ZAPISNIK
Sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra, održane dana 28. travnja 2016. godine, u sali
Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18:00 sati.
NAZOČNI: Mate Martinić – predsjednik Gradskog vijeća, Lovro Kirigin - potpredsjednik
Gradskog vijeća, Branko Jašić, Danijela Kirigin, Nikola Martinić – Dragan, Branko Jakovljević,
Dijana Ivelić, Dinko Hržić, Jure Krstulović, Ante Roso, Petar Maričić, Danica Baričević.
ODSUTNI: Milan Glavaški.
OSTALI NAZOČNI: Gradonačelnica – Ivana Marković, Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela – Ivica Blažević, Ivica Radić, Mate Mladina, Toni Mladineo, Nikša Rajević. Zapisničarka
Katarina Jakšić.
Sjednica gradskog vijeća započela je u 18 sati i 05 minuta.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra, otvara 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada
Supetra pozdravlja prisutne vijećnike kao i nazočne. Pročelnik JUO-a, Ivice Blaževića prozvao
prisutne vijećnike, i utvrdio 11 prisutnih vijećnika, odnosno postojanje kvoruma za donošenje
pravovaljanih odluka. Predsjedavajući je opravdao vijećnika Nikolu Martinića – Dragana, zbog
obaveza u „DVD-u“ Supetar, te da će biti nazočan na sjednici za nekoliko minuta, te je vijećnik
pristupio sjednici u 18 sati i 10 minuta.
Predsjedavajući je zapitao da li ima potrebe, za intervencijom kod predloženog dnevnog reda
31. sjednice Gradskog vijeća koji se navodi u pozivu.
Gradonačelnica je kazala da ima, te u dogovoru s pročelnikom povukla točku dnevnog reda
„Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja turizma Grada
Supetra za razdoblje 2016-2020“, iz razloga jer predmet treba upotpuniti prijedlogom komisije za
izbor i imenovanje.
Predsjedavajući se osvrnuo na prijedlog grupe vijećnika za uvrštavanje točke dnevnog reda
problematike NK Brazzia. Po njegovom mišljenju iako ponovno nisu stečeni uvjeti za stavljanje
ove točke na dnevni red iz dva razloga.
Prvo, prijedlog je podnesen izvan propisanog roka, a dokazivanje hitnog postupka nije utvrđeno i
drugo predlagači nisu utvrdili nikakav prijedlog akta, dakle nema prijedloga o čemu se raspravlja.
Uprkos, navedenim činjenicama, predsjedavajući predlaže prihvatiti prijedlog dopune dnevnog
reda s uvrštavanjem točke, NK Brazzia.
Kako nije bilo drugih primjedbi i prijedloga predsjedavajući je predložio u odnosu na predloženi
dnevni red:
Prvo skidanje 5. točke dnevnog reda. Drugo dopune dnevnog reda s točkom problematika NK
Brazzia, na način da točke 6. – 16. postaju točke 5. – 15. Na ovaj prijedlog očitovao se vijećnik
Petar Maričić, predlažući da točku 14. stavimo u početku dnevnog reda, obzirom da je to točka
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koja se ponavlja sa prethodne sjednice Gradskog vijeća, i da bi bilo uljudno ne još jednom dugo
zadržati gospodina Rajevića do kraja Sjednice Gradskog vijeća.
Predsjedavajući je prihvatio prijedlog vijećnika Maričića, te predložio dnevni red na način: Prvo,
točke 1. – 4. prema prijedlogu u pozivu. Drugo, točka 5. predmet „Rajević“, točka 6. predmet NK
Brazzia. Treće, točke 6. – 14. postaju točke 7. – 15.
Tako konačno predloženi dnevni red, jednoglasno s 12 glasova vijećnika ZA, usvaja se
sljedeći,

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana od 12.
travnja 2016. godine.
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi.
3. Prijedlog Odluke o suradnji između Grada Supetra i Grada Jastrebarskog.
Izvjestiteljica:Ivana Marković, gradonačelnica
4. Prijedlog Odluke o uključenju u akciju “ Gradovi i općine – prijatelji djece”.
Izvjestiteljica:Ivana Marković, gradonačelnica
5. . Informacije, prijedlozi odnosno donošenje zaključaka u svezi:
a) prodajnog štanda – replika dalmatinske kućice na zapadnom dijelu „Stare tržnice“
sa sjeverozapadne strane zgrade Osnovne škole „Supetar“, u ulici Porat u Supetru, u
vlasništvu Nikše Rajevića iz Supetra, Put Gustirne luke br. 15 (6. prijedloga
Zaključka)
b) montažnog objekta – kioska na platou sjeverne strane spremnika benzinske postaje
sa jugozapadne strane križanja ulice Hrvatskih velikana i ulice Mladena Vodanovića
u Supetru u vlasništvu Nikše Rajevića iz Supetra, Put Gustirne luke br. 15 (4
prijedloga Zaključka)
Izvjestitelji:Ivana Marković, gradonačelnica, Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za
upravljanje gradskom imovinom
6. Problematika NK Brazzia
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sklapanje nagodbe između Grada
Supetra i Miroslava Bralića i dr.
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO
8. Informacija o predmetu Rendić Čedomil i dr. KLASA: 944-07/12-01/02.
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina čest.zem. 594/20, 594/21, 1667/103, 1667/104,
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2023/16, 2023/17 i 2032/18 K.O.Supetar.
Izvjestiteljica:Ivana Marković, gradonačelnica
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Supetra.
Izvjestitelj: Šimica Dragičević, zamjenik gradonačelnice
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Supetra.
Izvjestitelj: Šimica Dragičević, zamjenik gradonačelnice
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Supetra za financiranje
političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskog vijeća Grada Supetra u 2016.
godini.
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO
13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Mrvica“, Supetar
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO
14. Prijedlog Zaključka o pravu prvokupa nekretnine označene kao čest.zgr. 256/2, 256/3 i 257,
sve K.O. Supetar.
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO
15. Prijedlog Zaključka o stjecanju prava vlasništva na nekretnini označenoj kao čest. zem.
598/13 K.O. Supetar.
Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO

Predsjedavajući daje informaciju kojom se redovna iduća sjednica Gradskog vijeća planira
održati 07. lipnja 2016., predviđeno dvadesetak dana prije dana Grada Supetra. Nadalje, naglasio
je mogućnost u međuvremenu sazivanje i hitne sjednice ako se za to ostvare odgovarajuće
pretpostavke.
Vezano za zapisnike, predsjedavajući je napomenuo, da svaki vijećnik koji smatra da nije sve
uneseno od njihovog izlaganja na sjednici, može tražiti da traži da se njegovo izlaganje u cijelosti
unese u zapisnik.

