ZAPISNIK
sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 06. listopada
2010. godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u
18,00 sati.
NAZOČNI: Šimica Dragičević, Marija Jakšić, ðuro Roso, Zorko Drpić, Morana Martinić
Dragan, Jaki Razmilić, Paul Matas, Dinko Vidan, Frane Oreb, Nikica Maričić,
ODSUTNI: Petar Mandić i Lovrenco Vladislavić
OSTALI NAZOČNI: zamjenik gradonačelnika Milan Glavaški, direktorica Dječjeg vrtića
Mrvica Jelica Bezmalinović, gospodin Marion Dužić, ðurña Radojković, Danica Rajević,
Zoran Marinelić, Jerko Hržić, Mate Martinić, Pero Maričić, Ivica Vranjičić, Mirjana
Mihovilović i Ines Kojundžić.

Predsjedavajući pozdravlja sve nazočne viječnike i prisutne, te je nakon prozivke vijećnika
utvrñeno da je sjednici nazočno deset
vijećnika tj. postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka predviñenih dnevnim redom.
Viječnica Marija Jakšić kao predsjednica Odbora za izbor i imenovanja daje prijedlog da se
skine 10 točka dnevnog reda dok HSU ne izabere svoga člana u gradsko vijeće da se može
ravnopravno razgovarati.
Viječnik ðuro Roso daje prijedlog da se umjesto 10. točke uvrsti točka koja je dana u prilogu
materijala za sjednicu – Odluka o izradi Urbanističkog plana ureñenja predjela Vlačica“ i da 9
točka dnevnog reda „Raspravljanje i odlučivanje na zahtjev Dječjeg vrtića Mrvica iz Supetra o
upisu u sve programe i korisnike za nastupajuću školsku godinu“ bude odmah iza viječničkih
pitanja.
Predsjedavajući ističe da je prije sjednice usuglašeno s gospodinom Merionom Dužićem da
raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu „Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja
Supetar:Banj.Salbunje“ bude odgoñeno za jednu od narednih sjednica kada bude saznanja o
potrebnim izmjenama Prostornom plana Grada, koja rasprava se očekuje do konca godine, te
se povlači rasprava o 8. točci dnevnog reda.
Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se o 10. točci
dnevnog reda ne raspravlja iz razloga koji su navedeni, smatra da je to opravdano jer imamo
parlamentarnu stranku koja svoje pravo ima konzumirati onog trenutka kada odredi zamjenskog
člana, što je usvojeno jednoglasno.
Predsjedavajući predlaže da se umjesto 9. točke dnevnog reda po prijedlogu gospodina Rose
zauzme stav povodom inicijative za donošenje „Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja
predjela Vlačica“, s gospodinom Vranjičićem je razgovarao o tome, gradsko vijeće može
donjeti zaključak o prosljeñivanju te inicijative nadležnoj službi Grada, da se inicijativa ugradi
u raspravu vezanu za izmjenu Prostornog plana Grada. Nakon obavljenog glasovanja
jednoglasno se prihvaća izmjena dnevnog reda.
Nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno je usvojen prijedlog da 9. točka dnevnog reda bude
3. točka dnevnog reda.
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Predsjedavajući je dao na glasovanje izmjenjeni dnevni red, što je jednoglasno prihvaćeno.
Predsjedavajući je pozvao nazočne da minutom šutnje odaju počast preminulom kolegi Petru
Rinu Hržiću.
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana
28. srpnja 2010. godine;
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi;
Raspravljanje i odlučivanje o prijedlozima:
3. Raspravljanje i odlučivanje na zahtjev Dječjeg vrtića Mrvica iz Supetra o upisu u
sve programe i korisnike, za nastupajuću predškolsku godinu
Izvjestitelj: direktorica Dječjeg vrtića „Mrvica“, Jelica Bezmalinović
4. Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Supetra za 2009. godinu
5. Izvješća o ostvarenim primicima i izdacima Proračuna Grada Supetra za
razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine
6. Izvješća o obavljenoj financijskoj revizija Grada Supetra za 2009. godinu
Izvjestitelji: Voditeljica Službe za financije Mirjana Mihovilović i Ivica Vranjičić
voditelj Službe za komunalne poslove Grada Supetra
7. Raspravljanje i donošenje zaključka o „Izvješću o provedenoj reviziji podataka o
komunalnoj naknadi i odvozu smeća za 1999., 2000. i 2001. godinu“ izrañeno po
društvu „Revinvest“ d.o.o. Split s pismenim obrazloženjima koja su dana na nalaz od
Zorana Papića iz Supetra (ranijeg direktora Uprave društva K.D. „Grad“ d.o.o.
