ZAPISNIK
Sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 03. svibnja 2018. godine, u sali
Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18:00 sati.
NAZOČNI: Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin, potpredsjednik Gradskog vijeća
Grada Supetra Branko Jakovljević, Ivo Afrić, Dinko Mirić, Dijana Ivelić, Tonči Gjurek, Lidija Vušković,
Nikola Rendić, Borislav Martić, Manuel Gospodnetić
ODSUTNI: Danica Baričević, Marijeta Arnerić, Petar Maričić
OSTALI NAZOČNI: zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević, Ivica Blažević, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, Nikša Paviškov, voditelj odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tonči
Sanader, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti, gospođa Taraš i Ines Kojundžić
Na početku sjednice prisutno je 10 vijećnika Gradskog vijeća te je utvrđeno da postoji kvorum za
raspravljanje i donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjedavajuća Danijela Kirigin uvodno iznosi nekoliko informacija:
1. Sljedeći petak 11. svibnja 2018. godine u 11,00 sati će biti svečanost bratimljenja Grada Supetra i
Općine Postojna u galeriji Ivan Rendić u Supetru. Svi vijećnici su pozvani, pozivnice ćete dobiti
kroz sutrašnji dan. Na 9. sjednici Gradskog vijeća je usvojena Odluka o suradnji između Grada
Supetra i Občine Postojna: U petak će biti svečano potpisivanje odluke o bratimljenju.
2. 19. travnja 2018. godine raspisan je javni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja Grada Supetra za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana
oglašavanja javnog natječaja, a natječaj je oglašen 19.04.2018. godine.
3. Informacija o predmetu Grad Supetar i gospoda Taraš-Gospodnetić vezano uz čest.zgrade 313/1
k.o. Supetar. U materijalima ste dobili skicu u kojoj se vidi gdje je čestica položena, to je čestica
ispod Osnovne škole gdje je kiosk.
Predsjedavajuća daje riječ pročelniku Ivici Blaževiću koji iznosi – „Dobili ste očitovanje na pismeno
gospođe Vinke i gospođe Taraš. Radi se o parceli koja obuhvaća dio površine parka i površinu na kojoj se
nalazi dio Tiska. Više se sporova vodilo oko parcele i predmetne nekretnine. Nažalost, Grad Supetar tu nije
uspio u svojim vlasničkim pravima. Prisutna gospođa i njena rođakinja su upisane kao vlasnice i sad je
pitanje na koji način to regulirati, odnosno da li ćemo to kupiti od gospode ili ćemo vratiti u posjed, a to bi
značilo da gubimo taj komad parkovne površine, manje je bitan kiosk. Imamo još jedan aktivan spor za
isplatu u zadnjih 5 godina što koristimo tu površinu. Neću ulaziti u prognoze uspjeha ili neuspjeha, imamo
odvjetnika koji nam vodi predmet. Bitno je za istaći da smo već duže vrijeme u kontaktu s gospođom,
pokušavamo iznaći mirno rješenje. Napravili smo neke napore, nažalost nismo uspjeli realizirati, doći do
kraja, da napravimo sporazumni ugovor, da se to na neki način regulira. Gospođa je uputila predstavku
prema vijeću, zato je ona pred vama.“
Predsjedavajuća – „Gospođa je zamolila da se obrati Gradskom vijeću, ukoliko ste suglasni, pet minuta bi
dozvolili gospođi da kaže što ima za reći.“
Nakon izjašnjavanja vijećnika gospođa Taraš navodi – „Gospodin Blažević je rekao da se to sve skupa
odužilo, ali nije rekao čijom krivnjom a to je bilo najglavnije. Ja sam bila nebrojeno puta u grad, razgovarala
s pročelnikom, razgovarala s gradonačelnicom i uvijek mi je bilo obećano danas, sutra. Bili smo čak i pred
potpisom za jednu nagodbu. Od moje tete i mene je više puta došao prijedlog za neku nagodbu, sa naše
strane i prilično fer, međutim nikako nije došlo do nagodbe. Ne znam da li ste pročitali moj podnesak.
