ZAPISNIK

sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 12. prosinca 2013.
godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 17,30 sati.
NAZOČNI: Mate Martinić, Branko Jašić, Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović,
Dragan Damjanović, Dijana Ivelić, Danica Baričević, Ante Roso, Petar Maričić, Lovro
Kirigin, Dinko Hržić, Nataša Ann Beović
ODSUTNI: Milan Glavaški, Danica Baričević
NAZOČNI: zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica Dragičević, Pročelnik JUO Ivica
Blažević, Voditeljica Službe za financije i proračun Mirjana Mihovilović, Voditelj Odsjeka za
komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom Ivica Vranjičić, Goran Vego , voditelj
Odsjeka za izgradnju, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša i Ines Kojundžić.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Cvitanić, Ivica Radić, ðuro Roso, Jerko Hržić, Zoran Marinelić,
Frano Rosić predsjednik VMO Mirca, ðurña Glušević Radojković, Jakov Zlatar, odvjetnik
Dean Rahan
Predsjednik Gradskog vijeća Grada pozdravio je prisutne vijećnike i nazočne. Po prozivci
utvrñeno je 11 prisutnih vijećnika, tj. postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka
predviñenih dnevnim redom.
Predsjedavajući daje na glasovanje dnevni red, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da
je dnevni red usvojen s 11 glasova ZA, tako da glasi:

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana
29. listopada 2013. godine i zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra
održane 07. studenoga 2013, godine;
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi;
3. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- „Rebalansa proračuna Grada Supetra za 2013. god.“ s prilozima
Izvjestitelji: Gradonačelnica Ivana Marković, Voditeljica Službe za financije i
proračun Mirjana Mihovilović, Voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje
gradskom imovinom Ivica Vranjičić
4. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- „Proračuna Grada Supetra za 2014. god“ s prilozima
- „Odluke o izvršenju Proračuna Grada Supetra za 2014. godinu“
Izvjestitelji: Gradonačelnica Ivana Marković, Voditeljica Službe za financije i
proračun Mirjana Mihovilović, Voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje
gradskom imovinom Ivica Vranjičić
5. Raspravljanje i odlučivanje o prijedlogu:
- Izmjena „Odluke o prodaji nekretnine u gospodarsko-poslovnoj zoni „ŽednoDrage“ objavljene u „Službenom glasniku Grada Supetra“ broj 17/13)
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković
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6. Raspravljanje i donošenje zaključka po inicijativi za zamjenu zemljišta upućena
Gradu Supetru od INA Industrija nafte d.d., dana 02.12.2013. godine
Izvjestitelj: Zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević
7. Raspravljanje i donošenje zaključka po dopisu „Autotrans“ d.o.o. Rijeka od dana
11.10.2013. godine
Izvjestitelj: Zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević
8. Raspravljanje i donošenje zaključka po dopisima P.Z. Supetar od dana 14.02., 01.10. i
14.11.2013. godine
Izvjestitelj: Zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević
9. Donošenje zaključka u sudskoj nagodbi u predmetu „FINA“
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević
10. Donošenje zaključka o sklapanju nagodbe izmeñu Grada Supetra i Odvjetničkog
društva Šiško i partneri j.t.d. Split
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević
11. Donošenje zaključka o sklapanju nagodbe izmeñu Grada Supetra i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost
Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković
12. Donošenje zaključka o stjecanju nekretnine upisane u K.O. Supetar, ZU 2632,
čest.zem.
29/14
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević
13. Donošenje zaključka o korištenju prava prvokupa glede nekretnina označenih kao
čest. zem. 677/2 i 679, čest.zgr. 477, sve k.o. Supetar
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima Grada Supetra („Službeni glasnik
Grada Supetra“ broj 06/08)
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević
15. Rasprava i donošenje odgovarajućeg zaključka po dopisu Svpetrvs hoteli d.d. od dana
30.07.2013. godine
Izvjestitelji: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević i zamjenik
Gradonačelnice Šimica Dragičević
AD 1.

