
 
ZAPISNIK 

 
 

Sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 26. listopada 2015. godine, u sali 
Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5 s početkom u 17:00 sati. 
 
NAZOČNI:  Mate Martinić, Danijela Kirigin, Dinko Hržić, Branko Jakšić, Lovro Kirigin, Dijana 
Ivelić, Nikola Martinić – Dragan, Ante Roso, Petar Maričić. 
 
ODSUTNI: Milan Glavaški – opravdano, Nataša Ann Beović – opravdano, Jure Krstulović – 
opravdano, Branko Jakovljević – opravdano. 
 
OSTALI NAZOČNI: Zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević, pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Ivica Blažević, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom 
imovinom Ivica Vranjičić, Marijana Šemanović direktorica Komunalnog društva „Grad“, 
zapisničarka Katarina Jakšić. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra, Mate Martinić, koja je 
započela u 17 sati i 10 minuta. 
 
Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Supetra pozdravio je prisutne vijećnike kao i nazočne. Po 
prozivci, od strane Pročelnik JUO-a Ivice Blaževića  utvrñeno je 9 prisutnih vijećnika, to jest da 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka predviñenih dnevnim redom. 
 
Predsjedavajući je naglasio kako zbog predizbornog skupa održanog u Nerežišćima vijećnici 
HDZ-a nisu mogli prisustvovati 26. sjednici Gradskog vijeća, ali da se slažu sa donesenim 
stavovima na ovoj Sjednici. 
Predsjednik Gradskog vijeća u uvodnom dijelu sjednice, pročitao je poslovnik GV o donošenju 
termina za izvanredno sazivanje vijeća i to članak 40. Poslovnika. 
Razlog sazivanja izvanrednog vijeća je odluka o školskoj sportskoj dvorani u Srednjoj školi 
„Brač“ u Supetru. Tematika i polemika će se voditi oko otvaranja, tehničkog pregleda dvorane, 
zaposlenja djelatnika, opremanju dvorane. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća  je naglasio da mu je jako žao zbog nedolaska Gradonačelnice, 
koja se dan prije opravdala zbog nemogućnosti prisustvovanja Sjednici GV. 
On je računao da će Gradonačelnica biti nazočna, jer je dogovor bio takav da se odredi datum 
sjednice kada je ona u mogućnosti doći. Predsjedavajući razumije hitne obveze, te je stoga 
zatražio od Pročelnika i Zamjenika gradonačelnice, da se pripreme za sjednicu, kako ne bi bilo 
spornih pitanja, s obzirom da su svi detalji bili dogovoreni s njom i pročelnikom. 
Predsjednik Gradskog vijeća je ovim naglasio poštivanje digniteta Gradskog vijeća, kako bi 
naredni dogovori trebali težiti izvršenju dogovaranja. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je dao na glasanje sljedeći dnevni red, te je jednoglasno sa 9 
glasova vijećnika ZA, izglasan sljedeći, 
 



 
 

DNEVNI RED: 
 

 

 
1. Raspravljanje i usvajanje Prijedloga Zaključaka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o 

korištenju školske sportske dvorane pri Srednjoj školi „Brač“. 
      Izvjestiteljica: Ivana Marković, gradonačelnica, Ivica Blažević, pročelnik JLS, Ivica   

      Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom, Mirjana   

      Mihovilović, voditeljica Odsjeka uza financije i proračun 
 
 
2. Raspravljanje i usvajanje Prijedloga Odluke o načinu upravljanja školskom sportskom  

dvoranom  pri Srednjoj školi „Brač“. 
      Izvjestiteljica: Ivana Marković, gradonačelnica, Ivica Blažević, pročelnik JLS, Ivica   

      Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom, Mirjana   

      Mihovilović, voditeljica Odsjeka uza financije i proračun 
 
 
 

AD.1 
 

Predsjedavajući otvara raspravu po prvoj točka dnevnog reda “Rapravljanje i usvajanje 
Prijedloga Zaključaka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o korištenju školske sportske dvorane 
pri Srednjoj školi “Brač”. 
 
Predsjedavajući je  kazao da se na stolu ispred vijećnika nalaze popratni materijali za praćenje 
sjednice, a koji se odnose na materijale o školskoj dvorani, i to na dodatak Sporazumu o 
financiranju i izgradnji školske sportske dvorane. 
 
