ZAPISNIK
Sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 07. listopada 2015. godine, u sali
Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5 s početkom u 18:00 sati.
NAZOČNI: Mate Martinić, Danijela Kirigin, Branko Jakovljević, Dinko Hržić, Jure Krstulović,
Lovro Kirigin, Dijana Ivelić.
ODSUTNI: Milan Glavaški – opravdano, Nikola Martinić – Dragan -opravdano, Nataša Ann
Beović-opravdano, Ante Roso, Petar Maričić- opravdano, Branko Jašić (pristupio u 18.40).
OSTALI NAZOČNI: Zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Ivica Blažević, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom
imovinom Ivica Vranjičić, voditeljica Odsjeka za financije i proračun Mirjana Mihovilović,
voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo Matko Rendić, voditelj odsjeka za gradske prihode,
Andro Filipić, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti Tonči Sanader, Marijana Šemanović,
direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o., Željko Hrepić, predstavnik udruge za „Naš
Supetar“ zapisničarka Katarina Jakšić.
Predsjedavajući je pozdravio prisutne vijećnike kao i ostale nazočne. Po prozivci, od strane
Pročelnika JUO-a Ivice Blaževića utvrñeno je 7 prisutnih vijećnika, to jest da postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka predviñenih dnevnim redom.
Sjednicu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra Mate Martinić.
Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra započela je u 18 sati i 10 minuta.
Predsjedavajući je opravdao Branka Jašića, te Nikolu Martinića – Dragana. U uvodnoj riječi,
spomenut je stavljeni mandat Gradske vijećnice Danice Baričević u mirovanje, te se imenovao
novi vijećnik, kao zamjena za dotičnu, Jure Krstulović, koji je prisegnuo da će svjesno odrañivati
ulogu Gradskog vijećnika Grada Supetra.
Uslijedile su čestitke svih prisutnih na Gradskom vijeću.
Predsjednik je u uvodnoj riječi kazao nekoliko informacija, a to su da je krenulo Svjetsko
prvenstvo udičarenja u Supetru, koje će se održavati od 03.10. 2015. – 11. 10. 2015. godine, te da
je dostavljeno iz Ministarstva uprave pisano rješenje kako je odluka o imenovanju novog
Predsjedniku Gradskog vijeća ispravno donesena. Predsjedavajući je kazao kako je svaki od
vijećnika uz poslane materijale na stol dobio i neke dodatne, o kojima nije u ovome trenutku
potrebno diskutirati, samo se osvrnuti, na iste. Predsjedavajući je zamolio prisutne da se točka
dnevnog reda Vijeća pod rednim brojem 5., prebaci na točku 8., a točka 8. na točku 5., jer se kod
točke osam morao koristiti projektor, koji je kasnije trebao biti vraćen Gradskoj knjižnici. Nakon
dobivenih materijala te sa izmjenama dnevnog reda sjednice, jednoglasno sa 7 glasova vijećnika
ZA usvaja se sljedeći,
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DNEVNI RED:

1. Utvrñivanje mirovanja mandata vijećnici Danici Baričević i zamjenskog vijećnika/ce.
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JLS
2. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 27.
srpnja 2015. godine.
3. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
4. Izvještaj o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
- Izvjestitelj: Ivana Marković, gradonačelnica
5. Raspravljanje o:
- Izvještaj o gospodarenju otpadom
Izvjestitelj: Ivana Marković, gradonačelnica

6. Raspravljanje i usvajanje Prijedloga Odluke o pristupanju „Konzorciju za revitalizaciju
„Vidove gore“.
Izvjestitelj: Ivana Marković, gradonačelnica
7. Raspravljanje o:
- Izvještaj o obavljenoj kontroli financijsko – materijalnog poslovanja po stanju
31.12.2014. i 31.03.2015. za Komunalno društvo GRAD d.o.o., Supetar
Izvjestitelj: Ivana Marković, gradonačelnica
8. Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Izvjestiteljica: Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun
9. Raspravljanje i usvajanje prijedloga Odluke o odlagalištu viška iskopa koji predstavlja
mineralnu sirovinu kod izvoñenja grañevinskih radova
Izvjestitelj. Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo
10. Raspravljanje i usvajanje zaključka o načinu isplate duga Turističke zajednice Grada
Supetra prema Gradu Supetru po osnovi boravišne pristojbe.
