točci
dnevnog reda koji uvodno obrazlaže prijedlog po dostavljenim materijalima.
-

čl. 16. stavak 1. crtica 11 – amandman – riječima bez suglasnosti upravnog odjela
čl. 25. i 26.
Čl. 25. stavak 4. brisati

Vijećnik Dinko Hržić – članak 26. dozvola da se ne dogodi opet kao u ulici 1. svibnja, da kada
se izvode radovi da se napravi manji projekt……….čl. 18. stavak 2. prekršajne odredbe za
teška vozila uz naknadu
Pročelnik ističe da je odluka deklaratorna s tehničke strane, od katastra i zemljišnika svi je traže
Bez daljnje rasprave, predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o nerazvrstanim cestama na
području Grada Supetra“ koja je usvojena s 9 glasova vijećnika ZA, s prihvaćenim
izmjenama.

AD 7.

Predsjedavajući je dao riječ Andru Filipiću voditelju Odsjeka za gradske prihode izvjestitelju po
ovoj točci dnevnog reda koji uvodno obrazlaže.
Vijećnik Mate Martinić pita ima li tu financijskih utjecaja, Andro Filipić odgovara da nema, jer
to je usklañivanje.
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Bez daljnje rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje „Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi Grada Supetra“ koja je nakon obavljenog izjašnjavanja
usvojena s 9 glasova vijećnika ZA.
AD 8.
Predsjedavajući je dao riječ Andru Filipiću voditelju Odsjeka za gradske prihode izvjestitelju po
ovoj točci dnevnog reda koji uvodno obrazlaže.
Vijećnik Mate Martinić daje prijedlog da se usvoji zaključak da gradska uprava donese
pročišćeni tekst Odluke, jer je Odluka objavljena u 12 Službenih glasnika Grada Supetra.

Bez daljnje rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje
„Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnom doprinosu“ koja je nakon obavljenog izjašnjavanja
usvojena s 9 glasova vijećnika ZA.
AD 9.

Predsjedavajući je dao riječ Matku Rendiću voditelju Odsjeka za komunalno redarstvo
izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda koji uvodno obrazlaže.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Branko Jakovljević, vijećnik Mate Martinić, vijećnik Dinko
Hržić
Bez daljnje rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje „Odluku o ureñenju prometa na
području Grada Supetra“ koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena s 9 glasova
vijećnika ZA.
AD 10.
Predsjedavajući je dao riječ Matku Rendiću voditelju Odsjeka za komunalno redarstvo
izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda koji uvodno obrazlaže prijedlog Odluke.
Matko Rendić kao predsjednik vijeća za davanje koncesijskih odobrenja predlaže izmjenu članak 2. stavak 3. da objekt mora dobiti suglasnost gradske uprave
Predložene su izmjene članka 2. stavak 2, na način da piše „..kao zgotovljeni objekt ukloniti
auto dizalicom“; u članak 2. nadodati stavak 3.:
„vijeće za davanje koncesijskih odobrenja
odlučuje i daje suglasnost o izgledu objekta“; u članku 3. izbrisati riječ „maksimalno“ a upisati
„minimalno“; u članku 5. ubaciti stavak 2. „u slučaju nepridržavanja ove odredbe kao i ostalih
odredbi ugovora o koncesiji isti se može raskinuti“.
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje „Odluku o izgledu objekata
za ugostiteljstvo ili trgovinu kada se isti postavljaju na pomorskom dobru na području
Grada Supetra“ koja je nakon obavljenog izjašnjavanja s 9 glasova vijećnika ZA usvojena s
predloženim izmjenama.
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AD 11.

Predsjedavajući je dao riječ Pročelniku JUO Ivici Blaževiću izvjestitelju po ovoj točci dnevno
reda koji uvodno obrazlaže prijedlog po dostavljenim materijalima.
Predsjedavajući pita da li su ljudi konzultirani da li žele biti članovi zapovjedništva.
Vijećnik Mate Martinić ističe da je vrlo nekorektno da mu nitko to nije predložio ni rekao,
prihvatiti će se dužnosti načelnika, ako ne bude išlo, dati će ostavku.
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević navodi da su naloženi
Zapovjedništva, nakon toga uslijedit će kazna.

rokovi za osnivanje

Bez daljnje rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje „Odluku o osnivanju zapovjedništva
civilne zaštite Grada Supetra“ koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena s 8 glasova
vijećnika ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra u 22,00 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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