ZAPISNIK

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 27. svibnja 2014. godine, u
sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 16 sati i 45 minuta.
NAZOČNI: Mate Martinić, Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović, Branko Jakovljević,
Dijana Ivelić, Dinko Hržić, Ante Roso, Petar Maričić, Milan Glavaški
ODSUTNI: Danica Baričević, Lovro Kirigin, Nataša Ann Beović i Branko Jašić.
NAZOČNI: Gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica
Dragičević, direktor Turističke zajednice Grada Supetra Ivan Cvitanić, Predstavnik „Vodovoda
Brač“ d.o.o. gospodin Trutanić Ivan, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević, Dara
Androšević izvjesititeljica nogometnog kluba NK „Jadran“, gospoña Jelica Bezmalinović –
direktorica dječjeg vrtića „Mrvica“, gospoña Gita Dragičević, Ivan Jakšić – zapovjednik DVD-a
Supetar, gospodin Zoran Marinelić – direktor Komunalnog Društva „Grad“ d.o.o.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada pozdravio je prisutne vijećnike i nazočne. Po prozivci utvrñeno
je 8 prisutnih vijećnika, tj. postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka predviñenih dnevnim
redom.

Nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno se usvaja slijedeći
DNEVNI RED SJEDNICE:
1.

Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 22.
travnja 2014. godine i zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane
dana 05. svibnja 2014. godine;

2.

Vijećnička pitanja i prijedlozi;

3.

Raspravljanje i zauzimanje stavova o ostvarenim rezultatima poslovanja Društva po
zaključnim računima za 2013. godinu za:
a) Komunalno društvo „Grad“ d.o.o. Supetar, izvjestitelj: Zoran Marinelić, direktor
b) „Vodovod Brač“ Supetar, izvjestitelj: Tonči Trutanić, direktor,
c) Turistička zajednica Grada Supetra, izvjestitelj: Ivan Cvitanić, direktor
d) Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar, izvjestitelj: Nikica Maričić, predsjednik
DVD-a;
e) Nogometni klub „Jadran“, Supetar, Izvjestitelj; Ilija Androšević, predsjednik kluba
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f) Dječji vrtić „Mrvica“ Supetar, izvjestitelj: Jelica Bezmalinović, direktorica vrtića,
g) Narodna knjižnica u Supetru, izvjestitelj Gita Dragičević, ravnateljica
4.

Rasprava o planovima i pripremnim radnjama za nastupajuću turističku sezonu 2014.
godine;
Izvjestitelji: Ivan Cvitanić, direktor turističke zajednice Grada Supetra
Magdalena Mirić, načelnica Policijske postaje Brač,
Zoran Marinelić, direktor K.D. Grad d.o.o.,
Ivan Jakšić zapovjednik DVD Supetar
Mr.sc. Milan Glavaški, ravnatelj doma Zdravlja u Supetru
Dr. Tihomir Eterović, ravnatelj Hitne pomoći
Marion Duzich, direktor „Svpetrvs hoteli“ d.d.
Ivan Šimunović, direktor „Velaris“ d.d.

5.

Raspravljanje i usvajanje:
- „Odluke o izmjeni Odluke o javnom redu i miru“
Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

6. Raspravljanje i usvajanje:
- „Povelje o suradnji Grada Supetra i udruga civilnog društva“
Izvjestitelj: Ivana Marković, Gradonačelnica Grada Supetra
AD 1.
Jednoglasno se verificira zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana
22. travnja 2014. godine. Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana
05. svibnja 2014. godine nije dostavljen u materijalima te će se isti verificirati na idućoj sjednici.

AD 2.
„Što je sa ulazom u gradsko groblje Grada Supetra?“, upitao je pitanje vijećnik Jakovljević
Branko. Gradonačelnica je odogovorila kako je dala dozvolu za rad djelatnicima Komunalnog
društva „Grad“ d.o.o., ali zbog obujma ostalih poslova radovi su u zastoju, no sve ostalo ide
svojim tokom.
Mate Martinić je postavio dva pitanja: „Da li je Grad deblokiran, te kakav je konačan ishod u
slučaju gradonačelnice i optužbi za sukob interesa?“
Gradonačelnica je objasnila kako je Grad nakon više od dvije godine u deblokadi, te su isplaćeni
ljudi u slučaju Jadranska.
Što se tiče drugog pitanja gospodina Martinića gradonačelnica je objasnila da nije u sukobu
interesa kako je odlučeno u Zagrebu na Povjerenstvo za sukob interesa, te je rekla da je svjesna
da je njezin slučaj bio zanimljiv za javnost, no sve se riješilo u njenu korist kao što je i očekivala.

