ZAPISNIK

sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 16. lipnja 2014. godine, u
sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 17 sati i 30 minuta.
NAZOČNI: Petar Maričić, Branko jakovljević, Branko Jašić, Dijana Ivelić, Ante Roso, Nikola
Martinić Dragan, Mate Martinić, Dinko Hržić.
ODSUTNI: Milan Glavaški, Danica Baričević, Lovro Kirigin, Nataša Ann Beović.
NAZOČNI: Gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica
Dragičević, , Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević, Mirjana Mihovilović, Leo
Žuvić, Pero Glušević, Danijela Kirigin, direktor trističke zajednice Ivan Cvitanić, Ivica
Predsjednik Gradskog vijeća Grada
utvrñeno je 9 prisutnih vijećnika,
predviñenih dnevnim redom.

pozdravio je prisutne vijećnike i nazočne. Po prozivci
tj. postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka

Po prijedlogu vijećnika Mate Martinića, skida se točka 8. predloženog dnevnog reda sjednice jer
smatra da nisu doboljno kvalitetno pripremljeni materijali za raspravu. Nakon obavljenog
izjašnjavanja vijećnika, dnevni red je usvojen s 9 glasova ZA.

DNEVNI RED SJEDNICE:

1.

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

2.

Vijećnička pitanja i prijedlozi;

3. Raspravljanje po zahtjevu Zbora grañana – Peticija za Banj - gradska inicijativa
- Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
4.

Raspravljanje po zahtjevu Zbora grañana – Peticija za pomorsko dobro – dobro lokalnog
stanovništva - gradska inicijativa
- Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

5. Raspravljanje i usvajanje:
„Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza osoba“
- Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
6. Raspravljanje i usvajanje:
Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Supetra za 2013. godinu
- Izvjestiteljica: Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Grada Supetra

7. Raspravljanje i usvajanje „Odluke o rasporeñivanju sredstava proračuna Grada Supetra
za financiranje političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskog vijeća Grada
Supetra u 2014. godini“
- Izvjestiteljica: Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun
Grada Supetra
8. Raspravljanje i usvajanje:
„Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Supetra“
- Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
9. Raspravljanje i usvajanje:
„Odluke o dodjeli javnih priznanja“, a po prijedlogu Komisije za javna priznanja
Grada za 2014. godinu
- Izvjestitelj. Predsjednik Komisije, Ivan Cvitanić
10. Odluka o osnivanju Komisije za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Supetar
Izvjestiteljica: Marijana Šemanović, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje
AD -1.

Jednoglasno se verificira zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 05.
svibnja 2014. godine.
AD- 2.
Vijećničkih pitanja i prijedloga nije bilo.
AD- 3.
Jednoglasno se usvaja Zaključak po zahtjevu Zbora grañana - Peticija za Banj – po zahtjevu
gradska inicijativa, u tekstu u kojem je dostavljen Gradskom vijeću na izjašnjavanje.
AD- 4.
Jednoglasno se usvaja Zaključak po zahtjevu Zbora grañana - Peticija za pomorsko dobro – dobro
lokalnog stanovništva - Grañanska inicijativa, u tekstu u kojem je dostavljen Gradskom vijeću na
izjašnjavanje.
AD-5.
Jednoglasno se usvaja Prijedlog „Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza
osoba“, u tekstu u kojem je dan na razmatranje i usvajanje.
AD- 6.
Jednoglasno se usvaja „Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Supetra za 2013. godinu“ te
prijedlog Odluke o raspodjeli rezultta poslovanja Grada Supetra za 2013. godinu koja je sastavni
dio Izvještaja, u tekstu u kojem je dano na raspravljanje i usvajanje.

AD-7.
Jednoglasno se usvaja Prijedlog „Odluke o rasporeñivanju sredstava proračuna Grada Supetra za
financiranje političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskog vijeća Grada Supetra u 2014.
godini“, u tekstu u kojem je dano na raspravljanje i usvajanje.
AD-8.
Jednoglasno se usvaja Prijedlog „Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Supetra“,
u tekstu u kojem je dano na raspravljanje i usvajanje.
AD-9.
U raspravi po prijedlogu Komisije za javna priznanja za donošenje „Odluke o dodjeli javnih
priznanja“ donose se se pojedinačne odluke i to :
- „Odluka o dodjeli Priznanja počanog grañanina Grada Supetra“ i to dr. Duško
Kečkemet, povjesničar umjetnosti, sa 10 glasova ZA i 2 glasa suzdržana.
- „Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo - skupna, koja je jednoglasnom odlukom
vijećnika pripala je Klapi „Vala“.
- „Odluka o dodjeli Plakte Grada Supetra“ koja će biti će uručena gospoñi Eldi
Sinovčić iz Miraca sa 7 glasova ZA, 5 suzdržanih
Na sjednici je odlučeno da će se dodijela priznanja po prvi puta održati se na svečanoj sjednici
Grada Supetra, u prigodi blagdana Sv. Petra, 29. lipnja 2014. godine.
AD-10.
Jednoglasno se usvaja Prijedlog „Odluke o osnivanju Komisije za financije i proračun Gradskog
vijeća Grada Supetara“, u tekstu u kojem je dano Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
bez primjedbi.

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.