Supetar) i Nikice Maričića iz Supetra (ranijeg predsjednika Skupštine K.D. „Grad“
d.o.o. Supetar)
8. Inicijativa viječnika Šimice Dragičevića koja se podnosi sukladno članku 39. Statuta
Grada Supetra i članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra za izmjenu
„Odluke o komunalnoj naknadi Grada Supetra“
Izvjestitelj: Vijećnik Šimica Dragičević
9. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- „Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja „Supetar: Banj-Salbunje“
Izvjestitelj: Voditelj Službe za komunalne poslove Ivica Vranjičić
AD 1.
Vijećnica Marija Jakšić ima prigovor na zapisnik sa prošle sjednice na stranici 5. i predlaže,
da je potrebno unjeti izmjenu tako da stoji „..da se naknade viječnicima treba isplatiti u
jednakom postotku kako se isplaćuje zamjeniku
gradonačelnika i svim drugima osim
zaposlenicima, jer smatra da zaposlenici imaju pravo primati plaću u 100% iznosu, a svi drugi
ako novaca nema da ravnomjerno rasporedimo taj teret “, što je nakon obavljenog glasovanja
jednoglasno
prihvaćeno, pa se prihvaća zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada
Supetra održane dana 18. srpnja 2010. godine.
AD 2.
Viječnićka pitanja
Viječnik Paul Matas pita, dva dana je zatvoren Mali plac, zatvorena su vrata, stavljen je katanac,
treba nešto napraviti po tom pitanju, da se s čovjekom razgovara i riješi situacija.
Zamjenik gradonačelnika dr. Milan Glavaški odgovara da ono što je učinjeno od strane Mirka
Jakšića nije sukladno nijednom zakonu, grad je poduzeo korake na način da je prijavio policiji,
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po njegovim informacijama sutra će igralište biti otvoreno uz asistenciju policije koja ne može
raditi bez sudskog naloga.
Voditelj Službe za komunalu, Ivica Vranjičić kaže da sutra idemo bez policije, sutra ide papir
prema sudu, danas je već bilo poluincidentno stanje kada je Matko otišao tamo provjeriti, Mirko
je rekao da je spreman 24 sata, policija daje asistenciju samo prema sudskom nalogu. Nešto
ćemo napraviti uz njihov dnevni raspored da budu blizu, po Odluci o javnom redu i miru. Mirko
je jučer bio odveden u policiju na razgovor.
Viječnica Marija Jakšić pita zašto nije dobila odgovor na viječničko pitanje na sjednici od
28.07., inzistira na odgovoru, u bilješkama o Izvršenju proračuna konkretno u bilješkama br. 9.
obrazloženo je da je za plaće radnika u gradskoj upravi potrošeno 2,240 milijuna za 14
radnika, što čini godišnji iznos po radniku cirka 167 tisuća kuna. Za plaće 31 radnika u dječjem
vrtiću je isplaćeno dva milijuna i 105 tisuća ili prosječno 68 tisuća, pita zašto je tolika razlika,
da li se radi o razlici u klasifikacijskoj strukturi ili je razlog u nečem trećem, radnici u dječjem
vrtiću rade jedan odgovoran i težak posao, rade najteži posao jer smo njima povjerili ono što
nam je najdraže a to su naš djeca; - pita da li je moguće dobiti podatke o ostvarenju
proračunskih prihoda za 8 mjeseci ove godine, mi smo u listopadu, uvjerena je da se ostvarenja
prihoda i izvršenje rashoda proračuna prati dnevno; - pita za radove na potezu Vrilo-druga
vala, radovi su početi i zaustavljeni, pita o čemu se radi, - u dnevnom kontaktu je s supetarskim
gospodarstvenicima, svi ističu mjere države i prisilnu naplatu prihoda, da li gradska uprava i
ljudi zaduženi u upravi imaju kontakte s gospodarstvenicima našega grada, da li imamo mjere
za pomoć gospodarstvenicima ako doñe do najgorega a doći će do teške situacije, predlaže da
gradonačelnik ili tijelo koje se time bavi u gradskoj upravi zajedno s HGK i obrtničkom
komorom organizira susret, bila je na seminaru u gospodarskoj komori, radi se o sredstvima
koja će biti stavljena na raspolaganje malim poduzećima i obrtnicima iz predpristupnih
evropskih fondova, teško da to pojedinci mogu sami napraviti, bilo bi pametno da se osnuje
nekakva agencija, grad bi trebao nešto pomoć i iznaći rješenja s gospodarstvenicima.