AD 3. a)
Predsjedavajući je dao riječ Zoranu Marineliću direktoru Komunalnog društva „Grad“ d.o.o.
izvjestitelju po ovoj točci koji je obrazlagao Financijsko izvješće za 2013. godinu i Plan poslovanja
društva za 2014. godinu po dostavljenim materijalima.
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Vijećnik Mate Martinić ističe da je 2013. godina bila dobra za društvo, ljestvicu za 2014. i 2015.
godinu trebamo podignuti.
Gradonačelnica ističe da će od strane Grada nastojati osigurati veća sredstva društvu da se osigura
veći standard ureñenja mjesta.
Bez rasprave, Predsjedavajući zaključuje da se prima na znanje Godišnji financijski izvještaj za
2013. godinu i Plan poslovanja za 2014. godinu Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Supetar.
AD 3. b)
Predsjedavajući je dao riječ Tonču Trutaniću direktoru „Vodovoda Brač“ d.o.o. i Miri
Bezmalinović financijskoj rukoviditeljici društva, izvjestiteljima po ovoj točci koji su obrazlagali
Financijsko izvješće za 2013. godinu
i Plan poslovanja za 2014. godinu po dostavljenim
materijalima.
Vijećnici Milan Glavaški i Dinko Hržić pristupili su sjednici u 17,30 sati.
Vijećnik Mate Martinić pita: „Obveze i zajmovi, prošle godine 15.358.000,00 milijuna, ove
godine 11.363.000,00 milijuna, koliko unutar toga čini zajam za podvodnu cijev, da li je to sve ili
imate još zajmova?“
Mira Bezmalinović odgovara: „Imamo još zajmova koje je Vodovod Brač uzeo kod HBOR-a za
Općinu Bol i Općinu Pučišća koje uredno servisiramo, anuitete plaćamo kvartalno.“
Vijećnik Mate Martinić pita: „Obveze prema dobavljačima su 761.876,00 kuna, to je veliki
iznos, prethodne godine je bilo 3.400,000,00 kuna, to su velike obveze?
Mira Bezmalinović odgovara:“Obveze prema dobavljačima podmiruju se, može se dogoditi da je
pitanje dospjeća ako je veći iznos.“
Vijećnik Mate Martinić pita: „Potraživanja – 1.900,000,00 kuna od čega je 1.537,000,00 kamata,
da li je ovo prošlo mimo nas?“
Mira Bezmalinović odgovara: „Tu ste u pravu, vjerojatno su to sporna potraživanja koja ćemo u
slijedećem periodu odbaciti.“
Vijećnik Mate Martinić pita: “Od kupaca za potrošnju vode 7 milijuna kuna, za usluge milijun
kuna, za zatezne kamate 400.000,00 tisuća kuna, ukupna potraživanja su 8,4 milijuna kuna,
kolika je dospjelost potraživanja, ako može predsjedniče, da daju analitiku svih potraživanja po
imenima.“
Vijećnik Martinić pita za novac na računu u iznosu 2.740.000,00 kuna, kako tumačite 3 milijuna
na računu, to je previše“
Mira Bezmalinović odgovara: „Naša sredstva su većinom odreñeni depozit u iznosu 10.500
milijuna kuna, u trenutku kada se periodično spoje financijska sredstva, periodično ih
oročavamo“.
Vijećnik Mate Martinić zaključuje. „Točka Vodovod je jedno od najvažnijih bračkih pitanja, zbog
onoga što je bilo i što bi trebalo doći. Na prošloj sjednici GV govorili smo o tome da se trebaju
povezati dva prstena, ako se oni ne povežu u Supetru ćemo imati sve manje vode, a sve više
problema. Ova gradska vlast je obaviještena prije par mjeseci da nepovezivanje dva bazena čini
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problem, pa se pitamo gdje je ta informacija Vodovoda trebala biti, ne sada nego prije godinu,
dvije ili tri. Zajednički napravimo ono što moramo, ni financiranje ne bi trebalo biti problem.
Predsjedniče predlažem GV slijedeće: da gradonačelnica formira radno tijelo po svom nahoñenju
od članova uprave i članova vijeća, da prvom prilikom obavimo razgovore s Vodovodom Brač o
svim temeljnim pitanjima koja nas tište“.
Predsjedavajući – „Na zamolbu vijećnika Martinića zamolio bi da se dostave traženi materijali za