Mislim da vijeće kontrolira rad gradonačelnice i pročelnika, da bi vijeće moralo zatražiti od gradonačelnice i
pročelnika da u što kraćem roku riješi taj problem. Jer ako idemo dalje sudskim putem, nastat će jako veliki
troškovi za Grad Supetar. Zato sam htjela vas zamoliti ako možete utjecati na gradonačelnicu i pročelnika da
u jednom vremenskom roku koji vi odredite, pokušamo doći do jedne pismene nagodbe obavezne za obje

strane. Sudski proces se vodi od 1997. godine i mi smo dosad dobili sve presude u našu korist. Najveći
argument gradonačelnice je da je to javna površina, zelena površina. Mi nemamo ništa protiv da to bude
zelena površina. Ja sam naslijedila od moje mame taj dio, taj teren i ušla sam u spor sa gradom samo zato jer
sam htjela da to ostane zelena površina, a ne da se tu gradi hotel kao što je neko planirao. Mislim da bi
vijeće ako želi raditi u interesu Grada moglo donjeti odluku da se taj spor riješi na obostranu korist.
Naglašavam da bi to trebalo u jednom određenom roku, jer to traje već sigurno pet godina da mi tako u vezi
te nagodbe razgovaramo. Mi pokušavamo, a Grad izbjegava doći do nagodbe.“
Predsjedavajuća – „Predlažem, kako se radi o sudskom sporu, a Gradsko vijeće nije nadležno za rješavanje
sudskih sporova, možemo predložiti gradonačelnici da u što kraćem mogućem roku iznađe prijedlog
nagodbe koji bi bio na obostrano zadovoljstvo i Grada Supetra i gospođa Taraš i Gospodnetić, i da izvijesti
Gradsko vijeće na jednoj od sljedećih sjednica u kojoj fazi su pregovori.“
Vijećnik Borislav Martić pita kolika je površina, Pročelnik odgovara 86 m2.
Predsjedavajuća kaže da bi ovlašteni sudski vještak trebao napraviti procjenu.
Gospođa Taraš – „Mi smo u zadnjoj nagodbi predložili da nam grad plaća 2.150,00 kuna mjesečno za
korištenje te površine.“
Predsjedavajuća – „Tu se radi o sporu između Grada Supetra i gospođe Taraš i Gospodnetić vezano za
parcelu koja se nalazi ispod kioska ispred Osnovne škole i djelomično parka. Tu ima osamdesetak kvadrata.
Gospoda su podnjela nekoliko sudskih sporova, sud je utvrdio da je to njihovo vlasništvo, taj spor je
okončan. Sada je u tijeku spor zbog stjecanja bez osnove u visini 162.000,00 kuna, to je za zakup za
korištenje te površine za kiosk. Budući se tu radi o sudskom sporu, ovo vijeće nije sud da donosi odluke, mi
možemo sada izaći sa zaključkom, sa preporukom gradonačelnici i gradskoj upravi da u što kraćem roku
napiše tekst nagodbe kojim bi bili zadovoljni i grad i gospoda Taraš i Gospodnetić. Da se u što kraćem roku
napiše, i da se ta nagodba prezentira Gradskom vijeću.“
Nakon obavljenog glasovanja, zaključak je prihvaćen s 10 glasova vijećnika ZA.

AKTUALNI SAT
Predsjedavajuća – „Gospodine Rendić vi ćete vjerojatno u ime kluba postaviti pitanje.“
Vijećnik Nikola Rendić – „Ja ću u osobno ime postaviti pitanje, pošto nema gradonačelnice neka zamjenik
odgovori.“
Predsjedavajuća odgovara da je gradonačelnica službeno odsutna u Zagrebu.
Vijećnik Nikola Rendić – „Zamjenik ili članica Nadzornog odbora komunalnog društva mogu odgovoriti
na pitanje. Dakle, 16.04. inspekcija zaštite okoliša posjetila je otok Brač, Grad Supetar i Općinu Nerežišća,
pa me zanima da li je sve prošlo u redu, da li možemo očekivati kakve kazne, i da li se može dostaviti
zapisnik o provedenoj inspekciji.“
Zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević odgovara – „S time nisam upoznat i nisam obaviješten.
