ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 19. listopada 2017. godine,
u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5 s početkom u 18:10 sati.
NAZOČNI: Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin, potpredsjednik
Gradskog vijeća Grada Supetra Branko Jakovljević, prof.dr.sc. Dinko Mirić, Dijana Ivelić,
Ivo Afrić, Lidija Vušković, Danica Baričević, Marijeta Arnerić, Borislav Martić, Nikola
Rendić, Petar Maričić
ODSUTNI: Tonči Gjurek
OSTALI NAZOČNI: Gradonačelnica Ivana Marković, Zamjenik gradonačelnice Šimica
Dragičević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević, voditeljica Odsjeka za
financije i proračun Mirjana Mihovilović, Lovro Kirigin, Duje Krstulović.
Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra započela je s radom u 18:10 sati.
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra otvara 04. Sjednicu Gradskog vijeća Grada
Supetra.
Pročelnik JUO-a Ivica Blažević prozvao je prisutne vijećnike te utvrdio nazočnost 11
prisutnih vijećnika, odnosno postojanje kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjedavajuća Danijela Kirigin u uvodnom dijelu iznosi nekoliko napomena:
1) Opravdanje sazivanja sjednice u roku kraćem od 7 dana prije održavanja sjednice.
Sukladno članku 56 poslovnika Gradskog vijeća, iz osobito opravdanih razloga poziv za
sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda mogu se dostaviti
vijećnicima i u roku kraćem od 7 dana prije održavanja sjednice, o čemu odlučuje predsjednik
Gradskog vijeća
2) Napomena da se na ovoj sjednici Gradskog vijeća neće raspravljati o zapisniku sa
prethodne sjednice zbog rasterećenja materijalima te da će se o istom raspravljati na idućoj,
redovnoj, sjednici Gradskog vijeća, uz zapisnik sa ove sjednice
3) Informacije o rasporedu i sadržaju održavanja sjednica Gradskog vijeća do kraja 2017.
godine
4) Napomena da je putem aplikacije e-sjednice dostavljen odgovor na vijećničko pitanje
vijećnice Marijete Arnerić sa prethodne sjednice, pa se moli vijećnica Marijeta Arnerić ako
ima mišljenje ili dopunsko pitanje o odgovoru. Vijećnica Marijeta Arnerić napominje da je
odgovorila na odgovor Gradonačelnice Ivane Marković putem aplikacije e-sjednice te da u tu
temu za sada dalje ne bi ulazila
Konstatira da je u 18:18 sati sjednici pristupio vijećnik Ivo Afrić
Vijećnik Nikola Rendić službeno priseže na dužnost vijećnika Gradskog vijeća

1

AKTUALNI SAT
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Molim vijećnike i klubove vijećnika da se prijave za
postavljanje vijećničkih pitanja“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin - „Evo gospođa Danica Baričević se prva javila, izvolite.