sjednicu GV. Predsjedavajući pita, budući je jedna od slijedećih točaka priprema turističke
sezone, da li imamo zaliha što se tiče isporuka vode, ako se dogodi da Hvar i Šolta povuču više“.
Tonči Trutanić odgovara. „Ne bi trebalo biti problema ako se ne dogodi viša sila. Treba naglasiti
da su neka naša mjesta visoko i previše blizu vodosprema u odnosu na raspored mjesnih mreža i
stanje profila. U večernjim satima pojedini apartmani imaju neadekvatnu opskrbu, moramo se
boriti protiv toga, negdje preko prstenova, negdje putem vodosprema koje se grade na višoj zoni.
Radili smo analize i studiju, za Supetar je najoptimalnije rješenje povezivanje cjevovoda izmeñu
trokuta i vodospreme Supetar II“.
Predsjedavajući kao zaključak GV, moli gradonačelnicu da formira radno tijelo, da se utvrde svi
problemi, zahtjevi i prijedlozi izmeñu Grada i Vodovoda Brač, da se utvrde činjenice kako se
ovaj problem kojeg smo svi svjesni može što brže riješiti.
Gradonačelnica traži pomoć da novonastalu situaciju svi skupa prelomimo, sa strane Grada
spremni smo stvari hitno rješavati. Ideja je, kako idemo u Rebalans da se sve iskordinira, da
tokom ljeta pripremimo javne nabave, ugovore, raspored rada i sve što treba do kraja godine.
Uvjerila se zadnju godinu da su najveći problemi komunalna infrastruktura i kanalizacija. Pita
za račun od vode, da li je to izvor nenamjenskog kredita, da li se još plaća i što se plaća.
Tonči Trutanić odgovara – „to je cijena vode za otplatu kredita DAB-a, to je 0,70 lipa po m3,
sredstva ne bi trebala biti ukinuta dok se kredit ne otplati. Rok otplate je 2020. godine, dva
anuiteta u iznosu 1,5 milijuna na godišnjoj razini.
Vijećnik Dinko Hržić ističe o odvodnji i opskrbi vode, to je problematika već znana u suradnji
izmeñu Vodovoda i Grada. Do sada je bila odlična s obzirom na situaciju, jer je Vodovod
rješavao problematiku koju Grad nije mogao. Sve informacije ćete pronaći kod bivšeg voditelja
Službe za komunalu, kompletnu problematiku vode, vodoopskrbe i odvodnje. Što se tiče
Povjerenstva, to neće biti problem jer sve možete riješiti u jedan dan. Za financijske nedoumice,
sve ćemo znati na jednoj od narednih sjednica, koja su to dugovanja u iznosu 8 milijuna kuna.
Vijećnik Ante Roso pita; „U Vašem izlaganju im jedna nejasnoća. Kolega Pocrnjić je na jednoj
sjednici izlagao kada je bila riječ o prstenu Supetar II, glavno pitanje je bilo da Vodovod to neće
moći financirati nego će to morati Grad. U svojem izlaganju ste rekli da će to financirati
isključivo Vodovod“.
Tonči Trutanić odgovara.“Rekao je slijedeće. Da će u odnosu na iznos koji će koštati, sjesti i
dogovoriti, možda će trebati i sufinanciranje, to je projekt koji će koštati više od 3-4 milijuna
kuna.“
Vijećnik Nikola Martinić Dragan pita. „Govorili ste da ne bi trebalo biti problema u višim
predjelima Supetra, iz prve ruke će reći kao korisnik Vodovoda da gornji predjeli Grada Supetra
već sada imaju problema u opskrbi. U istom dijelu grada su priključene neke zgrade ovu zimu,
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priključen je i kamp, to je sigurno 50 priključaka, ako lani nije bilo vode, kako će biti ovu
godinu“.
Tonči Trutanić odgovara. „Gledajući globalno neće nijedno naselje na Braču biti bez vode, može
biti redukcija, pa će se u odreñenim satima puštati voda, to je prisutna problematika u gornjim
dijelovima grada i naselja u stisci potrošnje u večernjim satima, da je neadekvatna potrošnja“.
Vijećnik Branko Jakovljević „Sva
za pojedinačne slučajeve hidroforom“.

