ZAPISNIK
Sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 07.
Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 16:00 sati.

lipnja 2018. godine, u sali

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,
Danica Baričević, Marijeta Arnerić, Nikola Rendić, Borislav Martić, Manuel Gospodnetić, Petar Maričić
OSTALI NAZOČNI: gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević, Ivica
Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i
proračun, Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivica
Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom, Andro Filipić voditelj
Odsjeka za gradske prihode, Lucija Kurte, referent za gradske prihode, Matko Rendić, voditelj Odsjeka za
komunalno redarstvo, Marijana Šemanović, direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o., Marica
Jokanović, Mate Jakšić, Pero Glušević, Srećka Cvitanović, Željana Maričić, Toni Brtičević, Božo Derado,
Marija Jakšić, Grgo Caglević, Ivica Radić, Mate Martinić i Ines Kojundžić
Na početku sjednice prisutno je 13 vijećnika Gradskog vijeća te je utvrđeno da postoji kvorum za
raspravljanje i donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjedavajuća Danijela Kirigin uvodno iznosi nekoliko informacija:
1. Kroz aplikaciju ste dobili zaključak o imenovanu Komisije za najam stanova u kojoj su imenovani
Tonči Sanader, Dijana Ivelić, Lidija Vušković, Manuel Gospodnetić i Nikola Rendić. Komisija je
imenovana temeljem Odluke o davanju u najam stanova na području Grada Supetra koju smo
donjeli na zadnjoj sjednici.
2. Prije nekoliko dana sam od građana na predjelu Punta u Supetru primila dopis kojim traže da se
njihova cesta odnosno put uvrsti u popis nerazvrstanih cesta Grada Supetra, pa sam zatražila od
pročelnika da mi se očituje na njihov zahtjev. Dobili smo informaciju da je terenskim izvidom
utvrđeno kako ulica Punta ne ispunjava zakonske uvjete, odnosno nije nerazvrstana cesta i trenutno
radimo na pronalaženju načina rješavanja predmetnog problema.
Gradonačelnica Ivana Marković daje informaciju – „U suradnji s predstavnikom Grada Supetra, članom
Skupštine Vodovoda Brač d.o.o. Brankom Jakovljevićem zajednički smo Vas htjeli obavijestiti o nekim
informacijama vezanim za poslovanje Vodovoda, sve vezano za slučaj isključivanja vode našoj sugrađanki
u jednoj zgradi. To je izazvalo negodovanje građana i nas od strane Grada. Znate da je Grad Supetar
suvlasnik 1/8 od ukupnog dijela Vodovoda, mi tamo imamo jednog člana koji predstavlja Grad Supetar i
željela bih Vas obavijestiti o nekim stvarima koje mi već više godina poduzimamo po pitanju potraživanja
od Vodovoda. Kad sam saznala da je voda isključena toj zgradi, osobno sam pozvala direktora i rekla da se
kao gradonačelnica ne slažem sa njegovim postupkom, odnosno interesira me da li je druga strana utužena,
da li su poduzete sve mjere koje su trebale biti poduzete da se iznos za koji se tereti naplati. On je kazao da
se radnje utuženja nisu provodile, te je voda isključena svima u zgradi bez obzira što je većina njih vodu
plaćala, a to je bilo nepravedno prema ostalima. Također sam od strane Grada s gospodin Brankom uputila
dopis kojim mi ponovo inzistiramo na tome da se sva potraživanja u Vodovodu koja trenutno iznose skoro
10 milijuna kuna, naplaćuju kao i sva potraživanja, tj. prisilnom naplatom, znači opomena, prisilna naplata,
pogotovo što potraživanja po toj osnovi od vode zastaruju u roku godine dana. Sada su se našli u situaciji da
su ljudima isključili vodu a potraživanje je stajalo godinama. Sud im je naredio da ponovo vrate vodu u
zgradu i sada su došli u situaciju ako krenu u naplatu potraživanja, oni će se žaliti na zastaru i možete