Samo na početku recite kome upućujete pitanje.“
Vijećnica Danica Baričević – „Pitanje, a odnosi se na prošlu sjednicu, predsjednici Gradskog
vijeća. Kada će te staviti točku dnevnog reda vezano za sufinanciranje nabavke udžbenika što
je gospođa Marijeta Arnerić prošli put navela?“
Gradonačelnica Ivana Marković – „Imam ja odgovor.“
Vijećnica Danica Baričević – „Dobro, dobili smo odgovor, nego pitam predsjednicu
Gradskog vijeća.“
Gradonačelnica Ivana Marković – „Ovo je novi odgovor koji je danas sukladno dogovoren
sa županijom. Županija je iskazala inicijativu da će sufinancirat nabavku knjiga za sve
osnovne škole u narednoj godini, odnosno budućnosti. Da će se sufinancirat od strane
županije i od strane gradova. I mi sukladno tome bi trebali dostaviti neko pismo namjere
vezano za to. Da se utvrdi koliki je broj učenika, odnosno broj đaka, i županija će u svom
proračunu rezervirati veći broj sredstava za to. Tako da sada imamo sasvim novi moment. “
Vijećnica Danica Baričević – „To je moment koji se odnosi na 2018/2019. A ovaj moment
je koji se odnosi na 2017/2018, sada. S obzirom da je vezano za ovu godinu. Mi smo u ime
kluba prošli put rekli. I nešto je Gradonačelnica rekla da bi se to kroz rebalans vidjelo. Pa me
zanima hoće li sljedeći put stavit tu točku?“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin - „To ćemo na nekoj od narednih sjednica.“
Vijećnica Danica Baričević – „A je li Vam treba to dostaviti sutra putem maila?“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin - „Možete mi na mail to dostaviti?“
Vijećnica Danica Baričević – „I drugo pitanje upućujem Gradonačelnici. Ako možete, prošli
put ste rekli da se čeka neki inspektorat vezano za opet pumpu INA?“
Gradonačelnica Ivana Marković – „Pumpa je jučer bila na tehnički i zahtijevali su da još
jedan elaborat dostave, odnosno neki projekt, od požarca. Svi drugi papiri su riješeni, još taj
projekt treba dostaviti i onda bi trebala otvoriti. To je sve što ja znam.“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin - „Hvala. Gospođa Marijeta u ime kluba HDZ-HSS.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Svoj prijedlog upućujem Vama, predsjednici Vijeća. Iako ste
sada maloprije rekli da će se tematska sjednica na temu Komunalnog društva „Grad“ održati u
kasnijim terminima, ali zajedno sa ostalim tvrtkama koje financira Grad, smatram da bi ovo o
čemu ću sada reći, bilo samo za jednu tematsku sjednicu. Pa ja ću svoj prijedlog iznijeti.
Temeljem članka 55 Poslovnika, Predsjednik vijeća je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi
prijedlog najmanje 5 vijećnika i u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Prijedlog se odnosi
na sazivanje tematske sjednice nastavno na presudu Visokog upravnog suda pod poslovnim
brojem Usoz-44/17-7 od 27.09.2017. godine koja glasi: „Ukida se Cjenik odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada, broj S-1/2-2010 od 1. siječnja 2010., donositelja
Komunalnog društva „GRAD“ d.o.o., Supetar, Petra Jakšića 17. Obrazloženje. Navedena
presuda će nepobitno prouzročiti određenu materijalnu štetu komunalnom društvu, pa se od
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Komunalnog društva „Grad“ traži izvještaj o očekivanim implikacijama kao što je materijalna
šteta (stjecanje bez osnove), naveden podatak o naplaćenim ovrhama i tužbama od 2010. do
rujna 2017. i ukupni iznos prihoda od odvoza otpada od 2010. do rujna 2017. te izvještaj o
radnjama koje će se poduzeti za saniranje iste kao i izvještaj o poduzetim radnjama za žurno
donošenje zakonitog Cjenika odvoza i zbrinjavanje komunalnog otpada te načinu
implementacije Zakona o održivom gospodarenju komunalnim otpadom (onečišćavać plaća).
Općepoznato je da navedeno društvo nema dozvolu ni za prikupljanje ni za odlaganje otpada.
Odlagalište „Kupinovica“ nema dozvolu za odlaganje otpada jer nema riješeno
zemljišnoknjižno vlasništvo u cijelosti (ne može zato ni dobiti sredstva za sanaciju), pa i tu
činjenicu treba pozorno uzeti u razmatranje, stoga izvještaj osim navedenog treba sadržavati
prezentaciju mjera koje će se poduzeti za legalizaciju „Kupinovice“ ili prijedlog za
alternativno rješenje. Jer, ne daj Bože da se „Kupinovica“ zapali bračko stanovništvo će
nestati sa lica zemlje. K tome, neupitno je da se u izvještaju navede čija je odgovornost za
nezakonito poslovanje od 2010. godine. Opravdanje da se čekala Uredba koja će podrobnije
definirati Zakon koji je stupio na snagu 2010. „pada u vodu“ jer je istom „obranom“ nastupio
i „Zagrebački holding“ a Visoki upravni sud po više Uzos-a iz listopada 2016. izrijekom je
naveo da ih ne donošenje Uredbe ne oslobađa obveze poštivanja načela „onečišćivač plaća“.