Izvjestitelji: Ivana Marković, gradonačelnica i Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za
financije i proračun
11. Raspravljanje i usvajanje:
Odluke o suglasnosti gradonačelnici za sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina u
Poslovnoj zoni „Žedno – Drage“.
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JLS
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AD. 1
Utvrñuje se stavljanje mandata vijećnice Danice Baričević u mirovanje, te početak mandata
zamjenika vijećnice, Jure Krstulovića.
AD. 2
Predsjedavajući stavlja na glasovanje zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada
Supetra. Spomenuto je da se u istom mijenja riječ općinskim, koja je zamijenjena riječi
općim idejama, strana 4., druga rečenica zamjenika Gradonačelnice Šimice Dragičevića.
Zapisnik se verificira bez drugih primjedaba, sa 7 glasova vijećnika ZA.

AD. 3
Predsjednik Gradskog vijeća otvara točku broj 3., vijećnička pitanja i prijedlozi.
Vijećnik Jure Krstulović, postavio je predsjedavajućem pitanje o Nogometnom klubu za
djecu „Braccia“, zašto ne mogu djeca koristiti „Jadranovo“ igralište za termine treninga.
Predsjedavajući je ustvrdio da će se o tome razglabati na jednoj od idućih sjednica
izvršnog odbora NK Jadran, te da će predsjednik kluba „Braccia“ biti pozvan na dogovor,
te da nema nikakvih problema oko termina.
Vijećnik Branko Jakovljević spominje problem broda „Bracera“, koji propada u Selcima,
i izvañen je iz mora u Supetru, gdje se nalazio neko vrijeme. Imao je pitanja o tome,
meñutim direktor TZ Grada Supetra nije bio prisutan na sjednici, a koji je mogao
raspolagati potrebnim informacijama. Vijećnik Jakovljević prisutnima je pokazao i sliku
dotičnog broda.
Gradonačelnica je odgovorila da će direktor turističkog ureda oko kojeg se vodi polemika,
o tome razgovarati na narednoj sjednici Turističkog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća je zaključio kako će tema dotičnog broda biti na jednoj od
idućih sjednica Gradskoga vijeća.
Vijećnik Dinko Hržić postavlja pitanje da li je provedena revizija K.D. „Grad“, a
Gradonačelnica odgovara da je naručena od strane ovlaštenog revizora, revizijske kuće iz
grada Rijeke.
Gradonačelnica kaže kako je grañevinska dozvola, za izgradnju lučice na predjelu plaže
Vlačica, prošla kod Ministarstva grañevine.
Predsjedavajući je tražio da se izglasa davanje riječi predstavniku Udruge „Za naš
Supetar“, Željku Hrepiću, o čemu su se vijećnici glasovanjem suglasili. Predstavnik udruge
„Za naš Supetar“ kaže da dozvola za proširenja dijela plaže „Vlačica“ nije u skladu sa
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Zakonom, a Gradonačelnica odgovara da su potrebne dozvole dobivene od strane
Ministarstva pomorstva, i da radovi kreću u najkraćem mogućem roku.
Hrepić kaže da je dokazana aljkavost papira i grañevinske dozvole, pri Ministarstvu
graditeljstva. Razlika izmeñu gradnje na moru, i kilometar od obale, je velika, a investitor
gradi luku kao da je metar od obale i nije se držao propisane mjere, kazao je predstavnik
udruge.
Predsjedavajući prima na znanje obrazloženje gosp. Hrepića predstavnika udruge „Za naš
Supetar“.
Predsjedavajući kaže da se Grad Supetar prije nekoliko dana uknjižio na parcelu
sportskog centra Mirca. Provedena je i javna nabava i napravljen idejni projekt za sportski
centar Mirca. Izgubljen je spor protiv „Svpetrvs“ hotela d.d., koji su se uknjižili na igralište
„Veli plac“. Utvrñeno je od strane gradonačelnice da je to bio velik udarac za grad Supetar.