problematika

ovog

momenta

se

može

riješiti

Tonči Trutanić odgovara. „Može se riješiti hidroforom da imamo raspon mreže takav da se
ugradnjom odreñenog hidrofora rješava kompletna zona. Mreža je išla odozgo i kao češalj se
provukla, teško je sada povući prema dolje“.
Bez daljnje rasprave, predsjedajući daje prijedlog zaključka po prijedlogu gospodina Martinića,
da gradonačelnica osnuje radno tijelo koje će u suradnji s Vodovodom Brač u najkraćem
mogućem roku riješiti krucijalne probleme.
AD 3. c)
Predsjedavajući je dao riječ Ivanu Cvitaniću direktoru Turističke zajednice Grada Supetra
izvjestitelju društva po ovoj točci koji obrazlaže godišnje Financijsko izvješće za 2013. godinu
po dostavljenim materijalima.
Vijećnik Mate Martinić kritički se osvrće na izvještaj za 2013. godinu u pet točaka:
1. prihodi od pristojbe su planirni u iznosu 1.4850,000,00 kn a ostvareni 1.300,000,00 kn, 190
tisuća kuna manje. Znači ili smo slabo planirali ili smo slabo evidentirali:
2. nenaplaćena potraživanja u iznosu 600 tisuća kuna;
3. rashodi za radnike planirani 455 tisuća kuna, ostvareni 495 tisuć kuna, to je više od 10%, da li se
krivo planiralo ili smo otpustili kaiš;
4. ista stvar i za ministarstvo, planirano 380 tisuća, učinjeno 364 tisuće, ponovo smo krivo planirali;
5. iskazani manjak iz prethodnih godina. Nije dobro, nije poslovno pametno potrošiti više od
prihoda. To je jezik dobrog gospodarstvenika, to gospodarstvo mora biti bolje u 2014. godini.
Osobno je zadovoljan s izvještajem za 2013. godinu, morali bi biti malo konkretniji u rješavanju
financija, što se tiče efikasnosti Turističke zajednice zadovoljan je.
Gradonačelnica predlaže da prihvatimo Izvještaj. Nakon godinu dana suradnje zahvaljuje se
direktoru na ogromnom trudu i angažmanu u rješavanju svih problema. Nada se da će u
Rebalansu osigurati više sredstava da mjesto održi standard u organizaciji ljeta i većem broju
gostiju.
Vijećnik Branko Jakovljević kaže da je Izvješće u redu, nije ekonomista i ne želi se miješati. Nakon
ovoliko sredstava spominje se Rebalans, planovi, dizali su se i krediti, gdje su ti krediti utrošeni,
sredstva su davana za ovo i ono. Grad Supetar kao osnivač ima svoje prostore, ovdje vidi privatnih
prostora, to je konstatacija. Podržava Izvještaj TZ.
Predsjedavajući ističe da Skupština TZ prihvaća Izvještaj, Gospodin Mate je upozorio na neke
manjkavosti.
Predsjedavajući zaključuje raspravu po ovoj točci dnevnog reda uz konstataciju Branka
Jakovljevića, ako bude dodatnih informacija od strane direktora TZ i gradonačelnice koja je
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predsjednik TZ. Uvijek možemo doći i pitati, ovdje se vežemo za informativne stvari za 2013.
godinu.
AD 3. d)
Predsjedavajući je dao riječ Jakovu Zlataru, tajniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar
izvjestitelju po ovoj točci koji obrazlaže Izvješće o radu DVD-a Supetar za 2013. godinu i Plan
rada za 2014. godinu po dostavljenim materijalima. Navodi plaće 5 zaposelnih članova DVD-a
koje su u neto iznosu 3.5 tisuće kuna na godišnjoj razini, što je za posao koji obavljaju premalo.
Zahtjev za povećanja plaća u Rebalansu dati će kad doñe na red.
Predsjedavajući ističe, budući je u pripremi Rebalans Proračuna taj dio ne bi trebao biti problem.
Gradonačelnica: „Morate dostaviti novu sistematizaciju i koeficijente da znamo planirati u
Rebalansu, te plaće su sramotno male za posao koji obavljaju, imate našu podršku, dostavite iznos
da možemo planirati“.
Ivan Jakšić Žile navodi da bi 5 mladih djelatnika od kojih niti jedan nema preko 28 godina imali