AD 1.
Predsjedavajući otvara prvu točku dnevnog reda sjednice, verifikacija zapisnika 30.
sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra.
Danica Baričević – imate dvije Danice, jedna Baričević, a druga Rajević. To bi trebalo
promijeniti u zapisniku.
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Predsjedavajući kaže da osim isprike nema što dodati, te konstatira da će se ispraviti u zapisniku
sa točnim prezimenom Baričević.
Lovro Kirigin - kod točke 14. kada se raspravljalo o kioscima gospodina Rajevića, dok gospođe
Baričević ima više puta, njega nema nijednom, te traži da se njegovo izlaganje unese u zapisnik
30. sjednice gradskog vijeća.
Predsjedavajući konstatira da će se izlaganje vijećnika Lovre Kirigina dopuniti u zapisniku 30.
sjednice Gradskog vijeća.
Šimica Dragičević – primjedba na njegovo izlaganje, u zapisniku s 30. sjednice Gradskog vijeća,
te traži da se u cijelosti unese njegovo izlaganje u zapisnik.
Predsjedavajući je prihvatio prijedlog Šimice Dragičevića.
Predsjedavajući daje na verificiranje zapisnik, uz napomenu: Prvo, da se u cijelosti navede
prezime gospođe Baričević. Drugo, da se unese izlaganje vijećnika Lovre Kirigina, i treće da se u
cijelosti unese izlaganje zamjenika gradonačelnice, Šimice Dragičevića.
Jednoglasno s 12 glasova ZA, verificira se zapisnik 30. sjednice Gradskog vijeća Grada
Supetra.

AD. 2
Predsjedavajući otvara točku broj 2., vijećnika pitanja i prijedlozi.
Branko Jakovljević – „dobio sam od gospodina Bonačić – Sarga iz Milne, peticiju, ili recimo to
tako, da se pismenim putem obratio meni, te se obratio svim vijećnicima. Na što su vijećnici
konstatirali da ne znaju za takav podnesak. S tim podneskom obratio se da riješi problem
parkirališta stanovnika otoka Brača. Ljudi koji dolaze iz Milne, konkretno umirovljenici, imaju
besplatnu trajektnu kartu, ali imaju problem s parkingom, čija dnevna karta iznosi 40 kuna.
Zahtjev glasi, da se stanovnicima otoka Brača na parkiralištima u Gradu Supetru omogući da
imaju povoljniji parking, te da u dogovoru s gradonačelnicom, da se omogući kupnja mjesečnih
karata, ljudima koji imaju prebivalište u Milni, ili Selcima, te u udaljenijim mjestima na otoku.
Gradonačelnica - Ja se apsolutno s tim zahtjevom gospodina Bonačić - Sarga ne slažem, ali mi o
tom prijedlogu možemo naknadno raspraviti.
Branko Jakovljević - tu se stalno predlaže neka jednakost stanovnika otoka Brača, pa bi bilo
dobro i o ovom prijedlogu se usuglasiti.
Predsjedavajući – obvezuje gradonačelnicu, odnosno Gradsku upravu da na ovaj prijedlog
odgovori pismenim obrazloženjem.
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Branko Jakovljević - Imao bih još jedan prijedlog, od grupe građana koji posjeduju brodice za
sportski ribolov, da li je to nelegalno il legalno što traže, ja ne znam, da im se nađe na nekoj
poziciji mjesto za privezište brodica kod plaže „Acapulco“.
Mislim da bi bilo korektno prema tim ljudima, da im se to i omogući.
Predsjedavajući obvezuje gradonačelnicu, odnosno Gradsku upravu da na ovaj prijedlog
odgovori pismenim obrazloženjem.
Danica Baričević – čestitala bi kolegi gradskome vijećniku Nikoli Martiniću - Draganu što je
postao zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar, te njegovom zamjeniku Frani
Mladineu. Prvo pitanje je uputila Gradonačelnici. Imali smo na Županijskoj skupštini izvješće, u
kojem smo saznali da je deset posto više nezaposlenih u Gradu Supetru u 2015. s obzirom na
2014. godinu, pa me zanima što će Grad napraviti po tom pitanju?
Drugo pitanje, prije dvije i pol godine Udruženje obrtnika Brač je poslalo dopis vezno buku ljeti
po ugostiteljskim objektima, da se nađe rješenje, pa ako me možete izvijestiti i o tome?
I treće, kada ćemo dobiti izvješće o radu Komunalnog društva, na gradskome vijeću?
Dinko Hržić – Interesira me s obzirom da je počela podjela kanti i čipiranje, a kako smo mi bili
poveli računa o uvođenju poreza na slivne vode, te potencijalno ukidanje komunalne naknade, te
smo vršili određene simulacije za komunalnu naknadu, a iza ljeta se planiraju podijeliti kante i u
Supetru, interesira me da li postoje kakve simulacije kod izračuna tih naknada. Da li će se plaćati
više ili manje ta naknada, da li će biti u prosjeku isto, zanima me generalno izvještaj o tome.
Zabrinut sam, to će doći na vijeće i vijeće o tome mora glasati. Da se u izračunu u simulacijama
vidi da li to može biti pravednije kod plaćanja. Ne želimo s ovim staviti omču oko vrata našim
građanima. Želim čuti prijedlog, to jest izvještaj direktorice Komunalnog o čemu će se tu raditi.
Gradonačelnica - što se tiče Komunalnog društva, ono ima svoje nadzorne organe i nadzorni
odbor, imamo plan da se i izvještaj o tome stavi na vijeće. Poslovanje je ove godine završeno vrlo
uspješno. Krenula je prva faza podijele kanti, te sumnjam da će se naknada povećavati. Što se tiče
buke povest ćemo računa o tom zahtjevu, a vezano za poslovnu zonu, sve aktivnosti će svakako
uroditi plodom. Otvoriti će se novi pogoni, trgovački centri ili neki drugi poslovni prostori.
Poljoprivrednoj zadruzi smo dali zemljište za otvaranje novog pogona, a obrtnicima smo u
proračunu Grada Supetra osigurali oko 500.000,00 kuna poticaja.
Gradonačelnica – gdje se mogu dobiti Županijski izvještaji o nezaposlenosti?
Danica Baričević - Na stranicama „dalmacija.hr“, nalaze se izvješća Županije o nezaposlenosti.
Ako imate bilo kakav prijedlog ja kao Županijska vijećnica, mogu postaviti pitanje.
Branko Jašić – ako se sjećate ranije sam kazao da vijeće više nećemo opterećivati s
Komunalnim društvom, jer oni imaju svoj nadzorni odbor, te se problematikom toga vijeće ne
treba baviti.
Danica Baričević - Grad Supetar je osnivač Komunalnog društva, te mi kao vijećnici trebali bi
imati uvid u njihov izvještaj o radu.
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Predsjedavajući - sve što je dužno Komunalno društvo će dostaviti.
Ante Roso – ja mislim da bi trebali shvatiti da živimo u turističkom mjestu, ljudi od turizma žive,
pa bi se malo na buku svi trebali malo prilagoditi. Znam da su neke plaže gradske, a neke u
koncesijama pa me zanima kada planiraju to urediti? Trenutno u Supetru ima oko 700 gostiju, a
jedna glavna gradska plaža „Banj“ je u smeću od poteza „Vlačice“ do mjesnog groblja!
Gradonačelnica - što se tiče plaža zna se tko je u koncesiji, ispod malog nogometnog igrališta u
koncesiji su Svpetrvs hoteli i „Benny' s bar“, a ja ću reći komunalnom redaru da koncesionarima
uputi dopis oko uređenja plaža. Radila su se ravnanja plaža, ali naiđe velika bura te se sve vraća u
prijašnje stanje. Sve su poravnate, ali pravi rezultati će se tek vidjeti kroz svibanj. Plaže u
Mircima i Splitskoj su također poravnate, a još se čeka kod Vlačice završetak radova na
privezištu, pa da se i taj dio sredi do kraja.
Ante Roso - ispod šetnice se napravila rupa, te će i ona s vremenom propasti.
Branko Jakovljević – bio sam na sastanku u Splitskoj, vezano za druženje s građanima, pa me
zanima tko je nadležan za počistiti „šut“ i sve vezano oko otpada nakon završetka radova i srediti
gradilište?
Gradonačelnica – tek kada svi radovi završe može se govoriti o uređenju gradilišta. Proces
uređenja se treba dovršiti, te će onda nadležni izvođači radova krenuti u sređivanje gradilišta po
Splitskoj.