Predsjedavajući je kazao kako se očekuje ponovna rasprava na sudu oko tog zemljišta. Od
03. prosinca 2012. godine postoji dokumentacija kojom „Svpetrvs“ hoteli d.d. traže
iseljenje sa nogometnog igrališta NK „Jadran“. Postojao je i Ugovor kojim se tražilo od
njihove strane mjesečni najam kluba prema hotelu, od 100.000.,00 kuna, ali
predsjedavajući je rekao da je tolika cijena neprihvatljiva, te da klub mora štititi svoje
interese.

AD. 4
Predsjedavajući otvara sljedeću točku dnevnog reda, te daje riječ Gradonačelnici.
Gradonačelnica navodi kako se nalazi se u materijalima za vijeće, izvještaj se odnosi za
period od 01. siječnja 2015. – 31.lipnja 2015. godine. Prisutni su svi voditelji odsjeka, osim
Nikše Paviškova, koji je na službenom putu u Zagrebu. Gradonačelnica je poimence
nabroji sve voditelje koji se nalaze na Sjednici. Rješavaju se višemilijunske nagodbe,
kazala je gradonačelnica. Riješen je spor oko igrališta „Mali plac“, riješen je spor oko
„Fadićeve šumice“. Rješavanje tih sporova obilježilo je prvih šest mjeseci od početka 2015.
godine. Gospoñu Meriam Frankić, angažirala se oko projekta razvoja Grada, te se
zainteresirani mogu javiti na njen mail vezano za potrebne podatke oko projekta. Do kraja
godine usvojit će se strategija razvoja turizma. Gradonačelnica je kazala kako se puno
radilo na realizaciji zamišljenih projekata. Te kako su riješeni mnogi sporovi grada sa
Republikom Hrvatskom. Riješena je uknjižba nogometnog igrališta, mali Plac. Riješena je i
dokumentacija za gradnju u predjelu plaže „Vlačica“. Kazala je i kako nas je sa
problematikom uknjižbe na „Veli plac“ od strane „Svpetrvs“ hotela d.d. upoznao
Predsjedavajući. Osnovana je radna skupina, od svih voditelja odsjeka u Jedinstvenom
Upravnom odjelu Grada Supetra..Gradonačelnica se trebala sastati i sa vijećem turističke
zajednice direktorom turističkog ureda, Turističke zajednice grada Supetra, Ivanom
Cvitanićem te raspravljati o strategiji razvoja turizma od 2015. godine do 2020. godine, no
to je odgoñeno od strane Turističke zajednice Grada Supetra.
Vijećnik Branko Jašić, zbog popodnevne smjene u bolnici pristupio je sjednici u 18.40
sati.
Gradonačelnica: Kaže da su pokrenute su četiri faze komunalne infrastrukture.
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Projekt rekonstrukcije DV „Mrvica“ težak je 6.000.000,00 kuna, koji je prijavljen na
ministarstvo Zaštite okoliša, s napomenom da se još čeka grañevinska dozvola. Radi se o
nadogradnji vrtića, ureñenju igrališta u vanjskom dijelu dječjeg vrtića, i ureñenja dijela
pristupne ceste do vrtića, kojom će se dobiti još 40 parkirnih mjesta. Sam projekt ureñenja
igrališta dječjeg vrtića koštat će Grad 1.000.000,00 kuna. Radit će se i na rekonstrukciji
rive u mjestu Splitska. Radi se i na idejnom reciklažnom dvorištu, te na ureñenju nove
zgrade „DVD-a“ za koje već postoji i projekt. Za predio „Ravan“, Fadića šumica“,
„Vlačica“ – riješena je uknjižba.
Radi se i na sanaciji odlagališta smeća „Kupinovica“ i dogovara sa ministarstvom Zaštite
okoliša, grañevinska dozvola se očekuje krajem 2015. godine.
Čeka se dozvola Ministarstva, te radovi ureñenja lučke kapetanije kreću krajem 12.
mjeseca ove godine. Odlagalište otpada „Kupinovica“ – projekt je vrijedan cca
20.000.000,00 kuna.