Predsjedavajući stavlja na usvajanje zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra
održane dana 29. listopada 2013. godine, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11
glasova ZA, u tekstu u kojem je dan na odlučivanje.
Nakon obavljenog izjašnjavanja s 11 glasova ZA usvaja se zapisnik s 8. sjednice Gradskog
vijeća Grada Supetra održane dana 07. studenoga 2013. godine, u tekstu u kojem je dat na
odlučivanje.
AD 2.

Predsjedavajući daje riječ gradonačelnici da izvijesti o stanju požara na deponiju Kupinovica.
Gradonačelnica izvještava, od trenutka kada je buknuo požar na deponiju Kupinovica do
danas u svakodnevnom je kontaktu s direktorom Zoranom Marinelićem. S obzirom da je
direktor s nama večeras bilo bi najbolje da on izvijesti o situaciji na deponiju. U narednim
sjednicama vijeća imat ćemo jednu zasebnu točku vezano za stanje na deponiju.
Direktor Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Zoran Marinelić izvještava da je situacija na
deponiju svima poznata, sutra je 15 dana da je došlo od požara. Izvršen je nadzor od inspektora
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Ministarstva zaštite okoliša, donesena su bitna rješenja i mjere o sanaciji deponija.
Svakodnevno se postupa po tim mjerama, po procjeni do kraja tjedna bi opožareni dio stavili
pod kontrolu. Požara više nema, pokušavamo riješiti dim, pa ćemo nastaviti sa sanacijom
deponija. Na deponiju je 24-satna služba koja nadzire sve to. U zavisnosti od raspoloživih snaga
vatrogasaca i grañevinske mehanizacije pokušavamo svakodnevno i subotom raditi na sanaciji.
Vatra ne ugrožava susjedne parcele, jedino postoji neugodan dim i miris, kojeg pokušavaju
sanirati i riješiti. Nema opasnosti za materijalna dobra i ljude.
Vijećnik Dragan Damjanović navodi da je to itekakva opasnost po ljude jer je dim
kancerogen i opasan za ljude. To što vi ne radite svoj posao ništa ne znači, to se neće nikada
pogasiti, uvijek će tinjati. Taj deponij ne samo što truje grañane Supetra nego i grañane
prigradskih naselja. Treba zvati upomoć stručno osoblje, pita tko je taj koji će nas sustavno
trovati. Netko ga truje, morat će napustiti Brač i otići živjeti u Split, dostaviti će gradu račun
hotela i svega ostalog, jer ga smetaju bronhiji.
Vijećnica Nataša Ann Beović ističe da treba pohvaliti sve aktivnosti i pokušaje u rješavanju
problema. Ali to nije rješavanje problema, nego rezultata koji stvaraju taj problem. Suštinski
problem je ilegalan deponij koji je gorući problem. Grad bi trebao definirati aktivnosti koje će
riješiti taj problem.
Predsjedavajući odgovara da nije samo supetarski deponiji ilegalan. U RH, svi deponiji
osim dva su ilegalni, to je činjenica. Gradska uprava je u procesu donošenja Plana upravljanja
otpadom, kojeg ćemo u narednom periodu imati na raspravljanju na gradskom vijeću.
Vijećnica Nataša Ann Beović navodi da se slaže s predsjedavajućim oko ilegalnih deponija,