Zamjenik Gradonačelnika dr. Milan Glavaški odgovara:- u gradskoj upravi i dječjem vrtiću se
plaće dijele po ustaljenim koeficijentima, ne zna zašto podaci ne bi bili točni.
Voditeljica Službe za financije i proračun Mirjana Mihovilović odgovara: - 2009. je bila izborna
godina, u masi plaća gradske uprave su bili dužnosnici, bivši gradonačelnik i zamjenik
gradonačelnika koji su imali pravo još 6 mjeseci primati plaću, došlo je do povećanja broja
zaposlenih u dječjem vrtiću, oni imaju potpisan kolektivan ugovor i po tome dobivaju plaću,
treba vidjeti da li plaće našeg dječjeg vrtića odstupaju od plaća drugih vrtića. U vrtiću
prevladavaju niže složeni poslovi i plaće, od njihovog sindikata i povjerenika svaku godinu u
četvrtom mjesecu dolazi do povećanja plaća u vrtiću; - 11. listopada moramo predati
devetomjesečni financijski izvještaj, što se tiče ostvarenja prihoda oni su čak veći 1% u odnosu
na 9 mjeseci prošle godine. Do povećanja je došlo najviše kod poreznih prihoda gradskih,ovu
godinu smo uspjeli dosta poreza naplatiti, povećao se porez na nekretnine, lani je bio manji od
planiranog, prošlu godinu su išla krajem godine rješenja, pa se ovu godinu dosta povećao porez
na nekretnine. Što se tiče rashoda prošla godina je završena s manjkom, pazilo se na rashode i
da stalno imamo realno pokriće za manjak od prošle godine, za 9 mjeseci će biti pokriven
manjak od prošle godine.
Ivica Vranjičić odgovara da se na Vrilu radi sanacija dijela kolnika da bi se osigurao novi tuš
na plažama Akapulku i Vrilu, radovi su zastali u jednom trenutku na inicijativu gospodina
Bodlovića, to je sada riješeno. Za gospodarske mjere odgovara da se nitko u gradskoj upravi
gospodarstvom ne bavi niti može preuzeti taj posao. Imamo definirano radno mjesto koje nije
popunjeno.
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Mirjana Mihovilović ističe da svi vrše pritisak na gradsku upravu da treba naplatiti prihode,
uraditi ovrhe, bez obzira na primjedbe, kad ljudi doñu i iznesu svoje probleme nastojimo
utvrditi njihovu situaciju, radimo sporazume, da u ratama plaćaju kredite ili im damo poček.
Viječnik ðuro Roso ima par pitanja za gradonačelnika, može i dogradonačelnik odgovoriti donjeli smo odluku da se po svim rasvjetnim tijelima skinu reklame, kad iz trajekta pogledaš
žuti se ulica Hrvatskih velikana, Lidl, velika reklama Velarisa, ako je vijeće donjelo odluku da
nema reklama po rasvjetnim tijelima inzistira na tome da se reklame skinu ako je vijeće donjelo
tu odluku; - konstantno pita što je s izvješćem gradonačelnika o radu,
Predsjedavajući kaže da je gradonačelnik rekao da će njegov izvještaj biti na sljedećoj sjednici.
Dr. Milan Glavaški odgovara da u vezi reklama nema odgovora, ako postoji odluka koja je na
snazi provjerit će.