AD. 3
Predsjedavajući otvara točku 3. dnevnog reda sjednice, Prijedlog Odluke
između Grada Supetra i Grada Jastrebarskog, te daje riječ gradonačelnici.

o suradnji

Gradonačelnica – svih skupa pozdravljam, drago mi je da na ovoj sjednici nema neugodnih
tonova, te da su svi u dobrom raspoloženju. U materijalima ste dobili prijedlog ove Odluke o
suradnji grada Jastrebarskog i Grada Supetra. Prije više od godine dana započeto je ova suradnja
između Grada Jastrebarskog i Grada Supetra, konkretno između mene i gradonačelnika
Jastrebarskog. Pa se suradnja proširila na amaterske udruge, te su imali i gostovanje u
Jastrebarskom. Ovaj grad je pravi primjer kako bi gradovi trebali funkcionirati, zaključila je
Gradonačelnica svoje izlaganje.
Nikola Martinić – Dragan – zahvaljujem gospođi Danici na čestitkama. Osvrnuo bih se na ovaj
prijedlog, mi smo s amaterskom skupinom nastupali u gradu Jastrebarskom, te moram kazati sve
pohvale za njih, ljudi su nas dočekali jako toplo, te ako mi upola budemo tako gostoljubivi, to će
sigurno biti jako dobra suradnja između gradova.
Predsjedavajući daje na glasanje Prijedlog Odluke o suradnji između Grada Supetra i Grada
Jastrebarskog.
U trenutku glasanja predsjedavajući konstatira da vijećnik Lovro Kirigin, nije prisutan.
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Jednoglasno s 11 glasova vijećnika ZA, usvaja se Odluka o suradnji između Grada Supetra,
i Grada Jastrebarskog.

AD 4.
Predsjedavajući otvara 4. točku dnevnog reda sjednice, Prijedlog Odluke o uključenju u
akciju “ Gradovi i općine – prijatelji djece”.
Gradonačelnica – ovaj projekt je također jedan od projekata koje grad Jastrebarsko provodi već
godinama, i otuda ideja da se i mi uključimo u ovu hvalevrijednu akciju.Da bi se moglo ovom
projektu pristupiti, i krenuti u realizaciju, potrebno je donijeti prvo Odluku o uključenju u akciju,
Gradovi i općine – prijatelji djece. Ovdje bi se udružili ljudi iz kulture i sporta, te zajednički
ostvarili ciljeve. Gradonačelnica je kazala da ovaj projekt spada pod organizaciju udruženja
civilnog društva. Prvo bi se trebala označiti sva igrališta za djecu, a kasnije ići u njihovu
adaptaciju. Ukoliko se danas ova Odluka donese, kreće se u imenovanje povjerenstva, te se Grad
može natjecati za dobivanje sredstava, za realizaciju ovog projekta. Gradovi – prijatelji djece, je
„Unicefova“ akcija, te bi bilo lijepo da Grad Supetar, dobije ovo časno ime, gradovi prijatelji
djece.
Branko Jakovljević - Ako je ovo za dobrobit djece i ako može pomoći djeci u razvoju, bilo bi
dobro da se ova Odluka usvoji.
Predsjedavajući daje na glasanje Prijedlog Odluke o uključenju u akciju “ Gradovi i
općine – prijatelji djece”.
Jednoglasno s 12 glasova ZA, usvaja se Odluka o uključenju u akciju “ Gradovi i općine –
prijatelji djece”.

AD 5.
Predsjedavajući otvara točku broj 5. dnevnog reda sjednice: Informacije, prijedlozi
odnosno donošenje zaključaka u svezi:
a) prodajnog štanda – replika dalmatinske kućice na zapadnom dijelu „Stare tržnice“ sa
sjeverozapadne strane zgrade Osnovne škole „Supetar“, u ulici Porat u Supetru, u vlasništvu
Nikše Rajevića iz Supetra, Put Gustirne luke br. 15 (6. prijedloga Zaključka)
b) montažnog objekta – kioska na platou sjeverne strane spremnika benzinske postaje sa
jugozapadne strane križanja ulice Hrvatskih velikana i ulice Mladena Vodanovića u Supetru u
vlasništvu Nikše Rajevića iz Supetra, Put Gustirne luke br. 15 (4 prijedloga Zaključka), te daje
riječ gradonačelnici.
Gradonačelnica - Dobiveno je u dodatnim materijalima priopćenje gospodina Rajevića vezano
kioske, koji se odnose na lokaciju uređenog platoa ispred „Osnovne škole“, nekretnina označena
kao čest. zgr. 313/2 i 314, obje k.o. Supetar. Vratila bih se na početak, ja kao gradonačelnica
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nemam nikakvih problema da tu nastave biti obrti. Pokušala sam s korisnicima naći zajedničko
rješenje, a korisnici kioska su već započeli s radom. Dogovoreno je da za sezonu na predjelu
starog pazara se daju korisnicima na korištenje te lokacije, uz izjavu gospodina Rajevića da oni
ostaju na toj lokaciji do 31. listopada 2016., te da se do 01. rujna dogovore svaki pojedinačno s
gospodinom Rajevićem za daljnje obavljanje djelatnosti. Bitno je da ljudi svoju djelatnost odrade,
jer su već nabavili robu, te krenuli u rad. Zahvaljujem ovim putem što nam je izašao u susret, te
korisnicima ustupio kioske za obavljanje njihovih djelatnosti, na svom vlasništvu.
Branko Jakovljević - Ja podržavam ovu Odluku, i mislim da možemo samo zahvaliti gospodinu
Rajeviću, što je korisnicima dao svoje privatno vlasništvo na korištenje.
Nikša Rajević – kaže kako bi mu više odgovaralo da se ne treba tražiti suglasnost od Grada,
nego dok traje ovo s najmoprimcima kioska za iznajmljivanje, da sve ostane po starom ukoliko su
oni zainteresirani, te da je njegova želja da kroz koju godinu na mjestu tih štandova se dogodi
izgradnja hotela.
Ivica Vranjičić – Odluku donosimo na temelju članka 10. Zakona o trgovini u općim pozivima
za obavljanje djelatnosti. Godina dana koja se spominje za najam replike dalmatinskih kućica za
iznajmljivanje , stavljena je kako bi se time zaštitili domicilni najmoprimci istih, jer u
suprotnome bi se išlo na novi natječaj, a to bi vjerojatno podignulo naknade koje domicilni
korisnici, ne bi mogli pratiti.
Nakon dovršene rasprave predsjedavajući daje na glasanje predložene Odluke.
Jednoglasno sa 12 glasova ZA usvajaju se zaključci u svezi:
a) prodajnog štanda – replika dalmatinske kućice na zapadnom dijelu „Stare tržnice“ sa
sjeverozapadne strane zgrade Osnovne škole „Supetar“, u ulici Porat u Supetru, u vlasništvu
Nikše Rajevića iz Supetra, Put Gustirne luke br. 15 (6. prijedloga Zaključka)
b) montažnog objekta – kioska na platou sjeverne strane spremnika benzinske postaje sa
jugozapadne strane križanja ulice Hrvatskih velikana i ulice Mladena Vodanovića u Supetru u
vlasništvu Nikše Rajevića iz Supetra, Put Gustirne luke br. 15 (4 prijedloga Zaključka), te daje
riječ gradonačelnici.