neto plaću u iznosu 4,5 tisuća kuna. Budući da imaju velika izdvajanja jer imaju beneficirani radni
staž, plaćaju i osiguranje, po djelatniku bi bruto plaća iznosila 7.630,00 kuna.
Vijećnik Mate Martinić pita da li imaju problema u naplati potraživanja.
Jakov Zlatar odgovara; „Najveći problem financijskih dubioza je bio ispunjavanje odredaba
ugovora o protupožarnoj zaštiti s općinom Sutivan. Svi znate da je općina ušla u probleme sa
svojim buñetom, stalno smo išli u smanjenje dok nismo došli do nivoa ispod kojeg se više nije
moglo, jer ta financijska sredstva nisu bila dovoljna za rješavanje problema. Srećom u Sutivanu je
došlo do promjene vlasti, došla je mlada ekipa s kojom smo uspjeli dogovoriti rješenje problema:
Oni su ovom godinom riješili sva dugovanja i potpisali novi ugovor, pa se nadamo da će suradnja
biti zadovoljavajuća“.
Vijećnik Mate Martinić ističe. „Čast vatrogasnom drušvu, ono što su radili u 2013. godini dobro
su odradili. Pita, dokle smo stigli kod izrade programa osiguravanja novog prostora društva, to je
nešto čega se treba nakon deblokade primiti“.
Ivan Jakšić Žile odgovara. „Dali smo napraviti izmjere, znamo koja je parcela u zoni naša, čekamo
da Gorički pošalje idejni projekat“.
Jakov Zlatar upoznaje vijećnike s problemom s kojim se dugo susreću. „Osnova protupožarne
zaštite u Gradu Supetru, odnosno JLS, je procjena požarne opasnosti. Na osnovu procjene požarne
opasnosti JLS je dužna izraditi Plan obrane i zaštite. Činjenica je da Grad to nema, upozorava na
problem jer je to osnovna smjernica za rad i planiranje razvoja obrane i zaštite na području JLS.
Upozorava vijeće na nedostatak ovog dokumenta i apelira na njegovo što brže donošenje“.
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević iznosi. „Pročelnik bi mogao dati zadnju informaciju
što se tiče plana zaštite od požara i svih dokumenata koji proizlaze iz zakonske obveze. To je bio
predmet inspekcijskog nadzora i oni su odredili rokove. Mi smo već ranije naručili te planove koji
zbog odreñenih tehničkih problema nisu završeni. Tražili smo produljenje roka, tome je udovoljeno,
znači po zakonskoj obvezi mi smo poduzeli potrebne korake. Problem je u ljudima koji se ne žele
prihvatiti odreñene obveze jer danas nitko neće raditi bez naknade. Apeliramo na sve političke
stranke da se uključe u rješavanje tog problema. Plan zaštite od požara je već gotov, njega je
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trebalo odgovarajuće popuniti s podacima koje je trebao popuniti baš DVD. Ne zna da li je zadnja
dva dana poslat taj dokument prema vama, tako je bilo dogovoreno, kako bi došli u fazu usvajanja
na Stožeru, a nakon toga i na sjednici GV. Znači, niste primili ništa, to je bilo zadnja dva dana, pita
Jakova Zlatara..
Zakov Zlatar odgovara: „Prema raznim tijelima i stručnim službama tjedno popunjavamo različite
izvještaje i statistike“.
Šimica Dragičević navodi: „Za bilo kakvu neaktivnost biti će upućena kritika vezana za rad DVD-a
ako ne bude promptnog odgovor“.
Predsjedavajući zatvara raspravu, zaključuje da se primaju na znanje sve informacije od strane
izvjestitelja DVD-a i gospodina Dragičevića.
AD 3. e)
Predsjedavajući je dao riječ Dari Androšević izvjestiteljici za Nogometni klub „Jadran“ Supetar
koja obrazlaže Izvješće za 2013. godinu.
Predsjedavajući zaključuje da je gubitak za prošlu godinu 48 tisuća kuna za obaveze prema
dobavljačima i pozajmice.
Vijećnik Mate Martinić iznosi da su obaveze prema dobavljačima 78.600,00 kuna, ima li još
nešto, ima li pozajamica? pita.
Dara Androšević odgovara: „nenaplaćenih članarina ima u iznosu 112 tisuća kuna“.
Vijećnik Mate Martinić navodi; „dakle 112 tisuća nenaplaćenih članarina, 78.600,00. tisuća