slobodno otpisati taj čitav iznos duže od godine dana, što nije pravedno prema svim ostalim građanima koji
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redovito plaćaju vodu. Također, želim danas iskoristiti situaciju da kažem što je gospodin Branko poduzeo
po pitanju toga. Vlasnici smo 1/8 i apsolutno nikakav utjecaj na poslovanje Vodovoda nemamo. Gospodin
Branko me obavijestio da su 2013. godine do kraja 2017. godine potraživanja iznosila u jednom trenutku
oko 6,5 milijuna kuna, na bi na kraj 31.07. iznosila 10 milijuna kuna. Na Skupštini smo u više navrata
postavljali pitanje zakonske naplate dugovanja, utuživanja i sl, tražili smo da se redovno utužuju da ne bi
otišlo u zastaru. Međutim, također smo istaknuli naš prigovor vezan za revizorsko izvješće, jer već 10 godina
jedan te isti revizor radi poslovanje Vodovoda. Mi nemamo povjerenja u takva revizorska izvješća, pogotovo
što nije jasno otkuda iznos potraživanja od 10 milijuna kuna. Također, sistematizacijom radnih mjesta u
upravi Društva ne postoji radno mjesto pravnika. Nakon što je bivši pravnik otpušten, novi se nikad nije
zaposlio, pa se ovrhe uopće ne provode. Pitanje je kako će sada naplatiti sva potraživanja koja su veća od 56 godina. Također veliki je problem izgradnja zgrade uprave Vodovoda, nitko ne zna što se događa s tom
situacijom, gradnja je stala, natječaj je poništen pa raspisan novi. Naš je prijedlog da se ta čitava
dokumentacija osim Trgovačkom sudu dostavi i na druge mjerodavne institucije, da se procjeni eventualno
postojanje kaznenih djela u cijelom slučaju, jer zgrada stoji godinu dana, na njoj se ništa ne dešava i uopće se
ne zna što će dalje biti. Što se tiče Grada, jasno govorimo da je naš stav da se potraživanja redovito utužuju,
a. postavlja se pitanje odgovornosti za sva potraživanja koja će otići u zastaru. Voljeli bi u ovom trenutku
znati koliki su to iznosi potraživanja koje će Vodovod morati otpisati radi neutuživanja i nebrige oko
potraživanja. Prijedlog bi bio, da se na jednoj od narednih sjednica stavi cjelokupno izvješće Vodovoda.
Savjet je da kao vijećnici podržite predstavnika u Vodovodu gospodina Branka i mene, da se uzme neovisna
revizorska kuća i da se napravi kompletno izvješće. Ipak smo mi tu vlasnik, to je javna firma i trebamo se
detaljnije pozabaviti s poslovanjem Vodovoda“ - zaključila je gradonačelnica.

AKTUALNI SAT
Vijećnik Nikola Rendić – „U ime kluba vijećnika HDZ-HSS pitanje upućujem gradonačelnici. Zanima nas
jeste li evidentirali svu gradsku imovinu, pokretnu i nepokretnu što su propustili učiniti bivši
gradonačelnici.“
Gradonačelnica odgovara – „Mislim da je u izvješću o usvajanju Proračuna sva imovina evidentirana.“
Vijećnik Nikola Rendić – „Znate li za čest 909/3, čije je to vlasništvo. 7/16 je vlasništvo Grada, a upravo to
vlasništvo Grada je uzurpirano od strane vlasnika čest. 909/2, mislimo da se radi o gđi. Vladimiri
Mascarelli. Što ste poduzeli po tom pitanju, ako niste ništa, molio bih da nam u roku od 8 dana dostavite
informaciju da li ste pokrenuli postupak povrata spomenutog dijela čestice ili naplate po tržišnoj cijeni. Radi
se o površini od 270 m2, po našoj procjeni minimalna tržišna cijena je 300 E/m2 zbog atraktivne lokacije na
punti Sv. Nikole. Ukoliko nam ne odgovorite u roku 8 dana bit ćemo prisiljeni pokrenuti postupak pred
DORH-om za korupciju i pogodovanje. U ovom slučaju je zanimljivo da je osoba koja je podnjela najviše
prijava za uzurpiranje javnog dobra, uprava uzurpirala vrijednu i atraktivnu česticu na punti Sv. Nikole.“
Gradonačelnica odgovara - „Odgovorit ćemo u roku 8 dana.“
Vijećnik Nikola Rendić – „U osobno ime, pitanje upućujem gradonačelnici, u posljednje vrijeme često ste