Što se tiče mene, pitanje će biti dostavljeno gradonačelnici i dobit ćete cjeloviti odgovor. Što se tiče članice
Nadzornog odbora neznam da li je ona upoznata.“
Vijećnica Dijana Ivelić - „Bolje da se gradonačelnici uputi pitanje.“
Vijećnik Nikola Rendić – „Jesu li se poduzele kakve mjere na sanaciji neugodnog mirisa u industrijskog
zoni Žedno-Drage, to smo imali na prošlom vijeću.“

Zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević odgovara – „Prema mojim saznanjima nije se učinilo ništa,
bar ono što sam ja vidio događaju se iste radnje, pranje onog auta i cijevi.“
Vijećnik Tonči Gjurek – „Prvo pitanje odnosi se na regulaciju prometa uz novu benzinsku postaju, da se
putem policije i prometnog redara ograniči velika brzina, Drugo, potez između Babin laza i Splitske, gdje je
Ben kvik, dio vale je zatrpan zemljom i smećem, to pada u more, treba izaći na teren.“
Predsjedavajuća odgovara – „Koliko sam upoznata, inspekcija je izašla na teren i komunalni redar,
prenjet ćemo pitanje gradonačelnici.“
Vijećnik Ivo Afrić pita – „Zanima me zašto na novom parkiralištu nema službene ploče izvođača radova i
zašto kooperant Berica napušta Krnji rat da bi pomagao, a već godinu i po dana nije ništa napravio u
Splitskoj“.
Vijećnik Ivo Afrić pita– „Što se tiče prijave gradilišta od strane Grada je izvršena prijava tih radova
temeljem glavnog projekta koji je izrađen i radovi se izvode sukladno Pravilniku o jedinstvenim radovima.
Zašto konkretno tabla nije izvješena, moram vidjeti sa nadzorom.“
Vijećnik Ivo Afrić pita – „Da li Berica plaća penale u slučaju da ne dovrši posao po ugovoru?“
Nikša Paviškov odgovara – „Apsolutno ako dođe do kašnjenja ugovora doći će i do toga.“
Vijećnik Manuel Gospodnetić – „Imam pitanje vezano za UPU. Gradonačelnica je zadnji put rekla da će
obavit razgovore s ljudima, da će se ugovori napraviti Čujem da su bili neki razgovori, ništa konkretno se
nije napravilo Čujem da je u Ministarstvo došlo pola dokumentacije, pola nije, mislim da je to važno za
Grad, za ljude, da to zaživi već jedan put. Koji je voditelj, da promijenimo i dovedemo sposobne ljude, imam
ja neke ljude koji bi to sve odradili u par mjeseci.“
Pročelnik odgovara – „Nije točno da ništa nismo napravili. Napravili smo novi prijedlog ugovora, poslali
ga svim vlasnicima, pozvali smo ih, neki su se odazvali, odazvao se tko je htio. Imali smo cijeli tjedan
sastanke svaki dan, oni koji su došli većinom su imali pozitivna očitovanja. Čekamo odgovor Ministarstva,
da nismo poslali pola dokumentacije, to nije točno. Kada dobijemo službeno od Ministarstva onda ćemo
znati da li ćemo dobiti suglasnost ili nećemo.“
Vijećnik Manuel Gospodnetić pita– „Tko je organizirao proslavu 1. maja na rivi?“
Predsjedavajuća odgovara da je proslavu već četvrtu godinu za redom organizirala gradska organizacija
SDP Supetar koja je i financirala cjelokupnu organizaciju.