AD. 6
Predsjedavajući otvara točku 6. dnevnog reda sjednice, problematika NK „Brazzia“.
Predsjedavajući kaže da su dobivena tri dopisa od strane NK „Brazzia“, te moli jednog od
devetero vijećnika, koji su potpisali za stavljanje ove točke na dnevni red sjednice, za uvod u
izlaganje ove točke. Riječ dobiva vijećnik Jure Krstulović.
Jure Krstulović - u listopadu 2015. godine smo započeli ovu raspravu, pa bi bilo dobro s
obzirom da je travanj 2016. godine da se donesu neki pametni zaključci, za rješavanjem
problematike NK „Brazzia“, te da Mate Mladina dobije riječ za ovu točku kao predstavnik toga
kluba.
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Predsjedavajući - prvo glasujmo da li se vijećnici slažu, da se Mate Mladina obrati vijeću.
U trenutku glasanja, predsjedavajući konstatira da je odsutan vijećnik Dinko Hržić.
Jednoglasno s 11 glasova ZA, daje se riječ Mati Mladini kao predstavniku NK „Brazzia“.
Predsjedavajući je obzirom da se nalazi u poziciji Predsjednika Nk Jadran, te Predsjednika
Gradskog vijeća grada Supetra, a u ime NK „Jadran“ te da ima svoje izlaganje, te je pozvao
gospodina Lovru Kirigina, potpredsjednika Gradskog vijeća da predsjedava ovoj točci dnevnog
reda.
Lovro Kirigin – pozdravlja nazočne, preuzima presjedanje te riječ dajem gospodinu Mladini.
Mate Mladina – Hvala Predsjedniku Gradskog vijeća, te Zamjeniku Gradskog vijeća što ste
dozvolili da se obratim i ostalim vijećnicima, da se obratim Gradskom vijeću. Sa svima sam
pričao o ovoj problematici izuzev gospođice Danijele Kirigin, te gospodina Branka Jašića. Mi
smo još u listopadu tražili termine za treniranje djece, ali bezuspješno. Čekali smo odgovore
ponekad i pet, do šest mjeseci, te samo mogu zaključiti da je prošlo godinu i pol dana od prvih
zamolbi, i da su djeca isto toliko izgubila vremena za treniranje. „Ja imam svoje ime, prezime
stranačku opredijeljenost, ali mislim da se tako čovjeka ne može gledati, te sam tu da 12 prisutnih
vijećnika pomogne našoj djeci“ . Mi smo od strane NK „Jadran“, mjesecima dobivali samo
odgovor na odgovor naših dopisa, te je vrijeme da se ova situacija sa „Brazziom“ napokon riješi.
Mate Martinić – prvo se obratio ulozi Predsjednika Gradskog vijeća, a odnoseći se na proteklu
Sjednicu gradskog vijeća. Na protekloj sjednici ova točka dnevnog reda nije uvrštena u dnevni
red jer nije bilo ovlaštenog predlagača (članak 28. Poslovnika) i nije podnesen prijedlog akta
(članak 30. stavak 2. Poslovnika).
Predsjednik vijeća obećao je uvrstiti na Dnevni red sjednice predviđenu za 28. travnja 2016.
godine, ukoliko se otklone prethodno utvrđeni nedostaci:ovlašteni predlagač i prijedlog akta,
međutim ti uvjeti ni danas nisu ispunjeni, jer prijedlog nije upućen u redovnoj proceduri rok do
kada se šalju materijali, te se zbog toga poziva na članak 40. Poslovnika – akt po hitnom
postupku. Međutim, za hitan postupak nisu utvrđeni osobito važni razlozi, koji bi mogli
uzrokovati znatniju štetu za Grad Supetar. Usprkos tome Predsjednik Gradskog vijeća, predložio
je uvrštenje točke dnevnog reda, te tražio da netko od 9 potpisanih vijećnika koji su potpisali
Zahtjev, utvrde:
- naziv točke dnevnog reda
- utvrde prijedlog akta o kojem će se raspravljati i potom donijeti odgovarajuće zaključke.
Pitanje Prijedloga akta, ako su to dva podneska upućena od strane NK „Brazzia“, temeljena na
vijećničkom pitanju gospodina Jure Krstulovića od 7. listopada 2015. godine, onda je potrebno da
vijećnici imaju materijale kojima je NK „Jadran“ odnosno Predsjednik GV GS dao odgovore na
postavljeno vijećničko pitanje, međutim to danas u materijalima nedostaje.
Usprkos svemu, prihvaćam raspravu, jer sam spreman svojom raspravom uključiti se u valjano
rješavanje ove problematike.
Gospodin Martinić, u funkciji obnašanja predsjednika nogometnog kluba Jadran Supetar, osvrnuo
se na sljedeće:
Prvo, na kronologiju događanja po ovom predmetu do sada.
1. Dana 07. listopada 2015. godine gradski vijećnik Jure Krstulović, postavio je vijećničko
pitanje: Zašto djeca nogometnog kluba Brazzia ne mogu koristiti „Jadranovo igralište za
termine treninga?“
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2. Dana 16. siječnja – Frane Kurte – građanin, upućuje Prijedlog Sporazuma NK Jadran
Supetar, Dana 19. siječnja 2016. godine, obavljen je razgovor s Franom Kurtom i
predstavnicima NK „Jadran“ Supetar, Matom Martinićem i Tonijem Vuškovićem i dana
20. siječnja Frane KURTE DOSTAVLJA POPIS DJECE NK BRAZZIA.
3. Dana 19. siječnja i 25. siječnja 2016. godine održana je sjednica Izvršnog odbora
Nogometnog kluba Jadran i pisani odgovor upućen osobi Frani Kurti.
4. Dana 04. veljače 2016. godine upućen je odgovor Gradskim vijećnicima, na vijećničko
pitanje.
5. Dana 01. veljače Frane Kurte je uputio dopis Gradonačelnici.
6. Dana 05. veljače 2016. godine Gradonačelnica je uputila dopis NK Jadran
7. Dana 17. ožujka 2016. godine Zamjenik Gradonačelnice uputio je dopis Gradonačelnici i na
znanje Mate Martinića.
8 . Dana 08. travnja 2016. godine Mate Martinić uputio je Gradskim vijećnicima ponovljeni
odgovor na vijećničko pitanje
9. Dana 6. travnja, Mate Mladina uputio je Gradu Zamolbu za uvrštenje, točke dnevnog reda
10. Dana 26. travnja devetero vijećnika uputilo je Zahtjev za uvrštavanje točke dnevnog reda,
11. Dana 26. travnja 2016. NK Brazzia uputilo je gradu, odgovor na pismeno izlaganje Mate
Martinića,
12. Dana 27. travnja 2016. godine NK Brazzia uputilo je Gradu, Priopćenje s obzirom na nova
saznanja.
13. Dana 28. travnja 2016. godine sazvana je 31 Sjednica Gradskog vijeća.
Gospodin Martinić, u nastavku se osvrnuo na neka postavljena pitanja:
Zašto djeca Nk Brazzia ne mogu koristiti Jadranovo igralište za termine treninga ?
Prvo je naveo da je Frane Kurte prvi zahtjev prema NK Jadranu uputio je dana 16. siječnja 2016.
godine, dok je NK Brazzia prvi pisani zahtjev prema Gradu uputio je tek 01. veljače 2016., a
prema NK Jadran do danas nije.
Drugo, na pisani zahtjev Frane Kurte od 16. siječnja 2016. godine i usmenim razgovorom od 19.
siječnja 2016. godine NK Jadran je uputio pisani odgovor, 26. siječnja 2016. godine i usmenim
razgovorom od 19. siječnja 2016. godine, te završnom rečenicom pisma pozvao Franu Kurtu na
sjednicu Izvršnog odbora radi uspostave mogućeg dogovora. Odgovor je bio“Ispričavam se, što
Vas ometam oko neke točke, da ne pišem pismeno prema upravi, hvala na ponudi, sad mi
trenutno ne odgovara točka D., ako bude klub zainteresiran i promijenio odluku, možemo
nastaviti sportske razgovore, a do tada želim Vam puno sportskih uspjeha.“
Dakle, osnovni razlozi neudovoljavanju termina je jednoglasna Odluka Izvršnog odbora NK
Jadran, zasnovana činjenicom da je broj djece iz Supetra koja se takmiče na velikom igralištu
samo petoro djece, a traži se šest termina tjedno i činjenice kojom Frane Kurte ne traži rješenje u
dogovoru već sukob, tražeći neke druge ne nadležne moći odlučivanja.
Treće, neupitno je da je NK Jadran već više desetljeća odgovorni korisnik nogometnog igrališta,
dakle s pravom izrečeno vijećničko pitanje: „Jadranovo igralište“. Da, s dužnim poštovanjem,
igralište Grada Supetra, ali zahvaljujući djelovanju NK Jadran, danas uredno koristi.
Bitno zaključno rečeno: za korištenje igrališta, drugim korisnicima, potreban je dogovor i odluka
NK Jadran Supetar.
Osvrnuvši se na Pojam „naša“ i „vaša djeca“, istakao je da je pojam „vaša“ djeca prvi put je
upotrebljen u dogovoru od 26. siječnja 2016. godine analizirajući vaš popis djece koji ste nam
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predočio gospodin Kurte pa čak i ne u ime NK Brazzia već svojim osobnim obraćanjem govori:
ja imam … djece itd. Za NK Jadran postoje djeca registrirana za NK Jadran Supetar i djeca koja
su aktivna u NK Brazzia.
Mate Martinić objasnio je koliko djece iz Supetra ima NK Brazzia koji bi trebali trenirati, a
prema pisanom očitovanju Frane Kurte na dan 20. siječnja 2016. godine čini: Supetar 21,
Nerežišća 10 i Sutivan 16., ukupno Supetar, Nerežišća i Sutivan 47, a prema očitovanju na dan
27. travnja 2016. godine iz Supetra ukupno 25 djece (12 mlađih od deset godina, 5 starijih od
deset godina i osam nepoznatog uzrasta).
U nastavku naveo je bitne činjenice koje su poduzete u Nk Jadran, od 01. ožujka 2015. do danas
28. travnja 2016. ( proteklo točno 14 mjeseci od Izborne skupštine).
- uređeno knjigovodstvo koje vodi ovlašteni knjigovodstveni servis,
- natjecateljske uzrasne kategorije od 3. mlađi pioniri, pioniri i seniori danas 6. (mlađi
početnici, početnici, mlađi pioniri, pioniri, kadeti i seniori).
- Broj igrača natjecatelja: tada cca 35, a danas 143 igrača, od čega se natječe 113 igrača,
dakle u toku natjecanja tjedno se igra 6 utakmica.,
- Seniorska ekipa nakon 10 godina je pobjednik takmičenja i plasirala se u viši rang sa
ukupno 16 pobjeda, 3 remija i samo 1 poraz, pretekavši drugo plasiranog NK Trogir sa 11
bodova prednosti. Vrijedi istaći da od 25 seniora samo su četiri izvan Brača, a posebno
naglasiti da u cijelom natjecateljskoj sezoni, u svim kategorijama nije bilo nikakvog
sportskog ekcesa,
- Travnati teren se uredno održava, i
- Uređena je treća nova svlačionica.
Mate Martinić je uporedio broj takmičara i broj natjecateljskih kategorija Brazzie i NK Jadrana
po uzrasnim kategorijama, naglasivši da Nk Brazzia ima 25 nogometaša, a NK Jadran 163 i da
NK Brazzia nema natjecanje nijedne kategorije, a da NK Jadran ima natjecanje u 6 kategorija i
time aktivnih 113 takmičara. U zaključnom izlaganju Mate Martinić u ime NK Jadran, u odnosu
na zahtjeve NK Brazzia utvrdio je i predložio sljedeće zaključke:
1. interes građana grada Supetra, je prioritet rješavanja ove problematike
2. ova problematika je prvenstveno odnos klubova,
3. autonomnost donošenja klupskih odluka je neminovna,
4. pozitivno rješenje dogovora ovisi o činjenicama: broj djece, broj uzrasnih kategorija, broj
natjecanja, obveze klubove organizacije rada klubova i u konačnosti najvažnije o
dogovoru dvaju klubova,
5. moguće vrijeme uspostave dogovora je neposredno pred početak natjecateljske sezone
dakle srpanj, kolovoz 2016. godine.
Vijećnik Jure Krstulović napustio je Sjednicu gradskog vijeća u 19 sati i 40 minuta.
Nikola Martinić – Dragan – misli da ovdje nije poanta rasprave o projektu klubova, nego samo
o davanju termina djeci NK „Brazzia“ za treningom na „Jadranovom“ igralištu. Kazao je i da
kada je prije nekoliko godina kao igrač NK „Postira – Sardi“ došao individualno trenirati na
Jadranovom terenu, doživio neugodnost kada su mu rekli da se „vrati od tamo odakle je došao“.
Izrevoltiran time, kazao je da ne bi volio da se takve situacije u budućnosti ponove.
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Ante Roso – pohvalno je da klub Jadran sudjeluje u natjecanjima, te njegova tradicija duga preko
30 godina, ali ovdje nije riječ o tome, nego je bit omogućiti svim udrugama koje to zahtijevaju
treninge na „Jadranovom igralištu. Bit je usuglasiti se oko termina treninga kada je teren
slobodan, te onda „Brazzia“ može kazati da li tada mogu trenirati u tom slobodnom terminu.
Dijana Ivelić – kazala je kako su u Osnovnoj školi postale sve očitije razlike između djece koja
treniraju za NK Brazziu i djecu koja treniraju za NK Jadran. Prave se nekakve razlike među
njima, te bi moglo doći i do sukoba među djecom.
Dinko Hržić kazao je kako su postojali dogovori oko sastajanja sa predsjednikom NK Brazzie,
ali on sastanku nije pristupio. Te kaže kako bi ga se trebalo ponovno pozvati radi dogovora oko
njegovih zahtjeva.
Branko Jakovljević kazao je kako bi najbolje i najprihvatljivije bilo da se ta dva kluba spoje i
treniraju samo za jedan, da nema odvajanja.
Šimica Dragičević – bilo bi dobro da postoji samo jedan klub, jer tko god je vodio nogometni
klub zna koliko sredstava treba i koliko se treba uložiti da bi djeca sudjelovala u natjecanjima. Mi
kao lokalna samouprava brinemo o svoj djeci s područja Grada Supetra. Potrebno je uložiti
sredstva, a grad za klubove toliko sredstava nema. Ako želimo poticati sve sportove, tražimo
konkretne postupke i zaključke. Volio bi da se predloži stanka, i donese pet konkretnih
zaključaka, te ova priča završi.
Nakon kraće stanke koju je odobrio Predsjedavajući vijećnici Nikola Martinić Dragan i Dijana
Ivelić uz prijedlog zaključka koji je predložio Mate Martinić predložili su sljedeće u ime kluba
vijećnika SDP-a i HSU –a.
1. Da se odrede stroži kriteriji za dodjelu sredstava svim udrugama na području
2. da se omogući korištenje terena svoj djeci, modelitet suradnje dati na dogovor klubovima.
3.Apeliranje na oba kluba da se sastanu radi međusobnog dogovora
Vijećnica Danica Baričević smatra da prijedlog Mate Martinića prihvatljiv, međutim da odnos
broja djece takmičenja i sl. ne bi trebalo biti presudno, a dogovor treba pothitno uspostaviti.
Predsjedavajući Lovre Kirigin predložio je sljedeće Zaključke:
1. Rješavanje ovog pitanja neophodno čim prije riješiti, na način da se klubovi
dogovore na obostrano zadovoljstvo,
2. Preporuča se NK Brazzii da stupi u kontakt s predstavnicima NK Jadran radi
uspostave dogovora, a nogometnom klubu Jadran, da iznađe zadovoljavajuće
rješavanje ovog pitanja.