na putovanjima, zanima me koja su to putovanja od početka godine, što ste na njima ugovorili, ostvarili
pozitivno za Grad Supetar.“
Gradonačelnica odgovara – „Dobit ćete izvještaj.“
Vijećnik Nikola Rendić – „Nisam ga dobio ni zadnji put. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća održanoj
03.05. vijeće je donjelo zaključak da se u što bržem roku napiše nagodba između Grada Supetra i vlasnika
Taraš-Gospodnetić za nekretninu ispod osnovne škole i da nam se to prezentira na vijeću. Zašto danas
nemamo tu nagodbu ispred sebe?“
Gradonačelnica odgovara – „Nije još došlo na red.“
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Vijećnik Manuel Gospodnetić – „Podijelio sam materijale za Puntu. Tamo ima 11 kuća koje imaju
građevinske dozvole, postoje tamo od 1960. godine ali nemaju pristupnu cestu, pa bih molio da se na iduće
vijeće uvrsti u dnevni red, da o tome razgovaramo. Oni su slali dopise, ali nisu dobili odgovore.“
Gradonačelnica odgovara – „Oni su itekako dobili odgovore, s njima se razgovaralo. Zakon o
nerazvrstanim cestama jasno označava i definira što je cesta, na koji način se može proglasiti nerazvrstanom
cestom. Danom stupanja na snagu tog zakona to nije bila cesta i kao takva ne može biti uvrštena u popis
nerazvrstanih cesta. Ponovno smo radili izvide na terenu, ne postoje nikakvi dokazi da je 2011. stupanjem na
snagu Zakona to bila cesta u javnoj upotrebi. Kao takva ne može proći na katastru i zemljišniku jer ne
ispunjava osnovne elemente. Rekla je gospođica Danijela, da smo primili pismo namjere od jednih od
suvlasnika koji planira platiti otkup i sufinancirati izgradnju prometnice, Kao grad smo krenuli u tu
proceduru, sljedeći tjedan imamo sastanak sa Službom za izgradnju i pročelnikom, da utvrdimo modele za
izradu idejnog rješenja, izvlaštenje, izgradnju tog dijela ceste. To je privatno vlasništvo od osobe koja je to
kupila davno prije stupanja na snagu Zakona o nerazvrstanim cestama.“
Vijećnik Manuel Gospodnetić – „Imam pitanje koje postavljam već pet godina. Tuš na Vrilu je bio obećan,
obećali ste ga, a još ga nema. Dovedena je voda, samo ga treba napraviti, sezona ide.“
Gradonačelnica odgovara – „Je li to kraj mosta?“
Vijećnik Manuel Gospodnetić – „Kraj mosta, to treba napraviti ovih desetak dana.“
Gradonačelnica – „Ako bude sredstava u proračunu, napravit će se.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Nastavno na problem iskrcavanja fekalona u zoni Žedno-Drage i širenja
neugodnog mirisa, problemu općepoznatom ovoj gradskoj vlasti, i ponovnom opetovanju jer sam na prošlom
vijeću pitala kada će se krenuti sa realizacijom rješenja tog problema. Da li se išta pokrenulo po tom
pitanju?“
Gradonačelnica odgovara – „To pitanje treba postaviti Vodovodu.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Je li to samo Vodovoda problem ili je to međusobno.“
Gradonačelnica odgovara – „Vodovod je nadležan za infrastrukturu, pitat ću što se radi po projektnoj
dokumentaciji.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Sve razumijem, ali to iskrcavanje fekalona je definitivno nelegalno, nema
koncesije ni dozvolu, Grad plaća vodu, Berica iskrcava, molila bih da se to percepira na jedan drugačiji
način. Slijedom neslužbenih informacija kako će se u poslovnu zgradu Komunalnog društva Grad otvoriti
dodatni prostor za vrtić, a prostorije Komunalnog društva izmjestiti u zonu Žedno Drage u bivšu Kurtinu
poslovnu zgradu, sada u vlasništvu Siniše Cvitanovića, pitam gradonačelnicu da li je to točna informacija, da
li je već ugovor zaključen i pod kojim uvjetima, i ako jest, da li smatrate da je riječ o sukobu interesa,
obzirom da je Siniša Cvitanović zaposlenik Komunalnog društva Grad, ujedno brat Saše Cvitanovića.