Vijećnik Manuel Gospodnetić - „Imate pohvale od mene, samo da ne ide na štetu grada.“
Vijećnik Dinko Mirić pita – „Kada je planirano postavljanje branika na južnoj obali Zastupa. Kad je
planirano uređenje dvorane u Škripu u Domu, da li se planira dotjerati kamenolom jer sada tamo bacaju
smeće uz put.“
Nikša Paviškov odgovara – „Što se tiče prvog pitanja, imamo u planu kompletno od Zastupa pa sve do
zavoja prema Splitskoj postaviti ogradu. Međutim, prilično je skupa, pa odrađujemo malo po malo koliko
sredstva dopuštaju. Odradili smo prošle godine Škrip, jedan dio u Splitskoj i Supetru, to je bilo oko
150.000,00 kuna. Planiramo, i ovu godinu ćemo odraditi, ne mogu reći koliko će to biti metara, ali nešto
ćemo napraviti.“
Vijećnik Dinko Mirić - „Možete staviti na mjesto gdje se škripljani kupaju, pa sve do groblja jer Splitska
do zaslužuje.„
Nikša Paviškov – „Što se tiče Zadružnog doma, pretpostavljam da mislite na pismo namjere koje je došlo
za uređenje. Grad je dobio pismo namjere za višegodišnji zakup kata Zadružnog doma i kompletno

uređenje. U tom smislu smo od Mjesnog odbora tražili očitovanje da znamo kako ćemo postupiti. Čekamo
još uvijek očitovanje Mjesnog odbora. Što se tiče kamenoloma, to je najviše onečišćena točka od svih
ostalih, navedena je kao točka za sanaciju, međutim, to zemljište je vlasništvo Republike Hrvatske, postoji
procedura za to. Imam informaciju od Matka Rendića koji je prema državi uputio zahtjev da se to očisti,
međutim nema nikakvog odgovora, a nakon 30 dana mi moramo to obaviti o svom trošku.“
Vijećnik Dinko Mirić - „Kada budete očistili možete li ići s zahtjevom da to kompenzira država.“
Nikša Paviškov odgovara – „To nam je namjera. Zato smo proveli ovaj postupak i prethodno odradili da
možemo imati sve dokumente i sutra zatražiti od države, jer su značajna sredstva u pitanju, a i za samo
ograđivanje.“
Vijećnik Borislav Martić - „U vezi priprema za sezonu, na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća pričao sam o
Škripu i našim željama. U Mircima se uredila samoposluga, tražio sam da se i u Škripu na samoposluzi
Studenca koja je u najmu promjene vrata, pa me interesira da li je poslato pismo gospodinu ………., da li se
očitovao o tome pismu, da li će se urediti ta vrata ili neće, da mi znamo, doktor i ja tražiti sponzora koji će
urediti vrata, ako do tog dođe. Želim da na slijedećem vijeću usmeno odgovorite.“
Predsjedavajuća pita – „Pročelniče kad se potpisivao ugovor s Studencom oni su pristali neke radove izvršiti,
jesu li ta vrata u Škripu bila uključena u to.“
Pročelnik odgovara – „Jesu.“
Vijećnik Borislav Martić - „Meni se već digao tlak, zato sam i tražio da se ta vrata urede. Ništa se još nije
pokrenulo, a mjesec dana je prošlo. Da je malo dobre volje i želje, već bi se počelo raditi. Drugo pitanje, na
zadnjem vijeću se raspravljalo o komunalnom otpadu, želim znati što je s tim. Tražili smo da se educiraju
ljudi oko komunalnog otpada, da se podijele neke brošure da ljudi znaju kako će razvrstavati otpad, gdje će
što staviti, kako će što staviti. To smo zaključili i na sastanku Odbora za komunalne djelatnosti, pa želim da
se prenese to pitanje, da se vidi da ti stari ljudi u Škripu, Splitskoj, Mircima i Supetru, da im se objasni, da
im se daju brošure, da ih se educira. To je i Marijana, direktorica Komunalnog društva prošli put kazala, da
će se raditi edukacija ljudi i podijeliti brošure da znaju o čemu se radi, da se neće kažnjavati godinu dana. “
Tonči Sanader odgovara – „U pripremi je natječaj koji Fond sufinancira u 100% iznosu. Uvjet natječaja je
da ide cijeli otok zajedno. Sporazumi su poslani svim načelnicima općina, a u pripremi je izrada brošura za
provođenje radionica po cijelom otoku. Drugo je što komunalno ima svoju obavezu jedanput godišnje
održati edukaciju, u to ne bih ulazio.“
Predsjedavajuća – „Imam prijedlog, kao član Mjesnog odbora u Mircima, tu je predsjednik Mjesnog
odbora Škrip, Predsjednik MO Splitska, da se uputi prema gradu zamolba za zbor građana, tribinu, na kojoj
će se pozvati direktorica Komunalnog društva i ljudi zaduženi za otpad, da bi se to približilo ljudima.“
Vijećnik Dinko Mirić – „To će funkcionirati kad se izgradi kompostara i izgradi pogon za reciklažu.“
Predsjedavajuća – „To nažalost nije u nadležnosti Grada, nego Republike Hrvatske i Županije da naprave
regionalni centar Lečevica.“
Vijećnik Dinko Mirić – „Bez toga je samo treniranje.“
Predsjedavajuća - „Mi kao Grad obveze koje nam daju moramo ispuniti.“
Vijećnik Dinko Mirić - I država mora ispunjavati svoje, a ona zaostaje.“

Predsjedavajuća stavlja na izjašnjavanje zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane
dana 19. ožujka 2018. godine i zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane 26. ožujka
2018. godine.