obaveza, gubitak je 48 tisuća kuna“.
Predsjedavajući konstatir; „Ukupan dug dobavljačima je 102 tisuće kuna, plus obaveza 50
tisuća, to je 15o tisuća kuna plus gubitak od 50 tisuća kuna, to je ukupno 200 tisuća kuna“.
Gradonačelnica pita; „Zašto je ogroman iznos nenaplaćenih članarina?“.
Dara Androšević odgovara da je teško pratiti članarine, jedam mjesec možete imati 120 djece,
idući mjesec ih roditelji mogu ispisati.
Gradonačelnica pita; „Kako se članarine plaćaju?“, Dara Androšević odgovara: „Mjesečno“.
Gradonačelnica; „Dug od 112 tisuća kuna je dug do 31.12.2013. godine. Treba dobro pratiti tko
će dolaziti, tko će trenirati, tko će plaćati. Gradonačelnica pita, tih 112 tisuća kuna da li su to
realna potraživanja iz 2013. ili se ponavljaju iz ranijih godina?“.
Dara Androšević odgovara; „To su dugovi od preko četiri godine. Kad smo došli u klub tražili
smo da članarinu uplaćuju preko računa. Trebalo je vremena za to“.
Gradonačelnica; „Trebalo bi dostaviti financijski program i evidenciju članarina. Kad ste došli
zatekli ste stanje na taj dan.
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Dara Androšević odgovara: „Ne, djeca članarine nisu uplaćivala u klub, nego su išle Frani Kurti
direktno u ruke.
Gradonačelnica pita: „Od tih 112 tisuća kuna da li možete izdvojiti koja sredstva su članarine od
dana kada ste došli, koje nisu realne, ili su to tekuće članarine.
Dara Androšević odgovara: „To nisu članarine od prošle godine, to su članarine od 2010.
godine“.
Predsjedavajući pita da li su realno naplative? Dara Androšević odgovara: „Postoje obitelji koje
su socijalno ugrožene, potkrijepe to papirima, teško je djetetu tad reći da ne može nakon tri
mjeseca više dodlaziti trenirati. Teško je popratiti tu djecu. Nisu sva djeca iz supetra, ima djece iz
Milne, Pučišća, Selaca“.
Vijećnik Mate Martinić; „Ovaj izvještaj je puno bolji nego što smo nekada dobivali od strane
Jadrana. Otvara se ono pitanje koje smo sada otvorili, to je jedna konstatacija. Druga konstatacija
je da je Grad izvršio svoje financijske obaveze prema NK Jadran u 2013. godini u cijelosti.
Treće, da NK Jadran sa 30.06. dade posebno stanje obveza potraživanja na način da uñe u
analitiku potraživanja, da se neke stvari otpišu. To će biti vrijeme Proračuna, da imamo realno
stanje, da znamo gdje smo. Daje podršku djelovanju kluba, ali moramo malo čvršće sjesti na
organizaciji, upravljanju, financiranju i rješavanju problema kluba. Predlaže da primimo na
znanje izvještaj, da zatražimo analitički izvještaj do 30.06.2014. godine.
Predsjedavajući postavlja pitanje naknade putnih troškova za korištenje privatnih automobila u
iznosu od 61 tisuću kuna.
Dara Androšević odgovara da su to troškovi putovanja trenera u Selca, Sumartin, Pučišća.
Predsjedavajući postavlja pitanje duga za pozajmice u iznosu 50 tisuća kuna, traži odgovor da
vidimo točno stanje jer se neke stvari ne slažu.
Vijećnik Ante Roso pita: „Mogu li članarinu naplaćivati na mjesečnoj bazi, da se početkom
mjeseca vidi koliko će biti djece i da se uplate vrše na odreñeni račun. Rekli ste da su se novci
primali na ruke, valjda postoji potvrda o tome“.
Dara Androšević odgovara: „Nemamo gotovinske uplate, to se dogañalo prije nego su oni došli,
sve se plaćalo Frani Kurti na ruke, to je bilo jako teško dovesti u red. Muž i ona su volonteri,
djeca danas treniraju, sutra ne, ne dolaze roditelji u klub da bi upisali ili ispisali djecu“.
Predsjedavajući daje zaključak, da informacija uñe u zapisnik, da se daju specifikacije i analitika
dugovanja, da se po prijedlogu gospodina Martinića dade stanje do 30.06.2014. godine.