Dodatno htjela bih saznati od pročelnika ili nekog kompetentnog da se izjasni da li je za takvu vrstu posla
potreban oglas ili natječaj, da se mogu javiti i drugi ponuđači i izabrati najbolja ponuda. Ovdje je prisutna
direktorica Komunalnog društva, može i ona odgovoriti. Gradonačelnica je rekla da Grad ima 18/ u
Vodovodu, taj novoizgrađeni mastodont Grada već je pri kraju, vjerujem da i tu ima mjesta za poslovne
prostorije K.D. Grad.“
Gradonačelnica odgovara – „Zgrada još nije sagrađena, imaju blokadu radova i raskid ugovora s
izvođačem. Već sam rekla da je pitanje kada će se zgrada izgraditi, ona tako može stajati još 10 godina. Što
se tiče sklapanja ugovora, Grad nije sklopio nikakav ugovor s Cvitanovićem, tu nema sukoba interesa jer je
vlasnik Cvitanović d.o.o., pa ne znam o kojem sukobu interesa govorite. Što se tiče namjene toga, Grad će
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sigurno naći najbolje rješenje da upiše 40 djece koja su ostala neupisana. Ja Vas pozivam da nađete drugo
rješenje.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „I Arnerić d.o.o. ima prostore za najam.“
Gradonačelnica – „Vi ne biste bili u sukobu interesa.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Nemojmo, ja neću biti u sukobu, a ovamo nije sukob.“
Gradonačelnica – „Interesantno, od kada ste u vijeću, samo gurate Arnerić d.o.o., mi smo nelegalisti, a vi
ste legalist.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Vi morate biti legalisti.“
Gradonačelnica – „Ja ću biti legalista od početka do kraja.“
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Da li mora biti natječaj?“
Gradonačelnica – „Još nismo došli do te faze, ako bude bit će natječaj, ako ne neće biti natječaj.“
Vijećnik Borislav Martić – „Na sjednici Gradskog vijeća o pripremi turističke sezone pričali smo o
uređenju Zadružnog doma u Škripu, konkretno o dućanu, bili su tu dva vrata i jedan prozor. Uređena su
jedna vrata, ostala su još jedna vrata i jedan prozor, tu nije napravljeno ništa. Sada je to još ružnije za vidjeti.