Viječnica Morana Martinić Dragan pita zašto učenici od 5-8 razreda iz Splitske nemaju
organizirani prijevoz za školu u popodnevnim satima, žalili su se u školi, dobili su odgovor da
je nadležno Ministarstvo, da li se može nešto napraviti.
Predsjedavajući ističe da je zamjenik gradonačelnika to primio na znanje, nešto će se napraviti
po tom pitanju.
Viječnik Jaki Razmilić kaže da uvijek pita predsjedavajućeg za Arbun, a ne dobiva odgovor.
Predsjedavajući odgovara da je pitanje postavljeno nenadležnoj osobi, pitanje je bilo upućeno
gospodinu Maričiću, gospodin Maričić je, ima traga i u zapisniku odgovorio na to pitanje.
Viječnik Nikica Maričić odgovara da će se dati odgovor, na konkretna pitanja od uprave koja je
plaćena za to ne može dobiti odgovor.
Predsjedavajući postavlja pitanje zamjeniku gradonačelnika, 20.07.2010. donesen je Zakon o
turističkom i ostalom grañevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i
privatizacije, u tom zakonom su odreñeni strogi prekluzivni rokovi koji se odnose na grad i na
hotele, doneseni su rokovi gdje grad treba postupiti u roku od 6 mjeseci o dana stupanja na
snagu zakona, ukoliko grad ne poduzme ništa u roku od 6 mjeseci onda gubi pravo koje mu je
priznato zakonom, stoga moli da na narednoj sjednici gradskog vijeća gradonačelnik
informira da li je u tijeku i da li o tome vodi računa, upozorava na činjenicu da po zakonu teku
prekluzivni rokovi i gubimo prava koja su nam zakonom priznata.
Dr. Milan Glavaški kaže da će to sigurno biti.
AD 3.
Direktorica Dječjeg vrtića Mrvica Jelica Bezmalinović uvodno je obrazložila podnesene
prijedloge radi upošljavanja potrebnih djelatnika odnosno radi osiguranja sredstava za
financiranje ponuñenih programa.
Nakon okončane rasprave i prijedloga viječnika, predsjedavajući je dao na glasovanje
zaključak o osiguravanju sredstava za zapošljavanje 1 djelatnika na odreñeno vrijeme za jednu
školsku godinu, što je usvojeno s 9 glasova ZA (u trenutku glasovanja u viječnici nije prisutan
viječnik Dinko Vidan).
Predsjedavajući je dao na glasovanje zaključak o osiguranju sredstava u Rebalansu proračuna za
radove na sreñivanju krova i stropa i radove na ureñenju zidova i podova po troškovniku koji je
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u materijalima u dječjem vrtiću „Mrvica“, što je jednoglasno usvojeno (u trenutku glasovanja u
vijećnici nije prisutan viječnik Dinko Vidan).
Predsjedavajući je dao na glasovanje preporuku gradonačelniku da se iznañe način da se balet
izmjesti iz prostorija vrtića, što je jednoglasno usvojeno (u trenutku glasovanja u vijećnici nije
prisutan viječnik Dinko Vidan).

AD 4.
Voditeljica Službe za financije i proračun Mirjana Mihovilović uvodno je obrazlagala po ovoj
točci dnevnog reda i odgovarala na pitanja vijećnika.
Viječnica Marija Jakšić u ime klubova viječnika SDP, HNS i Nezavisne liste Zorana Marinelića
čita očitovanje koje je sastavni dio ovog zapisnika.
Nakon okončane rasprave, jednoglasno se usvaja „Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Supetra
za 2009. godinu“.
AD 5.
Voditeljica Službe za financije i proračun Mirjana Mihovilović uvodno je obrazlagala po ovoj
točci dnevnog reda.
Marija Jakšić u ime klubova viječnika SDP, HNS i Nezavisne liste Zorana Marinelića čita
očitovanje koje je sastavni dio ovog zapisnika.
Nakon rasprave, jednoglasno se usvaja „Izvješće o ostvarenim primicima i izdacima Proračuna
Grada Supetra za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine“ (u trenutku glasovanja u vijećnici nije
prisutan vijećnik Frane Oreb).
AD 6.