ali to ne može biti isprika za odgañanje rješenja. Mi moramo sagledati sve opcije, njihove
prednosti i mane.
Gradonačelnica pojašnjava da je sve sagledano u Planu gospodarenja otpadom iz 2011.
godine koji nikada nije došao na gradsko vijeće. Taj Plan nije usvojen, zastario je i sada treba
donijeti novi plan. Jedini je Grad taj koji donosi Plan gospodarenja otpadom i odlučuje gdje će
smeće ići. To nije komunalno, ni Frane ni Pero. Grad odlučuje što će sa svojim smećem i gdje
će ga odlagati. Svih ovih godina se na tome nije napravilo ništa. Plan je napravljen, u Županiji
čeka na odobrenje, nakon toga biti će dostupan grañanima na javni uvid, pa će ga vijeće
usvojiti. Taj Plan će odrediti što radimo s otpadom. I ostale radnje su započete što se tiče
reciklažnog dvorišta i sanacije. To je proces koji dugo traje, zahtjeva mnogo vremena, novaca,
otkupa zemljišta, geodetske podloge, papire i studije, pa se sigurno neće dogoditi preko noći.
Proći će godina i dvije dok se taj deponij ne sanira.
Predsjedavajući ističe da se taj projekt mora sustavno rješavati, vezani smo zakonima i
odlukama koje se rješavaju u županiji i RH. Trebamo poštovati uvjete, procedura je krenula,
pa ćemo brzo imati na sjednici GV.
Vijećnik Dinko Hržić postavlja dva pitanja. Za deponij ste rekli da će biti posebna točka na
sjednici, naglašava da je u Planu nabave naglašeno da je Ecoina radila projekt, meñutim ona ga
je samo nadopunila. Drugo pitanje se odnosi na braceru. U prošlom mandatu dok je bio
predsjednik TV Grada, prije same kupnje iste bracere, imao je garanciju direktora TZ da je
bracera, odnosno trabakul u izvrsnom stanju, te da garantira da će sve biti u redu. Nakon što
smo ga podržali, dobili smo braceru koja je sada van stroja, da li će direktor naplaćivati parking
za brod. Pitanje je da direktor da pojašnjenje o čemu se radi, kapetani od Rijeke do
Dubrovnika smiju se kako je TZ kupila brod koji stoji potopljen.
Vijećnica Nataša Ann Beović navodi da je božićno vrijeme, Supetar još nije okićen, pitanje
je zašto nije i kad će biti, jer je uvijek bio okićen u vrijeme Adventa.
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Gradonačelnica odgovara da će za dva dana biti dovršeno kićenje s ukrasima koje imamo i
koji su ostali, jer nije bilo sredstava za nabavku novih.
AD 3.
Predsjedavajući je dao riječ voditeljici Službe za financije i proračun Mirjani Mihovilović,
izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda koja je detaljno obrazlagala po dostavljenim
materijalima i bilješkama.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dinko Hržić, Mate Martinić, gradonačelnica Ivana
Marković, zamjenik Gradonačelnice Šimica Dragičević, Predsjedavajući Pero Maričić
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP-HSU-HNS daje stav da se prihvati
„Izmjena i dopuna Proračuna Grada Supetra za 2013. godinu“ i očekuje njegovo ispunjenje.
Vijećnik Dinko Hržić u ime vijećnika HDZ-a podržava prijedlog
Proračuna Grada Supetra za 2013. godinu.“