Druga stvar, kada će se pokositi igralište jer ga je jako ružno za vidjeti.“
Gradonačelnica odgovara – „To će riješiti Nikša i Pero, komunalce ćemo poslati.“
Vijećnica Danica Baričević – „Tko sponzorira medijske članke, odnosno koliko gradskih novaca
isplaćujete portalima i medijima. Da li Grad sponzorira oglašavanje na Dalmacija news, koliko to košta
mjesečno i godišnje, molim odgovor. Drugo pitanje, radi se o prošlom koncesionaru Doma za starije i
nemoćne Cor meridianum. On je ostavio cijeli inventar po primopredaji i procjeni sudskog vještaka kojega
ste vi angažirali, to je bilo 600 tisuća kuna plus sitni inventar po primopredaji od 124 tisuće kuna. Cjelokupni
iznos je 717 tisuća kuna, sve kako bi se prebilo dugovanja koja su ostala od tog doba, jedan dio je bio cca
400 tisuća kuna koje je Cor meridianum dugovao Gradu i sada je apsurdno da Grad nije riješio razliku uplate
s Cor Meridianumom, čeka se već od desetog mjeseca prošle godine. Apsurd je još i veći, Grad od desetog
mjeseca Cor Meidianumu plaća mjesečni najam od 7,5 tisuća kuna da korištenje sitnog inventara, te se sad
dug prema Cor Meridianumu popeo na 60 tisuća kuna u 7 mjeseci. Zašto gradonačelnice ne riješite
međusobne financijske obveze i nepotrebno trošite i dalje gradski novac, a znate da je financijsko stanje vrlo
loše.“
Gradonačelnica odgovara –„Da je financijsko stanje vrlo loše apsolutno nije točno. Bilo je vrlo loše dok je
Vaša stranka vodila Grad 20 godina. Po izvješću Proračuna vidjet ćete da je stanje više nego odlično što se
tiče prošle godine. Što se tiče portala i sličnih stvari, kad dođe na red, dat ću odgovor na to pitanje u
stavkama, vidjet ćete koliko je utrošeno jer je sve transparentno. Portal Gradonačelnik.hr koriste svi gradovi
i općine, pa ne vidim razlog da to ne koristi i Grad. Što se tiče drugog pitanja, nije baš sve kako Vam je
gospođa Višnja rekla. Ona prema Gradu ima ogromne obveze po zakonskim kamatama i tri sudska spora
koja se vode. Nije baš jednostavno prezentirati kao što ste vi rekli. Za mjesec dana će se ta situacija riješiti.
Mi smo dugo popisivali s obzirom što se tamo zateklo. Imali smo primjedbe i na vještačenje, tako da smo
zatražili novo.“
Vijećnica Danica Baričević – „Nisam zadovoljna odgovorom posebno oko prvog pitanja, niste mi rekli
cifru. Vi ste gradonačelnica za uljepšavanje stvarnosti, a stvarnost je da trebate rješavati ljudima probleme i
da nemaju vremena za čekanje, i da Vas često ne mogu naći u kancelariji, tako se žale svakodnevno, pa Vas
molim da budete odgovorniji prema građanima, da zastupate njihove interese.“
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Gradonačelnica odgovara – „Ja sam u svom uredu svaki dan od jutra do mraka, tko želi doći do mene
može bez problema.“
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Tko je tražio pisani odgovor, dobit će ga na slijedećoj sjednici.“
Predsjedavajuća navodi da je u materijalima priložen ispravljen zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća
Grada Supetra održane dana 19. ožujka 2018. godine koji je usvojen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada
Supetra održanoj 03. svibnja 2018. godine s primjedbama.
Vijećnik Nikola Rendić - „Nije se ništa poduzelo sa audiosnimkama sjednica. Imam primjedbu na
zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane 03. svibnja 2018. godine jer u točci 3. nisu
navedene izmjene s amandmanima.
Predsjedavajuća stavlja na izjašnjavanje zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane
dana 03. svibnja 2018. koji se s primjedbama usvaja sa 13 glasova vijećnika ZA.
Predsjedavajuća navodi da je ovlaštena predlagateljica povukla s dnevnog reda točku 6. – prijedlog
„Odluke o autotaksi stajalištima i visini naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika.“
Predlaže da točke 11., 12., 13., budu iza točke 3. , a točka 14. iza točke pod rednim brojem 8.
Vijećnik Nikola Rendić u ime kluba HDZ-HSS traži skidanje točke 2. s dnevnog reda sjednice jer
vijećnicima nisu dostavljeni svi materijali. 25. svibnja Ministarstvo graditeljstva je odgovorilo vezano za
dovršenje UPU-a da rješavanje imovinsko pravnih poslova nije preduvjet za donošenje plana. Imamo
saznanja da se zakasnilo sa zahtjevom, zbog toga bi trebalo skinuti točku sa dnevnog reda.
Predsjedavajuća stavlja na glasovanje prijedlog da se s dnevnog reda izostavi točka 2. Nakon obavljenog
izjašnjavanja s 5 glasova vijećnika ZA i 8 glasova vijećnika PROTIV prijedlog nije prihvaćen.