AD. 7
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Predsjedavajući otvara točku broj 7. „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
gradonačelnici za sklapanje nagodbe između Grada Supetra i Miroslava Bralića i dr.
Gradonačelnica – vijeće se obavijesti o svim sporovima koje Grad supetar vodi, i pokušava
riješiti, tako se sad ispred vas nalaze materijali o davanju suglasnosti, meni kao gradonačelnici,
za sklapanje nagodbe između Miroslava Bralića i drugih. Iznos spora je na početku iznosio
11.000.000,00 kuna, a u nagodbi je iznos spora određen u iznosu od 1.482,000,00 kuna, samo
se kod isplate mijenja datum isplate, datum koji je bio 20. svibnja 2016., da bude 25. srpnja
2016. godine, to je zato jer u tom periodu se očekuje veći priliv novca u Gradu, a mjesečna rata
u ovom sporu opteretiti će Grad Supetar za 107.000,00 kuna mjesečno.
Dinko Hržić – zapitao je, da li je vezano za izmjenu datuma isplate, suprotna strana usuglašena
s tim.
Gradonačelnica - suprotna strana je stoji na raspolaganju za bilo kakav prijedlog.
Danijela Kirigin – slažem se sa tekstom ove nagodbe, te predlažem da se doda još jedna
odredba u tekstu, da podnositelji zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću,
potpisom ove nagodbe jamče, da oni ni njihovi predci nikada nisu primili naknadu za ovo
zemljište, ni od Općine Brač, ni od Općine Supetar, ni od Grada Supetra. Mislim da bi jedna
takva odredba trebala biti sastavni dio, svih budućih nagodbi.
Gradonačelnica - a kakve bi bile posljedice u slučaju da jesu?
Danijela Kirigin - Podrazumijeva se, da nisu, zaključila je vijećnica.
Lovro Kirigin – to bi onda bilo krivokletstvo
Predsjedavajući – kolegice Kirigin, Vi ili pročelnik možete kazati, koja bi to točka odredbe
bila u nagodbi.
Pročelnik – to bi bila točka 6. u nagodbi, točka 6. postaje 7., a točka 7. postaje točka 8.
Predsjedavajući daje na glasanje točku 7. uz prethodne izmjene, oko datuma isplate, te
dodatka odredbe u nagodbi.
Jednoglasno s 12 glasova vijećnika ZA usvaja se Odluka o davanju suglasnosti
gradonačelnici za sklapanje nagodbe između Grada Supetra i Miroslava Bralića i dr.
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AD 8.
Predsjedavajući otvara točku broj 8. Informacija o predmetu Rendić Čedomil i dr.
KLASA: 944-07/12-01/02.
Predsjedavajući je kazao kako daje riječ pročelniku, po pitanju ovog predmeta, te je
gradonačelnica zamolila Predsjedavajućeg za riječ prije njega.
Gradonačelnica – pročelnik će detaljnije reći o ovome predmetu, a ja bih prije njega kazala par
informacija. Ovaj predmet je bio i ranije na sjednici Gradskog vijeća, prije otprilike šest
mjeseci. U međuvremenu, sam stupila u kontakt sa odvjetnikom tužitelja, i pokušala naći
zajedničko rješenje, povoljno za njih i za Grad Supetar, ali do dogovora nije došlo. Ja kao
gradonačelnica ne mogu se obvezati da ću moći osigurati novac za isplatu tog spora, jer je iznos
jako velik. Tako da će ovaj spor nakon konačne presude, vrlo vjerojatno biti negativan za Grad
Supetar.
Pročelnik – dobili ste materijale vezano za ovaj predmet, ali ne i Prijedlog od ovlaštenog
predlagatelja, konkretno od strane Gradonačelnice. Na inzistiranje protivne strane da ovo ide
prema vijeću, u materijalima imate prijedlog nagodbe tužitelja koji je dobiven 19. veljače 2016.
godine, po pitanju isplate tužitelja. Prvostupanjska odluka suda ide u njihovu korist, a Grad
Supetar se na to rješenje žalio. Žalba bi mogla polučiti uspjehom da se prvostupanjska presuda
ukine, te vratiti spor na početak. U razgovoru mene i gradonačelnice, s čak tri različita
odvjetnika, sve ukazuje da će konačna presuda ovoga spora biti negativna po Grad. U tom
slučaju ovrha ili nagodba, s iznosom bi došla na isti iznos. Problem ovog spora je što protivna
strana zahtjeva prevelik iznos mjesečne rate, a grad te troškove ne može pokriti, te nije u
mogućnosti sa tužiteljima ići u nagodbu, kao u slučaju Bralić i Goleš gdje je mjesečna rata
iznosila manje. Vijeće može dati neki svoj prijedlog i zaključak na temu ovoga predmeta,
zaključio je pročelnik svoje izlaganje.
Dinko Hržić – podržavam gradonačelnicu u nastojanjima da se postigne dogovor, ja sam imao
situaciju kada je strana tužitelja za slučaj „Jadranske ulice“ tražila 12 milijuna kuna, u 12 rata.
Namaknuti milijun kuna mjesečno, to je nemoguće. Ne znam kolika je kamata, ako spor
ovoliko iznosi. Trebalo bi ovo riješiti prije nego dođe do drugog stupnja, eto podrška
gradonačelnici u tom dijelu, sigurno će prodaja zemljišta pomoći u ovome dijelu rješavanja
spora.
Gradonačelnica – radim na osiguravanju sredstava, prvih četiri pet mjeseci, je najlošiji priliv
novca u proračunu. Kroz sljedeća dva mjeseca bi trebali namaknuti 4,5 milijuna od komunalne
naknade, od prodaje zemljišta Vodovodu, i od legalizacije za „Inu“. Uspjeli smo postići i
dogovor za kupnju zemljišta u zoni, iznos toga bi bio oko 2,5 milijuna kuna. Moram vas
obavijestiti, da će iznos utega iz prošlosti, Grad koštati skoro pet milijuna kuna. Ali od svojih
planova ne odustajemo, i cilj je da se ove situacije riješe.
Predsjedavajući kaže da je primljena na znanje informacija o ovom sporu, izlaganje pročelnika,
i vijećnika Hržića.
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Jednoglasno, s 12 glasova vijećnika ZA se usvaja informacija predmetu Rendić Čedomil i
dr. KLASA: 944-07/12-01/02, uključujući izneseno u raspravi u ovoj točci dnevnog reda.