„Izmjena i dopuna

Nakon okončane rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje prijedlog „Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Supetra za 2013. godinu“ s prilozima,
koji je nakon obavljenog
izjašnjavanja usvojen s 10 glasova ZA (vijećnik Lovro Kirigin u trenutku glasovanja nije
prisutan u vijećnici).
AD 4.
Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici i voditeljici Službe za financije i proračun Mirjani
Mihovilović, izvjestiteljicama po ovoj točci dnevnog reda koje detaljno obrazlažu po
dostavljenim materijalima i bilješkama.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dinko Hržić, Mate Martinić, Nataša Ann Beović, Branko
Jašić, Nikola Martinić Dragan gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik Gradonačelnice
Šimica Dragičević, Predsjedavajući Pero Maričić,
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP-HSU-HNS da je prijedloge; a) da se
usvoji Proračun, b) da najdalje do mjeseca svibnja imamo Rebalans.
Vijećnik Branko Jašić daje amandman na prijedlog Proračun za povećanje aktivnosti
A104001 račun 372100 u iznosu od 25.000,00 kuna, uz skidanje s aktivnosti A101001,
račun broj 329990.
Vijećnik Nikola Martinić Dragan daje amandman: tekuće donacije DVD u iznosu od
670,000 tisuća nisu dovoljne za plaće članova DVD-a, pa smatra da treba povećati na iznos
od 770,000 tisuća kuna, na teret naknada odvjetničkih ureda.
Predsjedavajući stavlja na glasovanje amandman vijećnika Branka Jašića koji je nakon
obavljenog glasovanja, usvojen s 11 glasova ZA
Predsjedavajući stavlja na glasovanje amandman vijećnika Nikole Martinić Dragan koji je
nakon obavljenog glasovanja, usvojen s 11 glasova ZA
Gradonačelnica ističe da prihvaća predložene i usvojene amandmane.
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući stavlja na usvajanje prijedlog „Proračuna Grada
Supetra za 2014. godinu“ s usvojenim amandmanima i prilozima, koji je nakon obavljenog
izjašnjavanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
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AD 5.

Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici, izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda koja
obrazlaže po dostavljenim materijalima
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU daje prijedlog da idemo s
utvrñenim elementima u natječaj za prodaju zemljišta, da cijenu smanjimo na 130 E. Na prvi
natječaj nitko se nije javio, ovo je razuman način da idemo dalje.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dinko Hržić i zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević.
Predsjedavajući stavlja na glasovanje
prijedlog „Odluke o prodaji nekretnine u
gospodarsko-poslovnoj zoni „Žedno- Drage“ s usvojenim prijedlogom kluba vijećnika
SDP-HNS-HS, koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 6.

Predsjedavajući je dao riječ zamjeniku gradonačelnice, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog
reda.
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU prihvaća prijedlog zaključka.
Vijećnik Dinko Hržić u ime kluba vijećnika HDZ-a prihvaća prijedlog zaključka.
Bez daljnje rasprave predsjedavajući stavlja na glasovanje Zaključak;
Prihvaća se Inicijativa za zamjenu zemljišta upućena Gradu Supetru od INA Industrija nafte,
d.d., dana 02.12.2013. godine.
Ovlašćuje se gradonačelnica da poduzme sve potrebne na zakonu zasnovane mjere radi
realizacije navedene inicijative iz članka 1. ovog Zaključka.
Sukladno gore navedenom, pobliže se odreñuje lokacija za izgradnju nove benzinske postaje
u gospodarsko – poslovnoj zoni »Žedno-Drage« upravo na nekretninama koje su označene
plavom bojom u Prijedlogu parcelacije (prijedlog diobe) izrañenom od tvrtke Geo Pars d.o.o.
Split, Zrinsko – frankopanska 62, br. 278/2013, koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Zaključak je nakon obavljenog glasovanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 7.
Predsjedavajući je dao riječ zamjeniku gradonačelnice, koji izvještava po ovoj točci dnevnog
reda.
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU daje stav kluba vijećnika, da
se prihvaća inicijativa i daje ovlaštenje gradonačelnici za provoñenje postupaka raspisivanja
javnog natječaja.
Bez daljnje rasprave, predsjedavajući stavlja na glasovanje - Zaključak;
Sukladno Pismu namjere AUTOTRANSA d.o.o. Rijeka od dana 11.10.2013. godine, a kojim
se izražava interes za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Supetra, i to čest.zem. 1667/31,
dio čest.zem. 1667/20 te dio čest,zem. 594/4 k.o. Supetar, a u svrhu izgradnje servisne
radionice i autobusnog terminala, ovlašćuje se gradonačelnica da poduzme sve potrebne
predradnje u cilju pripreme prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
predmetnih nekretnina.
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Pobliže se odreñuje lokacija za izgradnju nove servisne radionice i to čest.zem. 1667/31, dio
čest.zem. 1667/20, te za izgradnju novog autobusnog terminala u gospodarsko-poslovnoj zoni
„Žedno-Drage“ upravo na nekretninama koje su označene žutom bojom u Prijedlogu
parcelacije (prijedlog diobe) izrañenom od tvrtke Geo Pars d.o.o., Split Zrinsko-frankopanska
62, br. 278/2013, koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Zaključak je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova ZA.
AD 8.
Predsjedavajući je dao riječ zamjeniku gradonačelnice, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog
reda.
Bez rasprave, predsjedavajući stavlja na glasovanje Zaključak;
Sukladno dopisima P.Z. SUPETAR, od dana 14.02., 01.10. i 14.11.2013. godine, a kojima se
izražava namjera za zamjenom nekretnina u vlasništvu PZ Supetar – čest. zgr. 918
RADIONA površine 448 m2 i čest. zem. 535/6 DVOR površine 1331 m2, sve ZU 1095, k.o.
Supetar, sa nekretninom u vlasništvu Grada Supetra – dijelom čest. zem. 1667/20, površine
19445 m2, ZU 2891, k.o. Supetar, a radi izmještanja pogona stare uljare i drugih razloga,
ovlašćuje se gradonačelnica da poduzme sve potrebne predradnje u cilju pripreme prijedloga
odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju/zamjenu predmetnih nekretnina.
Zaključak je na nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 9.
Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici, izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Mate Martinić, Dinko Hržić, Ante Roso, predsjedavajući.
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajući daje na izjašnjavanje Zaključak u sudskoj
nagodbi u predmetu „FINA“;
Ovlašćuje se gradonačelnica za sklapanje nagodbe u parničnom postupku koji se vodi pred
Trgovačkim sudom u Splitu, pod poslovnim brojem P-1398/12, po tužbi tužitelja Grada
Supetra protiv tuženika Financijska agencija-FINA, a radi predaje u posjed i stjecanja bez
osnova, vrijednost predmeta spora: 577.680,00 kn, na način da:,
- se zahtijeva isplata ukupnog iznosa od 430.049,15 kuna (kamate uključene) na ime
korištenja poslovnog prostora za utuženo razdoblje od dana 10. listopada 2007. godine do 12.
prosinca 2013. godine;
- će se nagodba uvjetovati sklapanjem ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora za
ubuduće, na rok od 5 godina po mjesečnoj cijeni koju odredi gradonačelnica,
- će se nagodba uvjetovati povlačenjem ustavne tužbe od strane FINE, a kojom ustavnom
tužbom FINA osporava vlasništvo Gradu Supetru na predmetnim nekretninama;
- svaka strana snosi svoje troškove nastale parnicom.
Za sklapanje nagodbe iz članka 1. ovog Zaključka, gradonačelnica može opunomoćiti
odvjetnika po svom izboru.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
Zaključak je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
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AD 10.
Predsjedavajući je dao riječ odvjetniku Deanu Rahanu koji izvještava po ovoj točci dnevnog
reda.
Vijećnik Dinko Hržić u ime kluba vijećnika HDZ-a slaže se s zaključkom o sklapanju
nagodbe, uz primjedbu da uspjeh u sporu može biti minimalan, a ne nikakav.
Vijećnik Mate Martinić u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU prihvaća zaključak o nagodbi.
Bez daljnje rasprave predsjedavajući stavlja na glasovanje - ZAKLJUČAK o sklapanju
nagodbe izmeñu Grada Supetra i odvjetničkog društva Šiško i partneri j.t.d. Split;
Utvrñuje se da se izmeñu Grada Supetra i odvjetničkog društva Šiško i partneri j.t.d. Split
vode slijedeće parnice:
-