Gradonačelnica je jako zadovoljna napretkom novih projekata i efikasnošću rješavanja
istih. Heliodrom u Mircima, gradit će se krajem godine, te je prezadovoljna koliko je
napravljeno u jakom kratkom vremenu, kaže gradonačelnica.
Što se tiče nerazvrstanih cesta, gradonačelnica je kazala kako ima saznanja da nerazvrstane
ceste, nisu uknjižene, a kroz godinu dana biti uknjižba, te se radi na projektima javne
kanalizacije.
Tonči Sanader, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti, te predsjednik LAG-a Brač,
kazao je da su krenuli projekti za sanaciju kuća i energetsku učinkovitost, te pristižu
natječaji za iste.
Prijavio je i dva projekta pri EU, teška cca 6.000.000,00 kuna. Gradonačelnica je
napomenula i neke važne točke u gradu koje su se pomakle, asfaltiranje cesta u Škripu,
rješavanje kanalizacije u Splitskoj, te rješavanje javne rasvjete u gradu Supetru.
Prvi radovi na ureñenju dijela plaže Vlačica mogli bi krenuti već u roku 8 dana, jer kao što
je već rečeno papiri su riješeni i samo se čeka na početak radova
Heliodrom Mirca, radi se na dobivanju lokacijske dozvole. Veliki novci i dosta vremena je
utrošeno, a bez potrebnih dokumenata malo što se može napraviti. Potpisivanje Ugovora za
novu školsku dvoranu u Srednjoj školi Brač očekuje se koncem listopada, te njeno
otvaranje, još tehnički pregled dvorane, te se prikupljaju najpovoljnije ponude za opremu
iste.
Radi se na projektu gradnje novog „Konzuma“ u industrijskoj zoni „Žedno - Drage“.
Nadalje, čeka se dostava dokumentacije, od strane lučke kapetanije, za rekonstrukciju
zgrade Lučke kapetanije.
Vijećnik Dinko Hržić zapitao je Gradonačelnicu što je sa sporovima vezano za slučaj
Rendić.
Gradonačelnica misli da će doći do isplate u tom sporu, iako je cijena previsoka
gradonačelnica je spremna na pregovore. Gradonačelnica je ustvrdila kako je u predmetu
Šiško isplaćeno 1.800.000,00 kuna.
Predsjedavajući kaže kako probleme u sporovima ne treba gurati pod tepih, da je najbolje
rješavati sporove u koliko prilike to omogućuju, i ne previše odugovlačiti sa rješavanjem
istih.
Gradonačelnica je na kraju svoje točke i izlaganja zahvalila svom timu i svim djelatnicima
u rješavanju svih problema vezano za Grad i njihovoj pomoći, te predsjedavajući
Gradonačelnici na uspješno realiziranim projektima i voljom za poboljšanjem sveukupno.

5

Predsjedavajući, te Gradski vijećnici primaju na znanje izvještaj gradonačelnice za
prvih šest mjeseci u 2015. godini.

AD. 5
Predsjedavajući daje riječ Gradonačelnici, te direktorici Komunalnog društva Grad d.o.o.
Marijani Šemanović.
Gradonačelnica Marković, kazala je da je najbitnije od svega bilo je riješiti spor sa
fondom, kako bi se moglo dalje raditi na sanaciji odlagališta smeća „Kupinovica“.
Odlagalište je u jako lošem stanju, i treba raditi na njegovoj sanaciji. Ugovor o sanaciji
deponija iz 2006. godine, je istekao te se sada treba sklopiti novi Sporazum izmeñu grada i
nadležnog Ministarstva.
Krenule su inspekcije na deponij, inspekcija za gospodarenje otpadom.Zaključeno je da
nije potrebno ishoditi studiju utjecaja deponija na okoliš. Plan za 2016. godinu je dobiti 60
posto nepovratnih sredstava s kojima bi se išlo u rješavanje deponija, a projekt sanacije
vrijedan je 20.000.000,00 kuna.