Europa razvrstavanje otpad i plaća po tom načelu već 60 godina! Kako je jedan od
podnositelja zahtjeva za ocjenu zakonitosti Cjenika Visokom upravnom sudu Marijeta
Arnerić, dodatno će vam obrazložiti razloge za poduzetu radnju.“ Naime, do 2010. godine po
tzv. starom zakonu, Arnerić d.o.o. je plaćalo odvoz smeća po kvadratu površine svojih
prostora što je mjesečno iznosilo 12.000,00 kuna odnosno godišnje 120.000,00 kuna.
Stupanjem na snagu zakona 2010. koji govori o načinu naplaćivanja po sistemu onoliko
koliko se prikupi po spremniku, društvo Arnerić nije htjelo prihvatiti od ondašnjeg direktora
ponuđen ugovor na taj način jer nije bio u skladu sa zakonom. Svaki račun koji je Arnerić
d.o.o. dobio od Komunalnog društva „Grad“ je vraćen sa dostavnicom uz popratno
obrazloženje da nije obračunat po zakonu. Znači da taj račun ne odgovara stvarnoj isporuci
usluge. Koja mora biti izmjerena po količini i po nekoj cijeni. To je jednostavno bila borba sa
Golijatom u kojoj naravno respektiram da je Komunalno društvo Grad htjelo doći tako do
prihoda da ima za plaće i za ostale svoje troškove međutim mora se reći da je to nezakonit
način naplaćivanja. Nakon toga sve naše uporne primjedbe i zamolbe, što se kaže ljudske. Pa
stavite se vi u poziciju, da li biste vi toliko plaćali? Nije u redu, idemo izmjeriti spremnike
koliko nam se odnese. Mi ćemo potpisat gospodinu Kici koliko je odnio. Nisu se uvažavale
naše primjedbe i naši dobronamjerni prijedlozi jer mi nismo odbijali da nikako nećemo plaćat
nego da ga plaćamo onoliko koliko ga je odneseno. Slijedile su ovrhe, završavale su na
trgovačkom sudu, pa na Visokom trgovačkom sudu. Doduše, Visoki trgovački sud je presudio
u korist Komunalnog društva „Grad“, ali zato što trgovački sud nije meritoran da odlučuje o
zakonitosti cjenika. Znači mi smo morali ići u jedan drugi način, kao fizičke osobe, da ja i
suprug krenemo za ocjeni zakonitosti navedenog cjenika tako da se zna kako je geneza cijelog
događanja, da se ne bi mislilo da je to nekakva osveta. Ne pada mi se na pamet svetit, ne
želim tuđe ali ne želim da netko moje uzima bez osnove.“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Molim Vas pripazite na vrijeme.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Dajte ljubazno molim, jel želite saznati istinu ili? Pa neću do
sutra biti ovdje, evo ja sam brzo gotova. O čemu je riječ? I ondašnji direktor, a i nova
direktorica, nadali smo se kako će to drugačije biti. Da je zamijenjena upravo što ovaj nije
dobro radio. Na kraju, naravno, nitko se ne želi odreći tako velikih prihoda. Tražili smo čak i
sa nadzornim odborom nagodbe. Međutim, bili smo u određenom podcjenjivačkom položaju,
kao ono mi smo vlast, radi što hoćeš. Onda se napravila jedna vrsta nagodbe u kojem, kao
nagodba, koja je opet puno veća nego što je odnesena količina, ali se tražilo da vlasnici
društva Arnerić daju hipoteku, jer će plaćat u ratama, da daju založno pravo. Ja ne znam da li
je ijedan poduzetnik u Supetru dao Komunalnom društvu „Grad“ založno pravo na svoju