-

-

posl. broj P-1408/10, tužitelj odvjetničko društvo Šiško i partneri j.t.d. Split – tuženik
Grad Supetar, zbog isplate, vrijednost predmeta spora: 1.356.739,73 kn (milijun tristo
pedeset šest tisuća sedamsto trideset devet kuna i sedamdeset tri lipe), sve uvećano za
zakonske kamate od dana 29.07.2009. godine u iznosu od 1.027.609,68 kn (na dan
14.10.2013.), dosadašnji troškovi postupka na strani tužitelja: 126.256,09 kn (sto
dvadeset šest tisuća dvjesto pedeset šest kuna i devet lipa), izgled uspjeha u sporu:
MINIMALNA DO NIKAKVA.
posl. broj P-2381/11, tužitelj odvjetničko društvo Šiško i partneri j.t.d. Split – tuženik
Grad Supetar, zbog isplate, vrijednost predmeta spora: 724.199,40 kn (sedamsto
dvadeset četiri tisuće sto devedeset devet kuna i četrdeset lipa), sve uvećano za
zakonske kamate od dana 29.07.2009. godine u iznosu od 479.652,97 (na dan
14.10.2013.), dosadašnji troškovi postupka na strani tužitelja: 13.917,50 kn, izgled
uspjeha u sporu: MINIMALNA DO NIKAKVA.
posl. broj P-2866/11, tužitelj Grad Supetar – tuženik odvjetničko društvo Šiško i
partneri j.t.d. Split, zbog naknade štete, vrijednost predmeta spora: 4.000.000,00 kn
(četiri milijuna kuna), dosadašnji troškovi postupka na strani tužitelja: 150.000,00 kn
+ PDV, dosadašnji troškovi postupka na strani tuženika: 150.000,00 kn + PDV,
izgled uspjeha u sporu: MINIMALNA DO NIKAKVA.

Sukladno utvrñenjima iz članka 1. ovog Zaključka, izmeñu Grada Supetra i odvjetničkog
društva Šiško i partneri j.t.d. Split sklopit će se nagodba, temeljem koje će se okončati sve
gore navedene parnice, a na način da će Grad Supetar isplatiti odvjetničkom društvu Šiško i
partneri j.t.d. iznos od 1.800.000,00 kn (milijun osamsto tisuća kuna) plativ u 15 jednakih
mjesečnih obroka, te će svaka strana snositi svoje troškove nastale gore navedenim
parnicama.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Supetra da sklopi nagodbu u bitnome gornjeg sadržaja sa
odvjetničkim društvom Šiško i partneri j.t.d. Split.
Zaključak je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.

AD 11.
Predsjedavajući je dao riječ gradonačelnici, izvjestiteljici po ovoj točci dnevnog reda.
Vijećnik Mate Martinić slaže se s zaključkom, pita gdje je presa, što će biti s njom,
gradonačelnica odgovara da je presa vlasništvo Grada Supetra
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Bez daljnje rasprave predsjedavajući daje na glasovanje: Zaključak o sklapanju nagodbe
izmeñu Grada Supetra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
Grad Supetar i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su dana 14. siječnja
2005. godine Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju programa sanacije komunalnog otpada „Kupinovica“.
Dana 31. siječnja 2005. godine tužitelj je tuženiku isplatio sredstva u iznosu od 463.600,00
kuna za troškove istražnih radova, izradu studije utjecaja na okoliš i izradu plana sanacije, a
sve sukladno članku 3. gore navedenog ugovora.
Grad Supetar je dana 16. prosinca 2005. godine dostavio Izvješće o realizaciji programa
sanacije odlagališta komunalnog otpada „Kupinovica“ za obračunsko razdoblje od 01. srpnja
do 03. rujna 2005 godine (KLASA: 351-04/05-01/05, URBROJ: 2104/01-02-01-05-09), iz
kojeg je razvidno da su sredstva tužitelja utrošena na ureñenje dijela deponija i izgradnju
pretovarne stanice-preše, odnosno da su ista utrošena nenamjenski.
Da se izmeñu Grada Supetra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pred
Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi parnica pod posl. brojem P-2736/2012, a po tužbi Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi isplate 463.600,00 kn.
Sukladno utvrñenjima iz članka 1. ovog Zaključka, izmeñu Grada Supetra i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost sklopit će se nagodba, temeljem koje će se okončati parnica
pred Trgovačkim sudom u Zagrebu posl. brojem P-2736/2012, i to na slijedeći način:
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost povući će svoju tužbu protiv Grada
Supetra;
- Grad Supetar će priznati navedeni dug prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, u iznosu od 463.600,00 kn;
- Grad Supetar će vratiti gore navedeni dug u ratama i to: 1. ratu u iznosu od 77.300,0 kn do
konca lipnja 2014. godine, a ostalih pet rata u iznosu od 77.260,00 kn mjesečno do kraja
2014. godine;
- Grad Supetar će odmah po potpisivanju nagodbe dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost bjanko zadužnicu na iznos od 500.000,00 kn ovjerenu kod javnog
bilježnika.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Supetra da sklopi nagodbu u bitnome gornjeg sadržaja sa
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Zaključak je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.