Predsjedavajuća potom stavlja na izglasavanje dnevni red koji se usvaja sa 7 glasova vijećnika ZA i 6
glasova vijećnika PROTIV.
DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja:
- Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Supetra za životno djelo
- Prijedlog Odluke o dodjeli Priznanja počasnog građanina Grada Supetra
- Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Supetra – skupna
- Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja - Grba Grada Supetra
- Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Grada Supetra
Predlagatelj: - Komisija za javna priznanja Grada Supetra
Izvjestitelj: - Marija Jakšić, predsjednica Komisije za javna priznanja Grada Supetra
2. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Ugovor o kupoprodaji nekretnine/a u zahvatu Urbanističkog plana
uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna luka“
Predlagatelj: - gradonačelnica Ivana Marković
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Izvjestitelji: - Ivica Blažević, pročelnik, Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i
upravljanje gradskom imovinom i Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša
3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
Izvjestitelji: - gradonačelnica Ivana Marković i Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za
financije i proračun
4. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine
Izvjestitelj: - gradonačelnica Ivana Marković
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2017.
godini
Izvjestitelj: - Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom
imovinom
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Izvjestitelj: - Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
7. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Supetra za 2018.godinu
Predlagatelj: - gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelj: - Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun
8. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja gradskih poreza
Predlagatelj: - gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelji: - Andro Filipić, voditelj Odsjeka za gradske prihode i Mirjana Mihovilović,
voditeljica Odsjeka za financije i proračun
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim,
izgubljenim i divljim životinjama
Predlagatelj: - gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelj: - Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Supetra
Predlagatelj: - gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelji: - Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i
Marijana Šemanović, direktorica KD GRAD d.o.o.
11. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja otpada – KD GRAD d.o.o. za 2017. godinu
Izvjestitelj: - Marijana Šemanović, direktorica KD GRAD d.o.o.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju trgova i ulica u naseljima Supetar, Mirca,
Splitska i Škrip i obilježavanju zgrada kućnim brojevima
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Predlagatelj: - gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelji: - Ivica Blažević, pročelnik
13. Izvješće o koncesijama na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaža i koncesijskim
odobrenjima na pomorskom dobru na području Grada Supetra u 2017. godini
Izvjestitelj: - Danijela Kirigin, predsjednica Gradskog vijeća
14. Prijedlog Suglasnosti na stjecanje prava vlasništva na nekretnini označenoj kao kat. čest. 46/22 k.o.
Supetar
Predlagatelj: - gradonačelnica Ivana Marković
Izvjestitelji: - Ivica Blažević, pročelnik
AD 1.
Predsjedavajuća otvara 1. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja u
kojoj izvještava Marija Jakšić predsjednica Komisije za javna priznanja Grada Supetra.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Danica Baričević, Nikola Rendić, Danijela Kirigin, Manuel
Gospodnetić, Dijana Ivelić, Borislav Maritić
Nakon okončane rasprave pristupilo se glasovanju.
Sa 7 glasova vijećnika ZA i 6 glasova SUZDRŽANIH, usvaja se prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja da pok. Juraj Vušković zv. Riste dobije - Nagradu Grada Supetra za životno djelo.
Sa 13 glasova vijećnika ZA usvaja se prijedlog Komisije za izbor i imenovanja da Juraj Đuro
Razmilić dobije - Priznanje počasnog građanina Grada Supetra.
Sa 13 glasova vijećnika ZA usvaja se prijedlog Komisije za izbor i imenovanja da Studio Renata
dobije Nagradu Grada Supetra - skupna.
Sa 13 glasova vijećnika ZA, usvaja se prijedlog Komisije za izbor i imenovanja da Udruga roditelja
djece s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“ dobije – Grb Grada Supetra.
Sa 13 glasova vijećnika ZA, usvaja se prijedlog Komisije za izbor i imenovanja da Košarkaški klub
Brač dobije – Plaketu Grada Supetra.
AD 2.