privatnu imovinu. Naravno, slušali smo u kuloarima kako su odvjetnici Komunalnom društvu
„Grad“ rekli kako oni dobro stoje, kako ne trebaju popuštat, na što sam ja rekla da odvjetnici
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mogu svašta govoriti ali da je direktor onaj koji je najodgovorniji i mora preuzeti odgovornost
za nešto što će se kasnije dogoditi. Naravno, mene se nije slušalo. Ja sam u dobroj namjeri to
sve govorila i meni nije bilo druge nego da svoja prava na ovakav način ostvarim. Obzirom da
mi imamo 5 potpisa, ja bih podijelila primjerke te presude svim vijećnicima. Pa bih molila i
njih da potpišu, ukoliko to žele. Najprije neka pročitaju. Naravno, možemo tražiti stanku od
10 min. Da li pristajete da podijelim vijećnicima? Dok se dijeli, ja ću samo iskoristiti ovaj
završni zaključak Visokog suda. „Prema tome, još d 1. siječnja 2010. g. donositelj Cjenika
nije mogao obračun svoje usluge vezivati uz površinu stambenog prostora korisnika i ostalim
naprijed navedenim kriterijima“. Dobro, ja sam to označila. „Cjenik je donesen 25. siječnja
2010. g., a njegova je primjena određena od 1. siječnja 2010., dakle retroaktivno, što je
zabranjeno i prema Ustavu Republike Hrvatske.““
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Gospođo Marijeta, samo Vas podsjećam na vrijeme.
Za poslovnik, pitanja moraju biti jasna, kratka i precizna.“
Pročelnik JUO-a Ivica Blažević – „Ovo je prijedlog?“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Na ovoj stranici su potpisi tko želi. Jeli prihvaćate da bude
stanka 10 minuta ili ne? Ja sam rekla na početku da je prijedlog, a ne pitanje.“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Oprostite, mogu li samo da nešto kažem? Vezano za
Vaš prijedlog o sazivanju tematske sjednice. Vi sukladno Poslovniku sa 5 vijećnika imate
pravo predložit da se sazove tematska sjednica. Ja kao Predsjednica vijeća moram udovoljiti
tim zahtjevima. Ja Vas sada pitam, da li je potrebno sazivat tematsku sjednicu samo sa ovom
točkom dnevnog reda ako već imamo tematsku sjednicu na kojoj će biti izvješća svih ovih
društava, uključujući i komunalno. Pa da se o ovom pitanju raspravi na sjednici 16.11.?
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Ja smatram da je za ovo potrebna sama tema tematske
sjednice. Takvo je moje mišljenje.“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Dobro. Onda Vi postupite po proceduri pa ćemo onda
vidjet. Postupit ćemo sukladno poslovniku.“
Vijećnik Dinko Mirić – „Možda bi bilo dobro to izglasat. Meni je bolje da to bude sve
zajedno.“
Gradonačelnica Ivana Marković – „Ma ne bojte se, Predsjednica vijeća će definirati dnevni
red. Nema se tu što glasat.“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Postupat ćemo sukladno poslovniku i drugim aktima
Grada.“
Vijećnik Dinko Mirić – „Neka bude u sklopu tematske zajednice pa neka bude dugačka, ne
mora biti 2 puta.“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Doktore, ovaj dio vijećnička pitanja ne raspravljamo.