AD 12.
Predsjedavajući je dao riječ pročelniku, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda.
Bez rasprave predsjedavajući daje na izglasavanje Zaključak;
Ne protivi se interesima Grad Supetar da Marianne Mydske Hustad, norveška državljanka
stekne pravo vlasništva nekretnine upisane u k.o. Supetar ZU 2632, čest. zem. 29/14 - posebni
dio nekretnine - Stan na prvom katu, površine 58,15 m2 u grafičkom dijelu označen oznakom
Stan P2 i PLAVOM bojom - sporedni dio nekretnine - terasa površine 13,23 m2 i parkirališno
mjesto površine 3,25 m2-oznake P2, koji su u grafičkom dijelu označeni oznakom P2, te
PLAVOM bojom PODULOŽAK 2 k.o. Supetar, temeljem kupoprodajnog ugovora.
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Ovaj zaključak dostavit će se Ministarstvu pravosuña Republike Hrvatske.
Zaključak je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.
AD 13.
Predsjedavajući je dao riječ pročelniku, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda.
Bez rasprave predsjedavajući stavlja na glasovanje Zaključak;
Grad Supetar ne namjerava se koristiti pravom prvokupa glede nekretnina označenih kao čest.
zem 677/2 i 679 i čest. zgr. 477, sve k.o. Supetar, za cijenu od 350.000,00 Eura u
protuvrijednosti u kunama, a po zaprimljenoj ponudi od Nike Šoljka, od dana 25. studenog
2013. godine.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, da postupi sukladno točki I. ovoga
Zaključka.
Zaključak je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen s 11 glasova vijećnika ZA.

AD 14.
Predsjedavajući je dao riječ pročelniku, izvjestitelju po ovoj točci dnevnog reda.
Bez rasprave predsjedavajući stavlja na glasovanje „Odluku o grobljima Grada Supetra“,
koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena s 11 glasova vijećnika ZA.

AD 15.
Predsjedavajući je dao riječ zamjeniku gradonačelnice izvjestitelju po ovoj točci dnevnog
reda.
Vijećnik Dinko Hržić ističe da u materijalima nisu dobili skicu puta, klub HDZ-a slaže se u
dijelu, meñutim traže da se put odmakne od šetnice 7 metara
U raspravi su sudjelovali Ivica Vranjičić, Nataša Ann Beović, Dijana Ivelić, Dragan
Damjanović, odvjetnik „Svpetrus hotela“ Dean Rahan.
Predsjedavajući ističe da se mora riješiti status puta, odvjetnici moraju napraviti što treba,
predlaže da se ide u realizaciju po predloženom projektu i da se utvrdi dobivanje lokacijske
dozvole.
Gradonačelnica predlaže da usvojimo sve što je predsjedavajući rekao, u ponedjeljak šaljemo
potpune materijale i skicu puta, a na sljedeću sjednicu vijeća ćemo pozvati i projektanta.
Predsjedavajući daje na usvajanje Zaključak;
1. u roku 7 dana dostaviti će se vijećnicima skica puta, prijedlog projekta i
definirati izgled ceste,
2. ukinuti će se status javne ceste na dijelovima čest.zem. 2092 u dijelu koji u
naravi više ne predstavlja cestu, a po izradi odgovarajućeg geodetskog
elaborata
3. definirati će se odnosi prolaza unutar hotelskog naselja.
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Nakon završene rasprave predsjedavajući stavlja na glasovanje „Zaključak po dopisu Svpetrvs
hotela d.d. “ od 30.07.2013. godine, koji je nakon obavljenog glasovanja usvojen s 11 glasova
vijećnika ZA.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra u 22,10 sati zaključuje sjednicu.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SUPETRA
Petar Maričić

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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