Ustvrñeno je da je veličina deponija 50.000,00 metara². Komunalno društvo „Grad“ d.o.o.
nabavlja dodatnu opremu za odlaganje smeća, a sve je to Gradonačelnicu zateklo u jako
lošem stanju prilikom dolaska na obavljanje njene funkcije. Komunalno društvo Grad
godišnje na odvoz smeća potroši cca 2.000.000,00 kuna.
Direktorica Šemanović objasnila je kako uskoro Grad kreće sa novim procedurama za
odlaganje smeća, te kako su takvi projekti najprije zaživjeli u Italiji, a potom i u nekim
gradovima u Hrvatskoj. Otpad će se za plaćanje obračunavati po količini smeća, te po broju
pražnjenja posuda koje će biti čipirane. Sve će to biti u svrhu jednog pravednijeg obračuna
odvožnje smeća. Djelatnici će preuzimati posude, po danu kada će se odrediti kada
djelatnici dolaze po njih.
Direktorica Šemanović je ustvrdila da treba prvo pogledati koliko je ljudi u zgradama,
kućama stalnih, koliko vikendaša, a koliko korisnika povremenih kuća u Supetru tako da će
postojati za obračun odvoženja smeća po fiksnom i varijabilnom dijelu. Što znači da će
svima biti u interesu što manje odlagati smeća, jer po europskom sistemu postojat će
kartice koje će se koristiti prilikom ubačaja smeća u kantu i po tome će se obračunavati
daljnji računi za odlaganje smeća. Cilj je ukloniti sve kante za smeće, te naučiti grañane da
se koriste legalnim otpadom, a da ne uništavaju zelene površine. Putem web stranice mogu
se prijaviti ilegalni deponiji otpada, kazala je direktorica.
Gradonačelnica je napomenula kako će možda nekima ovakav način biti neobičan, ali da
plan gospodarenja otpadom postoji, te će taj sistem nada se zaživjeti u Supetru vrlo brzo.
Vijećnik Jakovljević kaže da je skeptičan prema tome načinu otplate, zbog toga ljudi koji
žive u zgradama s više stanova, zbog toga misli da se neće moći ustanoviti kada tko odlaže
smeće.
Gradonačelnica kaže da u Supetru još ne postoji navika ljudi za razvrstavanjem smeća,
kante postoje ali niko se toga ne pridržava.
Predsjedavajući je rekao da materijali koje je Gradonačelnica prikazala na dijapozitivu,
treba skenirati i staviti u materijale za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.
Predsjedavajući, te članovi Gradskog vijeća, primaju na znanje izvještaj
gradonačelnice o gospodarenju otpadom.
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AD. 6
Predsjedavajući je kazao kako se na prošloj 24. sjednici vijeća raspravljalo o tome kako bi
Grad Supetar trebao pristupiti Konzorciju za revitalizaciju Vidove gore. Do sada su
pristupnicu potpisali Općina Bol, općina Postira, hotel Zlatni rat - Bol, Cerado, tvrtka
„Orvas“ u vlasništvu Branka Roglića, „Waterman resort“ Supetar, Ture d.o.o. Što se tiče
lokalnih jedinica, pristupnicu su potpisali su još Bol, i Postira. Članstvo konzorcija je
nedjeljivo, i može se iz njega istupiti u roku 30 dana ukoliko se potpisnici ne slažu.
Minimalni iznos za pristupanje članstvu iznosi 1.000,00 kuna mjesečno. Gradonačelnica
nije bila na prošloj sjednici, pa se nije znalo da li će se konzorciju pristupiti, ali sada je
složna s tim da se Konzorciju pristupi.
Vijećnik Jakovljević Branko kazao je kako nije u Ugovoru promijenjen naziv iz
konzorcija za žičaru u konzorcij za revitalizaciju Vidove gore, i da se takve greške ne bi
smjele potkradati. Takoñer kaže da on osobno nije za to da se plaća godišnje 12.000,00
kuna za pristup članstvu Konzorcija, nego da se radije taj novac uplati zaposlenicima
Jedinstvenog upravnog odjela kao stimulacija za bolje poslovanje.
Vijećnik Branko Jašić, smatra da Konzorciju treba pristupiti jer bi to otoku Braču
pomoglo da postane jedna cjelina. Kazao je i da ideja žičare postoji već zadnjih pedeset
godina i da je vrijeme da se taj projekt realizira.