Predsjedavajući je dao riječ zamjeniku Gradonačelnice Supetra Šimici Dragičeviću, koji je 
kazao da treba obratiti pozornost na točku br. 9. Ugovora o školsko sportskoj dvorani – a koja se 
odnosi na ograničenja spomenutog Ugovora. 
 
Zamjenik gradonačelnice – Šimica Dragičević je kazao da je vezano za Ugovor oko dvorane 
sve poznato sa prijašnjih sjednica vijeća. On predlaže da se ova točka u cijelosti prihvati. 
Županija je takoñer dala i svoje dozvole oko završnih radova i tehničkih pregleda školske 
dvorane. Ukoliko na ovome ima primjedaba, može se ovlastiti Grad Supetar, za daljnje 
postupanje oko Ugovora. 
 
Pročelnik kaže – da  je Grad u cijelosti usvojio odluku o korištenju prostorija školske dvorane. 
Salu za sastanke, takoñer bi trebalo pokušati staviti pod nadzor Grada. 
 
Ivica Vranjičić – tokom 11.-og mjeseca ove godine prijavit će se dvorana, na tehnički pregled i 
vidjeti da li zadovoljava sve potrebne kriterije, kako bi se moglo početi sa radom iste. 



Troškovi se trebaju uskladiti kroz rebalans proračuna Grada Supetra. Kaže kako još uvijek nema 
uvida u realne troškove ove dvorane, jer su se iznosi oko dvorane stalno povećavali, tako da se ne 
zna konačni iznos. Kazao je i kako se stalno nailazilo na dodatne troškove oko gradnje. 
Vijećnik Dinko Hržić kaže kako će vrlo rado napisati sam prijedlog izmjene aneksa Ugovora za 
školsku sportsku dvoranu. Smatra da bi većina prostorija u dvorani trebala biti pod nadležnosti 
Grada. Pokazao je i skicu dvorane, u kojoj pokazuje salu za sastanke a koja je sporna u Ugovoru, 
za što će se sala prenamijeniti. Škola bi otvarala još jedan frizerski salon, a Hržić smatra da je ta 
prostorija kao Grada Supetra nužna kao sala za sastanke. 
Dvorana se predugo odugovlači s otvaranjem, i smatra da bi trebalo što prije završiti s radovima i 
krenuti s otvorenjem.  Kaže i da je Županija u konačnici ispoštovala sve dogovoreno. 
Podrumi dvorane nalaze se u stopostotnom pokrivanju iznosa od strane Grada. Hržić smatra da u 
dvorani fali još prostora, kako je morala biti većih kapaciteta. 
Vijećnica Danijela Kirigin pita je kako će se razgraničiti  troškovi Grada prema školskoj 
dvorani, a kako troškovi Srednje škole prema dvorani. 
Ivica Vranjičić odgovorio je da će svaka ugovorna strana plaćati svoje troškove. Zamisao je bila 
da će dvorana biti Gradska, pa bi se tablicama moglo doći do toga koliko je učešće čijih troškova. 
Paušal koji se odredi, po tome će obračunavati troškovi grada prema dvorani. Srednja škola će 
slati gradu izračune fakture, za obračun cijena potrošene struje i vode. 
Predsjednik Gradskog vijeća kaže kako je grad nesretan zbog takvog „prisilnog“ braka, a što se 
odnosi na podjelu dvorane izmeñu Grada i Srednje škole. Dvorana je dvovlasništvo. 
Dobro je u svemu tome što će Srednja škola voditi brigu oko imovine dvorane. Bez suglasnosti 
Grada neće se moći odlučivati o dvorani. 
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže prihvatiti ugovor takvim kakav je. Te da se kasnije može 
razgraničiti sve oko održavanja dvorane, čišćenja, a sve oko dvorane i sve što bude upitno staviti 
će se na Sjednicu Gradskoga vijeća. 
Ivica Vranjičić, zaključio je da je možda grad u nekim situacijama oko dvorane krivo postupio, i 
da škola neće biti u mogućnosti sva održavanja vršiti sama.  Kroz daljnje dogovore će se ispraviti 
stvari oko opremanja jer će se vidjeti da škola nije u sposobnosti brigu oko dvorane vršiti samo sa 
svoje strane, nego u suradnji s Gradom Supetrom.  Na početku 2007. godine računalo se da će 
grad Supetar, u cijelosti biti vlasnik dvorane, ali došlo je do promjene. Cijela dvorana radila se 
prema sistemu roh bau. Grad je trebao dvoranu isfinancirati, i biti stopostotni vlasnik, ali došlo je 
do promjene od strane u Županiji, te se ugovorom stavilo pod nadzor i grada i srednje škole, s 
time da frizerski salon, kao prostor pripada samo srednjoj školi. 
Vijećnik Hržić zapitao je s koliko će grad isfinancirati dovršetke radova na dvorani. 
Zamjenik Gradonačelnice, kazao je kako je ovaj Sporazum za dvoranu jako motivirajući za Grad 
Supetar. Umjesto da se puno razglaba o ugovoru sve bi trebalo staviti na papir sve troškove i 
vidjeti kako dalje. Glavni problem dvorane su veliki izdaci, te stalno pojavljivanje novih 
troškova. Ovaj Ugovor nije kao „Sveto pismo“ i misli da se definitivno mora u budućnosti 
izmijeniti.  Iz ugovora se iščitava da će troškovi biti dupli zbog upravljanja grada i srednje škole, 
i u tom dijelu ugovora se vidi da je ugovor manjkav. Početna cijena izgradnje dvorane bila je cca 
17.000.000,00 kuna, a s vremenom su troškovi narasli na cca 25.000.000,00 – po tome izračunu 
ispada da imamo najskuplju dvoranu u državi. 
I bez potpisivanja Ugovora dvorana bi se počela koristiti, ali onda na štetu grada, a ovako će se 
dijeliti prema satnici i ostalim troškovima, ali koji idu na dijeljenje sa srednjom školom. 
Ivica Vranjičić, kroz prvi mjesec, znati će se svi troškovi dvorane, udio naš je 35 posto. Otvara 
se pitanje aneksa ugovora, te sale za sastanke, i to treba što prije riješiti. 