Voditeljica Službe za financije i proračun Mirjana Mihovilović uvodno je obrazlagala po ovoj
točci dnevnog reda.
Marija Jakšić u ime kluba viječnika SDP, HNS i Nezavisne liste Zorana Marinelića čita
očitovanje koje je sastavni dio ovog zapisnika.
Nakon rasprave, prima se na znanje „Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Supetra
za 2009. godinu“ uz preporuku gradonačelniku da žurno postupi po nalazima Državne revizije
jer Grad trpi štetu.
AD 7.
Predsjedavajući je uvodno istakao da je viječnicima dostavljeno očitovanje tadašnjeg direktora
uprave društva Zorana Papića i Nikice Maričića predsjednika skupštine K.D. Grad d.o.o.
Supetar, prijašnji predsjednik vijeća dr. Buljević nije dostavio očitovanje, iz kojih je vidljivo da
se teret uočenim nepravilnostima stavlja zbog nestručnog obavljanja poslova i knjiženja
podataka, kao što proizlazi iz napisanog. Današnjoj raspravi gospoda iz Revinvesta nisu mogla
biti prisutna o čemu su pismeno obavijestili.
Viječnica Marija Jakšić kaže da očitovanja ne mijenjaju na stvari, predlaže da se ostaje pri
zaključku sa 11. sjednice GV te predlaže da se Revizijsko izvješće uputiti na daljnju obradu
institucijama: USKOKU, Državnom odvjetništvu, Policiji i Poreznoj upravi, po tom pitanju se
nema više za govoriti i priča mora dobiti nastavak gdje joj je mjesto.
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Predsjedavajući kaže da prihvaćamo izvješće tvrtke Revinvest s obzirom na uočene
nepravilnosti, ističe da nismo stručni ni ekipirani niti imamo mogućnosti da izvršimo provjeru
dokumentacije, to mogu jedino tijela koja su za to ovlaštena.
Predsjedavajući je dao prijedlog viječnice Marije Jakšić na glasovanje, a kojim se predlaže
prihvaćanje Izvještaja Revizora o spornim sredstvima u iznosu od 4.281.000,00 tisuću, koji se
ima uputiti na daljnju obradu institucijama: USKOKU, Državnom odvjetništvu, Policiji i
Poreznoj upravi, a koji zaključak je jednoglasno prihvaćen nakon obavljenog glasovanja.
(Prigodom glasovanja u vijećnici nije prisutan vijećnik Frane Oreb).
AD 8.
Predsjedavajući uvodno obrazlaže svoju inicijativu za izmjenu „Odluke o komunalnoj naknadi
Grada Supetra“, neposredni povod i njegova reakcija za to je naplata komunalne naknade prema
„Svpetrvs Hotelima“, uočio je njihovo ključno nezadovoljstvo što nisu plaćali jer je to
nepravedno i nezakonito, te predlaže koeficijent 5.
Viječnica Marija Jakšić u ime kluba SDP, HNS i Nezavisne liste Zorana Marinelića daje
prijedlog za izmjenu točke 19., 20, 21, članka 23. Odluke da koeficijent bude 4, dupla je od
predviñene, a člankom 24. se još može i prepoloviti ako se radi manje od šest mjeseci u toku
godine
Ivica Vranjičić daje opširno obrazloženje izmjene Odluke o komunalnoj naknadi Grada Supetra
iz 2006. godine, upozorava viječnike na razliku smanjenja.
Viječnik Nikica Maričić kaže da ima podatke od strane „Svpetrvs Hotela“, prihvaća prijedlog
viječnika Šimice Dragičevića kojim predlaže koeficijent 4, ističe da nije advokat Meriona
Dužića jer „Svpetrvs Hoteli“ su plaćali po prijašnjem rješenju, imamo različita mišljenja
županije za ista rješenja, daje prijedlog da gradonačelnik povuče ovrhu „Svpetrvs Hotela“ jer je
u njegovoj nadležnosti, traži da se iznañe rješenje za Svpetrvs Hotele, i da gradonačelnik
gradskom vijeću dade odreñene prijedloge za rješavanje situacije za Svpetrvs Hotelima, smatra
da je sve bolje prihvatiti nego ići na sud.