Predsjedavajući je dao na glasanje odluku o pristupanju Konzorciju za revitalizaciju
Vidove gore sa 4 glasa ZA, 2 PROTIV, 1 SUZDRŽAN. Usvaja se prijedlog odluke o
pristupanju Konzorciju Vidova gora.

AD. 7
Predsjedavajući je dao riječ Gradonačelnici koja je konstatirala da je došlo do promjene u
K.D. „Gradu“. Izabrana je nova direktorica Marijana Šemanović, koja je na toj funkciji
naslijedila bivšeg direktora Zorana Marinelića.
Zadnja revizija u K.D. „Grad“ d.o.o. napravljena je 2013. godine kaže gradonačelnica.
U komunalnom društvu sastavljen je novi nadzorni odbor sastavljen odbor koji čine:
Branko Jašić, predsjednik, Jakša Hržić i Danijela Kirigin – članovi.
Zoran Marinelić – bivši direktor Komunalnog Društva „Grad“ d.o.o. je prije odlaska
napravio reviziju firme, te se odlučio da to obavi knjigovodstveni ured, a radi izrade
završnog računa. Postupak je trajao tri - četiri mjeseca, te Gradonačelnica smatra da to nije
dovoljno vremena kako bi se napravila učinkovita kontrola i da bude sve kako treba.
Revizija u lipnju 2013. K.D. „Grad“ d.o.o.. Gradonačelnica želi i da se napravi po njenom
dolasku revizija, da se vidi kakvo je stanje. Zadnja revizija napravljena je 2014. godine i za
prva tri mjeseca u 2015. godini.
Gradonačelnica je ustanovila da K.D. „Grad“ d.o.o. ima previše zaposlenih, i da nakon
odlaska tri zaposlena u mirovinu, novi kadrovi neće se tražiti, samo će se osobe iz drugih
odjela preraspodijeliti na prazna mjesta.
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Gradonačelnica je spomenula i kako je izgubljen spor K.D. „Grad“ d.o.o. s jednim od
djelatnika istog, te iznos za isplatu iznosi 500.000,00 kuna. Presuda je bila vezana uz
mobbing direktora društva prema jednom od zaposlenika i naknade osobnog dohotka
zaposlenika za vrijeme kada nije bio u radnom odnosu, a po odluci suda je trebao biti
zaposlen.
Gradonačelnica je kazala kako 70% novaca od komunalnih doprinosa ide na plaće
zaposlenih, i treba izvršiti restrukturiranje društva.
Gradonačelnica je kazala da je previše zaposlenih i kako se odvaja veliki novac za plaće, te
ne može pet ljudi raditi jedan posao. K.D. „Grad“ d.o.o. nije zadužio kamp za plaćanje
komunalija, te je na taj način tvrtka oštećena za 150.000,00 kuna. Najisplativiji prihod u
Komunalnom društvu „Grad“ d.o.o. je odvoz smeća, te ugovori sa Jadrolinijom.
Vijećnik Dinko Hržić kaže da u Komunalnom.Društvu. „Grad“ d.o.o. nisu znali sastaviti
račun, a što se tiče računa daje mu moralnu podršku da je i on ukazivao na sve greške.
Zakon o fiskalnoj odgovornosti ukazuje da se nisu provodile javne nabave, da nema svih
računa, da je sve rañeno dosta upitno i krivo. Drago mi je da se radi i želi da se
Gradonačelnica poveže sa voditeljicom financija Mihovilović i da se riješi financijsko
stanje u Gradu. Hržić kaže da se moglo više uštedjeti na sanaciji deponija.
Predsjedavajući je napomenuo vijećniku Hržiću da je njegovo vrijeme izlaganja prošlo, te
zaključio ovu točku.

AD. 8
Presjedsjednik Gradskog vijeća je dao riječ voditeljici odsjeka za proračun i financije,
Mirjani Mihovilović. Voditeljica odsjeka kazala je kako su rashodi u Gradu cca
10.000.000, kuna. Proračun za siječanj - lipanj ostvaren cca 8.649,000 kuna, 17 posto od
plana. Porezna vodi i naplaćuje poreze,ali ona se ogradila i nije razrezala kuće za odmor,
porez na potrošnju i porez na firme. Sve od kuća za odmor naplatit će se u idućoj godini.