AD 3. f)
Predsjedavajući je dao riječ Jelici Bezmalinović direktorici Dječjeg vrtića „Mrvica“ u Supetru
izvjestiteljici po ovoj točci koja obrazlaže po dostavljenim materijalima.
Gradonačelnica ističe: „Navikli smo na vrtić pa neke nedostatke i ne primjećujemo. Danas je bila
u vrtiću, situacija je u kuhinji grozna, otpadaju pločice, dio zajedničkih prostora i sve skupa je
katastrofalno. Osnova svega je tužba, pročelnik je dobio nalog da to što više ubrza. Za projekt su
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osnova imovinsko pravni odnosi da ga možmo prijaviti. Vrtiću smo uplatili 280 tisuća kuna,
trebamo razsmisliti što s stim sredstvima i na koji način ih utrošiti. U fazi smo izrade projektnog
zadatka na koji način najbolje izvršiti priširenje vrtića, to će riješiti struka. U narednom periodu
doći će stručno osoblje za izradu troškovnika ureñenja krova i kuhinje, to možemo raditi
paralelno. Što se tiče rekonstrukcije sljedeći tjedan je u Fondu, odnijet će projekt, poslali smo ga i
na Ministarstvo. Što se tiče dvorišnog prostora, kad smo dogovarali prodaju dobili smo obećanje
od strane investitira da će prilikom otvaranja centra urediti jedno igralište, to je njihova praksa.
Sljedeći mjesec dignuti ćemo natječaj za izradu idejnog rješenja struke, mjesta ima, paralelno bi
takoñer trebalo projektnom dokumentacijom obuhvatiti kvalitetno ureñenje okoliša i mogućnost
rješavanja parkirališta za cijeli dio oko vrtića. Do kraja godine nas čeka krov i kuhinja. Obzirom
na troškovnik, nadamo se sredstvima od Fonda i ureñenju igrališta. Svjesni smo problema,
nadogradnje neće biti dok se ne završe sve procedure i dozvole, paraleno ćemo aplicirati i prema
EU fondovima“.
Predsjedavajući pita; „Prošao je rok za prijavu djece za 2014/2015. godinu, da li imate podatak
koliko djece neće biti upisano“.
Jelica Bezmalinović odgovara: „za jaslice smo dobili 32 zamolbe, možemo primiti 15
maksimalno 16 djece, predsjedavajući konstatira da je to skoro duplo više nego prošlu godinu“.
Gradonačelnica ističe da sve mjesečne obveze i potraživanja nastojimo podmiriti, uvela je novinu
da se vrtić prvi podmiruje u obvezama.
Vijećnik Nikola Martinić Dragan očituje se na problem upisa djece u vrtić, kriterijima upisa i
predlaže veću kontrolu dokumenata prilikom upisa.
Predsjedavajući zaključuje da moramo stvoriti uvjete da sva djeca budu upisana u vrtić.
AD 3. g)
Predsjedavajući je dao riječ Giti Dragičević ravnateljici Narodne knjižnice u Supetru izvjestiteljici
po ovoj točci koja obrazlaže po dostavljenim materijalima.
Predsjedavajući navodi, „konstatacija koju smo dobili u smislu zapošljavanja još jednog
djelatnika, sredstva treba osigurati u Proračunu da bi se moglo realizirati“.
Gita Dragičević ističe da je gradonačelnica izrazila potporu da bi se to moglo riješiti Rebalansom.
Vijećnik Mate Martinić postavlja pitanje; „da li postoji nadležno tijelo koje nadzire rad knjižnice?
Gita Dragičević odgovara: „U knjižnici je zaposleno ispod 5 zaposlenika pa zakon ne obavezuje
da imamo upravno vijeće. Samo ustanove u kulturi koje imaju 5 ili više zaposlenika imaju
obavezu imati upravno vijeće. Tijelo koje kontrolira rad knjižnice je Gradsko vijeće.“
Vijećnik Mate Martinić: „Članak 46. nadležnost gradonačelnika kaže - gradonačelnik imenuje i
razrješava predstavnike Grada Supetra u tijelima i ustanovama koje osniva Grad Supetar,
trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjela ili dionica. Prije donošenja zakona o lokalnoj
upravi i samoupravi bila je to nadležnost GV, sada je to obveza gradonačelnika, pita da li smo
imenovali neko tijelo, gradonačelnica može i ne mora, a trebala bi“.