AD 9.
Predsjedavajući otvara točku broj 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina čest.zem.
594/20, 594/21, 1667/103, 1667/104, 2023/16, 2023/17 i 2032/18 K.O.Supetar, uključujući i
amandman koji je dobiven na sjednici.
Gradonačelnica – Vodovod „Brač“ je započeo s izgradnjom svoje zgrade u poslovnoj zoni
„Žedno – Drage“, te smo im se obvezali prodati dio zemlje u Zoni, koji je njima neophodan da bi
se izgradnja zgrade realizirala. Osim prodaje zemljišta, javila se mogućnost i ustupanja ceste,
koja ulazi u Prostorni plan Grada Supetra kao cesta, a temeljem projektnog rješenja, taj dio ceste
neće nam biti potreban, a kako njihovo zemljište pokušavamo prenamijeniti za korištenje za
izgradnju nove Osnovne škole, ovdje bi došlo do zamjene pa se treba donijeti Odluka o prodaji
ovih nekretnina za nastavak daljnjih radova.
Pročelnik – prvo vijeće treba usvojiti Odluku o prodaji ovih sedam nekretnina, koje Vodovodu
trebaju za formiranje parcele, kod ishođenja dozvole. Zahvalio bih se ovim putem Zamjeniku
gradonačelnice što je ukazao da nije potrebno ići u postupak natječaja , nego možemo ići s
Vodovodom direktno u sklapanje kupoprodajnog Ugovora. Time bi se riješio dio priče, a ostatak
bi bilo hoćemo li prodat ostale dvije nekretnine koje im nisu nužne za formiranje, ili mijenjati te
nekretnine za njihovu zgradu, vrijednost zamjene neće biti ista. Da li ćemo preuzeti obvezu platiti
ili se uknjižiti u idejnom dijelu, ostaje otvoreno pitanje, te će se gradonačelnica u svezi toga,
usuglasiti sa direktorom Vodovoda, te iznijeti prijedlog na idućoj sjednici gradskog vijeća.
Baričević prošli put smo imali posudbu od Vodovoda, pa sad ne bi bilo loše da Grad uzme ovu
zgradu njihovu gdje bi bila Osnovna škola, te svi iz HDZ-a podržavamo ovu Odluku.
U trenutku glasovanja odsutan je vijećnik Petar Maričić.
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajući daje na glasanje točku 9. dnevnog reda
sjednice, sa glasanjem za tri zaključka.
1. Odluka koja se usvaja s amandmanima, o prodaji nekretnina nekretnina594/20, 594/21,
1667/103, 1667/104, 2023/16, 2023/17 i 2032/18 K.O.Supetar, uključujući i
2. Da gradonačelnica stupi u kontakt s Vodovodom, da se pripremi zamjena djela u slučaju
preostale dvije nekretnine.
3. Da gradonačelnica stupi u dogovor s Vodovodom oko zamjene ili kupnje njihove zgrade,
koja bi bila prenamijenjena za gradnju Osnovne škole.
Jednoglasno s 10 glasova vijećnika ZA usvaja se odluka o prodaji nekretnina594/20,
594/21, 1667/103, 1667/104, 2023/16, 2023/17 i 2032/18 K.O.Supetar, uključujući i
amandman koji je dobiven na sjednici.
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AD. 10
Predsjedavajući otvara točku broj 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Supetra.
U trenutku glasovanja, odsutan je vijećnik Petar Maričić.
Bez daljnje rasprave jednoglasno se s 10 glasova ZA usvaja Odluka o izmjenama odluke o
osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Supetra.