Ako se uspije naplatiti bar pedeset posto toga puno će značiti za oporavak financija u
Gradu Supetru. Naknada za ureñenje voda u iznosu od cca 2.875.,000 kuna. Ukupna
potraživanja cca 11.000,000. Obveze Grada cca 7.000,000 jedan posto manje nego u
prethodnoj godini. Ulaganja manja nego u odnosu na lani.
Bez daljnje rasprave nakon obavljenog glasovanja jednoglasno se usvaja Proračun za
prvih 6 mjeseci sa 7 glasova Vijećnika ZA.

AD. 9
Predsjedavajući je dao riječ Matku Rendiću, voditelju odsjeka za komunalno
redarstvo. Rendić je naglasio da je riječ o formalnoj odluci. U materijalima za sjednicu
vijeća nalazi se nenormativni akt o postupanju s iskopima mineralnih sirovina – tehnički
detalji. Činjenica je da postoji obveza od strane jedinice regionalne samouprave, za
odlaganje viška iskopa - potrebno je donijeti plan za njihova odlaganja. Potrebno je naći i
pogodno mjesto za višak iskopa koji se trenutno rade u industrijskoj zoni „Žedno – Drage“.
Potreban je i vapnenac za nasipanje gradskih plaža kazao je voditelj odsjeka za komunalno
redarstvo.
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Bez daljnje rasprave nakon objavljenog glasovanja jednoglasno se usvaja prijedlog
Odluke o odlagalištu viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvoñenja
grañevinskih radova, sa 7 glasova ZA.

AD. 10
Predsjednik Gradskog vijeća otvara točku broj 10. na temu načina isplate duga,
Turističke zajednice grada Supetra, prema gradu Supetru.
Predsjedavajući je kazao kako je dan prije sjednice Gradskog vijeća uputio dopis
direktoru turističke zajednice Ivanu Cvitaniću, vezano za dogovor oko otplate duga TZ-e
prema Gradu Supetru.Iznos potraživanja Grada Supetra prema Turističkoj zajednici iznosi
cca 900.000,00 kuna.
Utvrñen je iznos dugovanja Turističke prema Gradu i to po izračunima iz 2013. godine
koji iznosi 968.560,00 kuna. 2009. godine izabrani direktor Ivan Cvitanić došao je na sva
zaduženja i preuzeo obveze Turističke zajednice Grada Supetra. Dug se krajem 2013. s
500.000,00 kuna popeo na 900.000,00 kuna.
Nema govora više o davanju novih zaduženja - Gradonačelnica. Na zadnjoj sjednici
Gradskog vijeća, utvrñeno je da se neće ni razmatrat o otpisu dugovanja. Potraživanja
Grada 2015. 944.000,00 kuna. U vrijeme najveće krize u gradu 2011. godine grad je
potrošio cca 20.000,00 kuna na tiskanje knjige.
Gradonačelnica kaže da zastara dugovanja kreće tek nakon 7 godina.
Dinko Hržić kazao je kako je Turistička najviše trošila u vrijeme najveće blokade Grada
Supetra, a za vrijeme njegovog mandata, nadalje kaže i da je dobio dokumentaciju u kojoj
je prikazan račun od reprezentacije od 80.000,00 kuna. Nema kopiju tih računa jer ga je
iznerviralo toliko trošenje te je raskidao račune. Dobili su pasku od revizora da se dug
podhitno mora vratiti još u 2012. godini. Puno se trošilo na organizaciju „Supetarskog
lita“. Predlažem da se predloži obročna otplata i podržavam to s obje ruke – Hržić.
Lovro Kirigin zalaže se za kompletnu reviziju, i skeptičan je prema obročnoj otplati duga
Turističke prema Gradu Supetru. Direktor je samo želio prikriti svoj način poslovanja.