Sve oko sportske školske dvorane u nadležnosti je Gradskog vijeća, kazao je predsjedavajući, te 
predložio da se Ugovor o korištenju dvorane jednoglasno prihvati. Predsjedavajući je prihvatio 
diskusiju na temu dvorane gosp. Hržića. Kazao je da je najbitnije da se s dvoranom što ranije 
krene s radovima, i zapošljenjem djelatnika u dvorani, počevši od čistačice, domara, do voditelja 
dvorane, te preraspodijele zaposlenika iz Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. u novoj školskoj 
dvorani srednje škole „Brač“. 
 
S 9 glasova ZA usvaja se Zaključak o suglasnosti za sklapanje Ugovora o korištenju školske 
sportske dvorane pri Srednjoj školi “Brač”. “ 
 
 
 

AD.2 
 

Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević kazao je kako će se u Ugovoru o školskoj 
sportskoj dvorani izmijeniti u članku 2. Ugovora iza riječi dvorane stavit će se točka, a brisat će 
se „bez naknade“. Svih 9 vijećnika složilo se s tom konstatacijom. 
Komunalno društvo Grad će obavljati poslove u dvorani, a s time da će višak radnika se 
preraspodijeliti na radove u dvorani. Treba zaposliti čistačicu, i to od strane Grada koja će voditi 
posao ureñenja iste. Do polovine jedanaestog mjeseca će se sve zgotoviti, te će se pozvati služba 
za tehnički pregled dvorane, kako bi ista mogla biti otvorena i krenuti s radom unutar nje. 
Oko pola milijuna kuna planira se potrošiti na tehničku opremu dvorane, ali čekaju se svi 
ponuditelji pa će se sve znati nakon otvaranja ponuda od dospjelih ponuditelja. 
Cilj je početkom 2016. godine dvoranu dati na korištenje i drugima, koji će u njoj obitavati te 
imati razne sportske aktivnosti. 
Ukoliko se utvrde novi troškovi pregleda dvorane, iznos će se povećati i do nekoliko posto, ali 
bitno je krenuti sa radom dvorane – koja može na posljetku biti veoma isplativa investicija. 
Jednoglasno sa 9  glasova vijećnika za usvaja se Odluka o načinu upravljanja školskom 
sportskom dvoranom, te prije prihvaćen prijedlog izmjene Ugovora u članku 2. da se 
stavlja iza riječi dvorana točka, i da se briše stavka u kojoj stoji „bez naknade“. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra u 18.00 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. 
 

 



 
 
 
 

 
 