Predsjedavajući ističe da se ubuduće više ne smije dogoditi da niti jedan papirić ide u materijal
vijećnicima a da on nema saznanja za to, materijal koji su dobili je nepotpun, po zaprimanju
pisma Svpetrusa napisao je mišljenje i uputio ga gradonačelniku, povratne informacije o tome
nema, povratnu informaciju morao je dati gradonačelnik a na sjednici ga nema, s pročelnikom
je razgovarao da na narednoj sjednici pripremi cjeloviti materijal za raspravu o problemu
Sveptrvsu, a pogotovo sad kad je zaprimljeno rješenje, više se ne zna koji se propisi
primjenjuju, postavljamo pitanje čega ćemo se držati. Nadzor nad rješenjem ima Upravni sud a
županijska uprava je vezana za mišljenje Ministarstva, daje preporuku gradonačelniku da o
mišljenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva od 12.08. pripremi
cjeloviti materijal i informira gradsko vijeće. Prihvaća prijedlog vijećnika Maričića da umjesto
koeficijenta 5 bude koeficijent 4. Ističe da sve što je nezakonito naplaćeno može se zakonito
vratiti, prepušta pravnoj struci prijedlog.
Nakon stanke od 5 minuta radi dogovora klubova vijećnika, viječnik Nikica Maričić povlači
svoj prijedlog za izmjenu Odluke.
Predsjedavajući prihvaća prijedlog da se koeficijent namjene za turističke djelatnosti, koji je po
sadašnjoj Odluci bio 8 snizi na 4, o čemu je nakon glasovanja odlučeno s 8 glasova ZA i 1
glas PROTIV (Jaki Razmilić), (u trenutku glasovanja viječnik Frane Oreb nije u viječnici).
Voditelj Službe za komunalne djelatnosti Ivica Vranjičić pojašnjava da Odluka stupa na snagu
od 01.01.2011. godine.

6

Predsjedavajući daje na glasovanje preporuku gradonačelniku da se cjelovita situacija vezano za
problematiku „Svpetrvs Hotela“, odgode duga, naplatu nenaplaćenih potraživanje i tumačenje
daljnjih postupaka Grada s prijedlogom mjera što napraviti, jer na to smjera Svpetrvs s svojim
pitanjem, bude na narednoj sjednici, što je usvojeno jednoglasno.

AD 9.

Predsjedavajući uvodno obrazlaže po ovoj točci, ističe da se ne treba prihvatiti jer je ovo
informacija, primljeno je na znanje, inicijativa se upućuje na daljnji postupak gradskoj službi da
se u Prostornom planu Grada izradi izmjena.
Viječnik Nikica Maričić kaže da je neozbiljno da se na zadnjoj točci dnevnog reda dijele
materijali, zamjenik gradonačelnika dr. Milan Glavaški pojašnjava da je gradonačelnik smatrao
shodnim da napiše i informira vijeće što je po pitanju marine u supetarskoj jezgri do sada već
napravljeno, koje su manjkavosti prijedloga i da se iz toga izvuče što bi bilo najbolje, ovo se
daje da se pročita i informira.
Predsjedavajući ističe da se nema što prihvatiti, ovo je stvar za javnu raspravu nakon što se
izradi idejni projekt takvog plana, biti će podijeljena mišljenja, gradonačelnik je iznio svoja
razmišljanja i korekcije o manjem broju vezova, gradsko vijeće može ako želimo biti
ravnopravni prema investitorima da čujemo mišljenje javnosti, zaključak je da smo primili
inicijativu na znanje i usmjeravamo je nadležnoj gradskoj službi da se izjasni u prostornom
planu gdje će stajati ideja,u javnoj raspravi za taj plan ljudi će reći svoje mišljenje.
Ivica Vranjičić pojašnjava da izrada detaljnog plana nije u skladu s prostornim planom Grada
Supetra.
Predsjedavajući je dao svoj zaključak na glasovanje, što je prihvaćeno jednoglasno.

Dovršeno u 21,20 sati

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SUPETRA
Šimica Dragičević

Zapisnik izradio Sergij Rendić po tonskom zapisu
sa sjednice, a koji je njegov sastavni dio.

_____________________
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