Predsjedavajuća otvara 2. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog „Odluke o suglasnosti na Ugovor o
kupoprodaji nekretnine/a u zahvatu Urbanističkog plana uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna luka“ u kojoj
izvještava gradonačelnica Ivana Marković i pročelnik Ivica Blažević.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali Marijeta Arnerić, Danica Baričević, Manuel Gospodnetić, Šimica Dragičević,
Nikola Rendić, Borislav Martić, Branko Jakovljević, Ivica Vranjičić, Nikša Paviškov, Dijana Ivelić, Mirić
Dinko.
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Nakon okončane rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o suglasnosti na Ugovor o
kupoprodaji nekretnine/a u zahvatu Urbanističkog plana uređenja „Supetar: Vrilo – Gustirna
luka“ koja se s usvojenim izmjenama usvaja sa 7 glasova vijećnika ZA i 6 glasova vijećnika PROTIV.

AD 3.
Predsjedavajuća otvara 3. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju
proračuna za 2017. godinu, po kojoj uvodno izvještavaju gradonačelnica Ivana Marković i Mirjana
Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Marijeta Arnerić, Dijana Ivelić, Dinko Mirić, Nikola Rendić, Branko
Jakovljević.
Nakon okončane rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Godišnji Izvještaj o izvršenju
proračuna Grada Supetra za 2017. godinu“ koji se usvaja sa 8 glasova vijećnika ZA i 3 glasa
vijećnika PROTIV.
AD 4.
Predsjedavajuća otvara 4. točku dnevnog reda sjednice – Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice
Grada Supetra za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine, po kojoj izvještava gradonačelnica Ivana
Marković.
Bez rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice
Grada Supetra za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine, koje se usvaja s 8 glasova vijećnika ZA i 3
glasa vijećnika PROTIV.
AD 5.
Predsjedavajuća otvara 5. točku dnevnog reda sjednice – Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2017. godini.
Nakon rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Supetra u 2017. godini, koje se usvaja s 8 glasova
vijećnika ZA i 3 glasa vijećnika PROTIV.
AD 6.
Predsjedavajuća otvara 6. točku dnevnog reda sjednice – Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Nakon rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu“, koje se usvaja s 8 glasova vijećnika
ZA i 3 glasa vijećnika PROTIV.
Vijećnica Marijeta Arnerić napustila je sjednicu u 19,40 sati.
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AD 7.
Predsjedavajuća otvara 7. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada
Supetra za 2018. godinu po kojoj uvodno izvještavaju gradonačelnica Ivana Marković i Mirjana
Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali Marijana Šemanović, predsjednica Odbora za gospodarstvo, financije i proračun
Gradskog vijeća Grada Supetra i vijećnici Danica Baričević, Manuel Gospodnetić, Matko Rendić.
Nakon okončane rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Izmjene i dopuna Proračuna Grada
Supetra za 2018. godinu“ koje se usvajaju sa 11 glasova vijećnika ZA.

AD 8.
Predsjedavajuća otvara 8. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja gradskih
poreza po kojoj uvodno izvještavaju gradonačelnica Ivana Marković i Andro Filipić, voditelj Odsjeka
za financije i proračun.
Nakon rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o otpisu potraživanja gradskih
poreza“ koja se usvaja sa 7 glasova vijećnika ZA i 4 glasa vijećnika SUZDRŽANA.
AD 9.
Predsjedavajuća otvara 9. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama po kojoj
izvještava Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali Nikola Rendić, Dijana Ivelić i Tonči Gjurek.
Nakon okončane rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama“ koja se
usvaja sa 11 glasova vijećnika ZA.

AD 10.
Predsjedavajuća otvara 10. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog „Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Supetra“ po kojoj izvještava Marijana Šemanović, direktorica
Komunalnog društva „Grad“ d.o.o.
Otvara se rasprava.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Branko Jakovljević.
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Nakon rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Supetra koja se usvaja sa 6 glasova vijećnika ZA i 2 glasa
vijećnika PROTIV.
AD 11.