Vijećnik Branko Jakovljević navodi - „Imam primjedbu na zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća kada
smo imali Odluku o izradi II izmjena Prostornog plana uređenja Grada Supetra. U zapisniku ste stavili da se
Odluka usvaja sa 7 glasova vijećnika ZA, 2 glasa vijećnika PROTIV i 1 glas vijećnika SUZDRŽAN.
Međutim, koliko mene sjećanje služi oko ove točke je bilo dosta rasprave, ja sam predložio dva amandmana
na tu odluku gdje sam tražio da se iz odluke izuzme stavka gdje se ima namjeru ukinuti parking u
industrijskoj zoni i ovaj ovdje na Banju kod Rose i ukidanja dijela zelene površine. Mislim da je to
omaškom napravljeno, ubuduće da se to ne događa i da se zapisnik prepravi sa ovim točnim amandmanima
koji je usvojen, jer po ovome ispada da je usvojen predloženi plan.
Vijećnik Nikola Rendić – „Do ovoga ne bi došlo da se zapisnici sastavljaju kako treba, samo se piše
rasprava i sudjelovali, a što smo rekli to se ne zna.“
Vijećnik Branko Jakovljević predlaže da se audio snimke sjednice objave na stranicama Grada.
Vijećnik Borislav Martić pita da li se može uvesti u zapisnik što je tko rekao.
Predsjedavajuća odgovara – „Do prije tri mjeseca smo pisali zapisnike tko je što rekao, pa su sti zapisnici
imali 15-20 stranica. Onda smo zaključili da bi bilo bolje da se ti zapisnici malo skrate s obzirom da se audio
snimaju. Bilo je već govora o audio snimkama na stranicama Grada, ali se moraju napraviti tehnički
preduvjeti.“
Predsjedavajuća stavlja na izjašnjavanje zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada supetra održane
dana 19. ožujka 2018. godine koji se sa primjedbama usvaja sa 7 glasova vijećnika ZA, 3 glasa vijećnika
PROTIV.
Predsjedavajuća stavlja na izjašnjavanje zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane
dana 26. ožujka 2018. godine koji se usvaja sa 7 glasova vijećnika ZA i 3 glasa vijećnika PROTIV.
Predsjedavajuća potom stavlja na izglasavanje dnevni red koji je bez primjedaba JEDNOGLASNO
usvojen sa 10 glasova ZA i glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje od 2017.
do 2022. godine
Predlagatelj: Gradonačelnica Ivana Marković
Izvijestitelj: Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja pojedinih vrsta građevinskih radova
tijekom turističke sezone
Predlagatelj: Gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelj: Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo
3. Prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Supetra
Predlagatelj: Gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelj: Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj

AD 1.
Predsjedavajuća otvara 1. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog „Odluke o donošenju Plana
gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje od 2017. do 2022. godine u kojoj izvještavaju
zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević. i Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Branko Jakovljević, Tonči Gjurek.
Nakon zaključene rasprave predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o donošenju Plana
gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje od 2017. do 2022. godine, koja se usvaja sa 10
glasova vijećnika ZA.

AD 2.
Predsjedavajuća otvara 2. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog „Odluke o izmjeni Odluke o zabrani
izvođenja pojedinih vrsta građevinskih radova tijekom turističke sezone“ u kojoj izvještava pročelnik
Ivica Blažević.
Bez rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja
pojedinih vrsta građevinskih radova tijekom turističke sezone“ “ koja se usvaja sa 10 glasova
vijećnika ZA.
AD 3.
Predsjedavajuća otvara 3. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u
vlasništvu Grada Supetra , po kojoj izvještava Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,
gospodarstvo i razvoj.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikola Rendić, Dijana Ivelić, Tonči Gjurek.
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o davanju u najam stanova
u vlasništvu Grada Supetra“, koja se s prihvaćenim izmjenama JEDNOGLASNO usvaja sa 10 glasova
vijećnika ZA.
Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra završila je u 19:30 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.