Mnogo je nepravilnosti u poslovanju. Kazao je i kako je puno potrošeno na vañenje broda
„Bracera“ i njegov popravak, preko 1.300.000,00 kuna.
Predsjedavajući je kazao kako je jedina mogućnost rješavanja dugovanja Turističke prema
Gradu Supetru, obročna otplata.
Gradonačelnica očekuje da se direktor očituje o svemu rečenome.Grad je stopostotni
vlasnik Turističke zajednice kazala je Gradonačelnica Marković. Ona želi da se što prije
sastane sa direktorom turističkog ureda, te da odluče kako s naplatom dugovanja, jer se
previše odugovlači s naplatom.Dug je u meñuvremenu porastao za 79%. Ovaj problem
nastojat će se riješiti bez drastičnih mjera, jer ipak Turistička zajednica puno sudjeluje u
promicanju turizma u gradu Supetru. Gradonačelnica ne bi htjela da se nju u budućnosti
prozove zato što nije naplatila potraživanja prema Turističkoj zajednici, te se nada da će sa
direktorom naći zajedničko rješenje oko isplate nastalog duga. Direktor je molio
Gradonačelnicu da ne provodi ovrhu, te je ona kazala kako je to zadnja opcija s obzirom da
je Turistička zajednica u stopostotnom vlasništvu Grada Supetra. Ukoliko do dogovora ne
doñe, ona će ipak biti prisiljena krenuti s ovrhom, jer ovakvo dugovanje ne može ići u
zastaru.
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Predsjedavajući kaže da je na dan 31. prosinca 2008. godine dug turističke iznosio
648.000,00 kuna, te se samo povećavao. Nada se da će se vijeće usuglasiti oko davanja
roka obročnih otplata, te riješiti ovaj problem, koji već godinama nije riješen.
Gradonačelnica kaže kako se na ovom vijeću mora izglasati dinamika naplata dugovanja
Turističke zajednice, i to u ratama koje će biti prihvatljive za obje strane i ne na period duži
od pet godina.
Mihovilović Mirjana rata, bi mogla iznositi cca 27.000,00 kuna mjesečno.
Predsjedavajući kaže da se po preporuci vijeća može tražiti da se napravi revizija
Kirigin Danijela kaže da se više ne bi trebali podmirivati troškovi Turističke, koji dolaze u
Grad s njihove strane.
Ovlašćuje se gradonačelnica da pristupi izradi prijedloga zaključka o sklapanju
sporazuma, o načinu obročne otplate duga sa Turističkom zajednicom Grada Supetra
na rok od najduže tri godine, a koji dug na 28. rujna 2015. iznosi 944.531.26 kuna.

AD. 11
Predsjedavajući otvara točku broj 11. i daje na raspravljanje i usvajanje Odluku o
suglasnosti gradonačelnici za sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina u poslovnoj
zoni „Žedno – Drage“.
Predsjedavajući je dao riječ pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Ivici Blaževiću, a na
temu davanja suglasnosti Gradonačelnici o zamjeni nekretnina u Poslovnoj zoni „Žedno –
Drage“. U elaboratu se nalazi cijena m² , kod prodaje zemljišta, kazao je pročelnik.
Na dan prodaje nekretnine cijena će se obračunati u protuvrijednosti kuna.
Predsjedavajući je zahvalio Zamjeniku gradonačelnice Šimici Dragičeviću, što je uspio
uknjižbom vratiti putove u Zoni „Žedno – Drage“ a u suglasnosti sa Županijskim
odvjetništvom. Zamjenik Gradonačelnice kazao je da su čestice nad tim nekretnina bile
rascijepane, a Državno odvjetništvo odluku je donijelo u jednom danu da se one pripoje
ostatku.
Predsjedavajući je kazao i kako je slučaj Vodanović vezan za rješavanje spora, riješen u
korist obje strane.
Bez daljnje rasprave, nakon obavljenog glasovanje jednoglasno sa 7 glasova vijećnika ZA
usvaja se „Odluka o suglasnosti Gradonačelnici za sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina
u Poslovnoj zoni „Žedno – Drage“.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra u 21.00 sat zaključuje sjednicu.

PREDSJEDNIK 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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