Predsjedavajuća otvara 11. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog „Izvješća o radu davatelja javne
usluge sakupljanja otpada – KD GRAD d.o.o. za 2017. godinu“ po kojoj izvještava Marijana
Šemanović, direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o.
Otvara se rasprava.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Danica Baričević i Branko Jakovljević.
Nakon rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Izvješće o radu davatelja javne usluge
sakupljanja otpada – KD GRAD d.o.o. za 2017. godinu“ koje se usvaja sa 9 glasova vijećnika ZA i
2 glasa vijećnika SUZDRŽANA.
AD 12.
Predsjedavajuća otvara 12. točku dnevnog reda sjednice – Prijedlog „Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
imenovanju trgova i ulica u naseljima Supetar, Mirca, Splitska i Škrip i obilježavanju zgrada kućnim
brojevima“, po kojoj izvještava Ivica Blažević, pročelnik.
Otvara se rasprava.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Nikola Rendić.
Nakon rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o
imenovanju trgova i ulica u naseljima Supetar, Mirca, Splitska i Škrip i obilježavanju zgrada
kućnim brojevima“ koja se usvaja sa 11 glasova vijećnika ZA.
AD 13.
Predsjedavajuća otvara 13. točku dnevnog reda sjednice – Izvješće o koncesijama na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja plaža i koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru na području Grada
Supetra u 2017. godini.
Vijećnik Dinko Mirić napustio je sjednicu u 20,20 sati.
Predsjedavajuća je dala riječ Mati Martiniću članu Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
koji je izvjestio o koncesijama na
pomorskom dobru u svrhu korištenja plaža i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području
Grada Supetra u 2017. godini.
Vijećnik Ivo Afrić napustio je sjednicu u 20,50 sati.
Otvara se rasprava.
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U raspravi su sudjelovali Dijana Ivelić, Pero Maričić, Tonči Gjurek, Danica Baričević sudjelovao vijećnik
Nikola Rendić.
Nakon rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje zaključke koji su iznjeli g. Martinić i gospođa
Dijana u ime kluba SDP-HSU-u „– da trenutno stanje u kojem Grad nema utjecaja na koncesioniranom
području je neprihvatljivo, pa tražimo da uvažavajući interes Grada Supetra, da Županija ovlaštenje za
koncesije prebaci na Grad Supetar počevši od 01.01.2020. godine, uzimajući u obzir to da Grad Supetar u
ovom trenutku nije ekipiran da preuzme od 01.01.2019. godine. Tražimo, dok je ovlaštenje za davanje
koncesija na Županiji, da Županija ulaže dodatni napor u nadzor izvršavanja odluka i ugovora. Da se
gradska uprava i službe Grada organiziraju za kvalitetniji nadzor, provođenje i kontrolu.“
Vijećnica Danica Baričević u ime kluba vijećnika HDZ-HSS navodi – „Vi znate kako stvari funkcioniraju,
zato ćemo mi biti suzdržani. Prvo ste sami rekli da niste ekipirani, a drugo, ovo je sve sada u ingerenciji
Županije. Neka intencija se vodi da se promijeni zakon, pa neka se onda ide prema tome da se mijenjaju
zakoni, jer sada županijska Skupština donosi odluku.“
Predsjedavajuća – „Prema zakonu koji je sada na snazi, županijska skupština na prijedlog župana može
prebaciti svoje ovlaštenje na jedinicu lokalne samouprave. Znači, mi tražimo da oni prebace ovlaštenje na
Grad. Ako ne tražiš, nećeš ni dobiti, Općina Bol je dobila ovlaštenje.“
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje navedene zaključke koja se usvajaju
sa 5 glasova vijećnika ZA i 3 glasa vijećnika suzdržana.

AD 14.
Predsjedavajuća otvara 14. točku dnevnog reda sjednice – prijedlog Suglasnosti na stjecanje prava
vlasništva na nekretnini označenoj kao kat. čest. 46/22 k.o. Supetar, po kojoj izvještava Ivica Blažević,
pročelnik.
Bez rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Zaključak“ koja se usvaja sa 8 glasova vijećnika
ZA
Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra završila je u 21:30 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.
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