9

Gradonačelnica odgovara. „Nismo imenovali tijelo, trebalo bi o tome razmisliti. Pročelniku je već
rekla da treba promijeniti Statut Narodne knjižnice.“
Vijećnik Mate Martinić kaže, kad se pripremao za sjednicu otišao je kod Milenke Stipanović koja
radi na tome da mu dade podatke koje je tražio za 2012, 2013, i 2014. godinu. Iz tih podataka
vidljivo je da je 2013. godina bila više nego štedljiva godina, da se dobro radilo s prihodima i
rashodima. Proračun za 2014. godinu ima veće prihode za 20%, a rashodi su uvećani za 80 tisuća
kuna. 2014. godina nije za komentiranje jer nije na dnevnom redu. Ima stavka za 2014. godinu –
umjetnička djela 85 tisuća kojih nema u 2013. godini. Zahvaljuje na izvještaju za 2013. godinu, u
2014. godini čeka nas Rebalans i kompletiranje papira.
Gita Dragičević pojašnjava: „Imate stavku, dali smo zahtjev za dobivanje sredstava Ministarstva
u ukupnom iznosu od 110 tisuća kuna. Do danas je odobreno 50 tisuća kuna za knjige i 20 tisuća
kuna za informatizaciju. Nada se da će dobiti sredstva i za umjetnička djela. Naglašava da ta
sredstva nije nikada dobila od Grada Supetra. Sredstva koja dobije od Ministarstva leći će na
račun Grada i namjenski se potrošiti za umjetnička djela.“
Vijećnik Mate Martinić: „Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za 2012. godinu su bile 90
tisuća kuna, 2013.- godine 84 tisuća kuna, u 2014. – 110 tisuća kuna“.
Gita Dragičević odgovara da su to planirana sredstva, nisu ih još dobili.

Predsjedavajući , iscrpili smo točku 3. sa svih 7 društava koje imamo.
AD 4.
Izvjestitelji hotela, Turističke zajednice, te Hitne pomoći izvjestili su o nadolazećoj turističkoj
sezoni. Načelnica Policijske uprave zaključila je da se u dogovoru sa gradonačelnicom te
vlasnicima objekata može dogovoriti oko glasnoće muzike, koja je u lokalima dozvoljena do dva
sata, a to smeta stanarima u području „Vlačice“.
Načelnica M. Mirić smatra da do 1.00 sat u noći može biti jedna glasnoća a od 1.00 do 2.00 sata
postupno to smanjivati. Ostali su ustvrdili da se treba odlučiti da li smo turističko mjesto ili za
sezonu želimo imati samo penzionere, iako svi smatraju da Supetar dobro konkurira u turizmu, te
se tokom dva ljetna mjeseca ljudi mogu malo i suzdržati.
AD 5.
Pročelnik JUO Grada Supetra, Ivica Blažević izvjestio je nazočne o područjima kupališta za
nudiste, te plaža za kućne ljubimce. Jednoglasnom odlukom usvojena je „Odluka o izmjeni
odluke o javnom redu i miru“, vijećnik Dinko Hržić za vrijeme glasovanja bio je odsutan.
AD 6.
Gradonačelnica je osnovala Povjerenstvo koje će odlučivati o djelovanju Udruga. Ova Povelja se
potpisuje radi koordinacije, zajedničkog interesa, poticanja kapaciteta, te ravnopravnosti u
odnosima, objasnila je.
Povelja je donešena nakon odlaska gradonačelnice u Pregradu te je tako dobila ideju kako je
Povelja o civilnim društvima dobra za koordinaciju tih udruga te njihovo daljnje djelovanje.
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Povelja će biti potpisana nekoliko dana prije svećane sjednice Grada Supetra, te gradonačelnica
moli da se izglasa odluka o Povelji, koja će koordinirati udrugama, kojih je u Supetru više od 70.

Glasovanje je bez daljnje rasprave završeno te se sa 6 glasova ZA, 1 suzdržan, (vijećnik Hržić
Dinko je u nastavku prisustvovao sjednici a vijećnik Nikola Martinić Dragan je tokom glasanja
bio odsutan), usvojen prijedlog „Povelje o suradnji Grada Supetra i udruga civilnog društva“.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra zaključuje sjednicu u 21,00 sati.

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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