AD 11.
Predsjedavajući otvara točku broj 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Supetra.
Šimica Dragičević – u ovoj Odluci imamo dvije intervencije, jedna se odnosi na ime člana
Stožera zaštite i spašavanje, gospođe Mirić, načelnice Policijske postaje Brač, ovdje je navedeno
ime kako se ona inače predstavlja Mendi, a potrebno je izmijeniti i staviti njeno pravo ime, a to je
Magdalena Mirić. Od gradonačelnice ste dobili, njeno potvrđivanje zapovjednika DVD – a
Supetar, umjesto Ivana Jakšića novoizabrani zapovjednik je Nikola Martinić – Dragan. Ja i
predsjednik Gradskog vijeća smo bili na skupštini DVD-a, te je ponovno izabran za predsjednik
društva je Nikica Maričić, te je afirmacijom, jednoglasno izabran novi zapovjednik, a stari
ispraćen na jedan dirljiv način. Mijenja se sastav ovih funkcija, i tu bi trebalo usvojiti ovu
Odluku, te kako se od ranije vidi mjenja se direktor komunalnog društva, gdje se nalazi bivši
direktor Zoran Marinelić, a stavlja se nova direktorica Marijana Šemanović, to su zapravo jedine
izmjene.
Umjesto br. 4 umjesto Mendi Mirić piše Magdalena Mirić, a pod brojem 5. novoizabrani
zapovjednik DVD, umjesto dosadašnjeg Ivana Jakšića, je Nikola Martinić Dragan.
Prihvaćajući predložene dopune i izmjene navedeno izlaganje Šimice Dragičevića,
jednoglasno s 11 glasova za ZA usvaja Odluka o izmjenama odluke o osnivanju Stožera
zaštite i spašavanja Grada Supetra.