Dobro, zahvaljujem gospođo Arnerić. Vaš prijedlog je primljen na znanje i po njemu ćemo
postupiti, kako sam rekla, sukladno Poslovniku.“
Gradonačelnica Ivana Marković – „Ja mogu samo 2 – 3 rečenice na ovo pitanje reći. Mi
smo ovu presudu dobili jučer. Ja sam se u međuvremenu raspitala i slične situacije su se
dešavale i u drugim komunalnim društvima. Vi ste ovdje spominjali Zagreb i istina da je ista
situacija bila u Zagrebu kad je visoki upravni sud srušio cjenik Gradu Zagrebu. Isto tako
Visoki vrhovni sud je poništio tu odluku tako da istu proceduru ćemo mi poštovati što se i
ovdje tiče i isto tako u drugim komunalnim društvima ovakva presuda koja je donesena, ona
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je stupala na snagu od trenutka stupanja u Narodnim novinama. Ne može se retroaktivno
primjenjivat. A Vi isto morate znati da smo mi krenuli sa pilot projektom naplate smeća po
kantama. Čipiranim. Ono je krenulo u Škrip, krenulo je u Mirca. Krenut će na ostala mjesta
tako da ćemo mi novi cjenik imat već 1.12. ili 1.1. tako da apsolutno nikakvih gubitaka
troškova i spektakularnih najava koje ste Vi rekli za Grad Supetar i Komunalno društvo neće
biti. Što se tiče saniranja deponija, Grad Supetar je otkupio veći dio zemljišta. Ostatak je
pokrenut proces izvlaštenja. Sa Fondom je potpisan ugovor, glavni projekt je gotovo. I čim se
pokrene postupak izvlaštenja mi imamo dokaz pravnog interesa. Za dobivanje građevinske
dozvole i kreće sanacija i o tome sam danas razgovarala u Klisu i sa direktorom Fonda i sa
gospođom Čilićkom koja je direktno zadužena za sanaciju u Supetru tako da su stvari
apsolutno pod kontrolom. Isto tako jedan smo od jedinih gradova uopće u Dalmaciji daje
pokrenuo postupak naplate smeća po čipiranim kantama. Mi kao grad možemo na to biti samo
ponosni jer su drugi gradovi još miljama daleko od toga“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Na stranicama Visokog upravnog suda se nalazi taj Usoz
Holdinga iz 2016. Vi hoćete reći da je tu presudu već riješio Vrhovni sud?“
Gradonačelnica Ivana Marković – „Ustavni sud Republike Hrvatske je donio novu odluku
koja ide u korist zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću nakon što su u listopadu
prošle godine supružnici ti i ti srušili cjenik, Ustavni sud je tu tužbu prihvatio. Međutim,
Ustavni sud Republike Hrvatske je donio odluku 07. rujna 2017. Ustavni sud je srušio tu
odluku i vjerojatno će se to primjenjivat na sve ostale gradove.“
Vijećnik Manuel Gospodnetić – „Samo bi htio zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća, tu
piše HSP kad sam prisegao, a želio bih da se to ispravi i da se ubuduće piše HSP 1861. Jer nas
je puno HSP stranaka.“
Vijećnik Petar Maričić – Povlači pitanje jer ga je postavila Vijećnica Danica Baričević
Predsjedavajuća stavlja na izjašnjavanje
DNEVNI RED:
1. Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika Gradskog vijeća
Izvjestitelj: Ivo Afrić, predsjednik mandatne komisije
2. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak
ostvarenog na području Grada Supetra za realizaciju kapitalnih projekata na području Grada
Supetra po sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj
otoka Brača
Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra
Izvjestitelj: Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun
koji je bez novih prijedloga JEDNOGLASNO usvojen sa 12 glasova vijećnika ZA.

AD 1.
Predsjedavajuća otvara 1. točku dnevnog reda sjednice - Izvješće o mirovanju i početku
mandata vijećnika Gradskog vijeća u kojoj izvještava Ivo Afrić, predsjednik mandatne
komisije.
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Bez rasprave se jednoglasno usvaja „Izvješće o mirovanju i početku mandata vijećnika
Gradskog vijeća“.

AD 2.
Predsjedavajuća otvara 2. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog odluke o korištenju
sredstava ustupljenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada
Supetra za realizaciju kapitalnih projekata na području Grada Supetra po sporazumu o
zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Brača. Ulogu
izvjestitelja preuzima Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra gdje predlaže
amandman da se u članku 4 ovog Prijedloga izmjeni da odluka stupa na snagu danom nakon
objave u službenom glasniku.
U raspravi sudjelovali vijećnici Dijana Ivelić i Marijeta Arnerić te gradonačelnica Ivana
Marković.
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o korištenju
sredstava ustupljenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području
Grada Supetra za realizaciju kapitalnih projekata na području Grada Supetra po
sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
Brača“ koji se jednoglasno usvaja.
Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra završila je u 18:55 sati.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Kirigin, dipl.iur.

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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