AD 12.
Predsjedavajući otvara točku broj 12. dnevnog reda sjednice: Prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava proračuna Grada Supetra za financiranje političkih stranaka i
kandidata grupe birača Gradskog vijeća Grada Supetra u 2016. godini.
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Pročelnik - Ovo je Odluka koju donosimo na godišnjoj bazi, sukladno zakonu i da se ne donese
Odluka na vijeću , dužni smo rasporediti sredstva po proračunu za 2016. godinu.
Jednoglasno s 11 glasova za ZA, usvaja se Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna
Grada Supetra za financiranje političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskog
vijeća Grada Supetra u 2016. godini.

AD 13.
Predsjedavajući otvara 13. točku dnevnog reda sjednice: Prijedlog Odluke o imenovanju
ravnateljice Dječjeg vrtića „Mrvica“, Supetar.
Pročelnik - Od strane Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Mrvica“, provedena je zakonita procedura
izbora ravnatelja vrtića, u ovom slučaju ravnateljice. Ponovno je izabrana gospođa Jelica
Bezmalinović, diplomirani pedagog. Sukladno zakonu potrebno je da Gradsko vijeće donese
Odluku o imenovanju, u tom smjeru je ova Odluka i pripremljena.
Dinko Hržić – zbog čega je natječaj raspisan samo u „24 sata“, a ne u drugim medijima?
Dijana Ivelić - ravnateljica je kao prava domaćica, da se oglasi u „24 sata“ jer je tamo
oglašavanje bilo najjeftinije, i to zato kako bi se uštedila sredstva. Osim toga, bilo je oglašeno na
oglasnim pločama Grada Supetra, i zavodu za zapošljavanje.
Lovro Kirigin - U „Slobodnoj Dalmaciji“ objava natječaja košta 7000 kuna.
Koliko je bilo kandidata na natječaju, zapitao je vijećnik Hržić.
Dijana Ivelić - prestankom mandata ravnateljice, raspisan je natječaj 04. ožujka 2016. godine,
natječaj je objavljen u dnevnom listu 24 sata, kao što sam već kazala. Gospođa Jelica
Bezmalinović. je bila jedini kandidat, a obzirom da je ona ravnateljica 1999. godine, u ovih 17
godina pokazala se osoba koja s velikom ljubavlju obavlja taj posao, te kao jako dobar
organizator, te skrbna i štedljiva osoba. Mi u Upravnom vijeću dječjeg vrtića, nismo imali
nikakvih dvojbi, bez obzira što je ona bila jedini kandidat. Ona je osoba koja zaslužuje naše puno
povjerenje. Bili smo jako veseli i zadovoljni što se ona ponovno javila, i mislim da je vrtić u
njenim rukama, u sigurnim rukama.
Danica Baričević - Predlažem s obzirom da je ona ravnateljica od 1999. godine, da se imenuje
doživotnom ravnateljicom. Ne vjerujem da nema mladih i perspektivnih ljudi koji bi također
savjesno obavljali taj posao, koji su se mogli javiti na ovaj natječaj.
Sa glasova 10 ZA i 1 SUZDRŽANIM, usvaja Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg
vrtića „Mrvica“, Supetar.
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AD 14.
Predsjedavajući otvara točku broj 14. dnevnog reda sjednice: Prijedlog Zaključka o pravu
prvokupa nekretnine označene kao čest.zgr. 256/2, 256/3 i 257, sve K.O. Supetar.
Pročelnik - sukladno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, te da se radi o prodaji nekretnine unutar
zone A, zaštićene kulturne baštine, dosadašnji vlasnici, prilikom prodaje prvo su dužni su Gradu
Supetru kao jedinici lokalne samouprave, ponuditi pravo prvokupa. U prijedlogu ove Odluke smo
sugerirali da se nećemo time koristiti, niti imamo sredstava za otkupom te nekretnine.
Jednoglasno s 11 glasova ZA usvaja se Zaključak o pravu prvokupa nekretnine označene
kao čest.zgr. 256/2, 256/3 i 257, sve K.O. Supetar.

AD 15.
Predsjedavajući otvara točku broj 15. dnevnog reda sjednice: Prijedlog Zaključka o
stjecanju prava vlasništva na nekretnini označenoj kao čest. zem. 598/13 K.O. Supetar.
Pročelnik - ovdje se radi o budućem vlasniku, za kupnju nekretnine označenoj kao čest.zem.
koji je van Europske unije, Ministarstvo traži suglasnost Grada Supetra, te ne vidim razloga da se
stranim državljanima, u ovom slučaju Norveškim, ne bi dala suglasnost .
Predsjedavajući daje na glasanje 15. točku dnevnog reda, ujedno i posljednju točku dnevnog reda
sjednice, Gradskog vijeća.
Jednoglasno s 11 glasova vijećnika ZA usvaja se Zaključak o stjecanju prava vlasništva na
nekretnini označenoj kao čest. zem. 598/13 K.O. Supetar.
Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra, završila je u 21 sat i 10 minuta.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
MATE MARTINIĆ
.
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