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ZAPISNIK 
 
 

Sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 02. studenog 2017. godine, 

u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5 s početkom u 18:10 sati. 

 
NAZOČNI: Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin, potpredsjednik 

Gradskog vijeća Grada Supetra Branko Jakovljević, prof.dr.sc. Dinko Mirić, Dijana Ivelić, 

Ivo Afrić, Lidija Vušković, Danica Baričević, Marijeta Arnerić, Tonči Gjurek, Nikola Rendić, 
Petar Maričić 

 

ODSUTNI: Borislav Martić 
 

OSTALI NAZOČNI: gradonačelnica Ivana Marković, Šimica Dragičević, zamjenik 

gradonačelnice, Ivica Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Ivica Vranjičić, 

voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom, Nikša Paviškov, 
voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andro Filipić, voditelj 

Odsjeka za gradske prihode, Mate Martinić, Lovro Kirigin, Irena Derado, Nađan Šerić, Ivica 

Radić i Dean Rahan 
 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra započela je s radom u 18:10 sati. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra otvara 05. Sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Supetra. 

 

Pročelnik JUO-a Ivica Blažević prozvao je prisutne vijećnike te utvrdio nazočnost 12 
prisutnih vijećnika, odnosno postojanje kvoruma za donošenje pravovaljanih odluka.  

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin u uvodnom dijelu iznosi nekoliko napomena o 
informacijama dostavljenim vijećnicima putem aplikacija Grada Supetra e-sjednice: 

 

1) Obavijest o ponovljenom natječaju za savjet mladih na koji su pristigle samo 3 prijave te 

da će se isti Javni poziv morati ponovno objaviti nekada iza Nove godine 
2) Informacije o imenovanju nove ravnateljice dječjeg vrtića, članova upravnog odbora vijeća  

3) Informacije o prodaji zemljišta u Splitskoj 

4) Informacije o predmetu „Vojalo“ 
5) Informacije o zamolbi za dodjelom gradskih stanova 

 

te predaje riječ Ivani Marković, gradonačelnici Grada Supetra da kaže nešto više o ovim 
informacijama 

 

Gradonačelnica Ivana Marković – „Evo kao što je rekla predsjednica gradskog vijeća, mi 

smo tu pripremili neke informacije za koje smo smatrali da su bitne, da kao vijećnici trebate 
biti upoznati. Prvo je imenovanje nove ravnateljice dječjeg vrtića „Mrvica“. Na molbu bivše 

ravnateljice gospođe Jelice Bezmalinović, ona je razriješena i imenovana je gospođa Irena 

Caglević putem provedenog natječaja. Jedina se javila i njezin mandat je započeo 6. listopada 
2017. godine Mandat joj traje 4 godine i ona je krenula sa radom. Više o vrtiću i poslovanju 

vrtića biti će na narednoj sjednici vijeća kada budu ustanove i tvrtke iznosili svoja izvješća. 

Druga informacija, također vezana za dječji vrtić, također ovaj cijeli ciklus ide iznova tako da 

smo morali imenovati novo upravno vijeće od strane Grada. 3 predstavnika. Po zakonu oni 
moraju biti djelatnici nekog javnog sektora, tu smo ostavili gđu. Dijanu Ivelić, doktora 

Branka Jašića i kao nova članica, umjesto dosadašnje, je gđa. Alda Šlender. Njihov mandat 
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počinje od 31. listopada 2017. godine. Treća informacija je informacija o prodaji zemlje u 
Splitskoj. Na jednoj od prošlih sjednica Vijeća ste me vi, kao vijećnici, ovlastili da provedem 

postupak prodaje zemlje putem provedenog javnog natječaja. Došle su dvije molbe. Komisija 

je odradila svoj posao i gospodin Antoni Rupert Edmund Neumaier, državljanin Republike 

Njemačke, je tu zemlju kupio. Jučer je uplatio, osim ove akontacije koja je bila 10.420,00 
eura, ukupan iznos koji je prodan je 135.538,00 eura. Minimalna procjena je bila 104.000,00, 

znači oko 200 eura, zemlja je prodana za 260 eura. Procjena je bila sudskog vještaka 150 

eura, mi smo postigli cijenu od 250 i on je prekjučer uplatio cjelokupan iznos na račun Grada. 
Tako da je i ta priča gotova. Sljedeća informacija je informacija vezana za slučaj „Vojalo“. 

Zašto to? Pa zato što već dugi niz godina imamo taj spor u predjelu Vojala. Ja vas sad tu sa 

zadovoljstvom obavještavam da je Grad Supetar pravomoćno dobio spor protiv Glušević, 
Vujić i Kurtić. Sudski spor se vodio, granica je bila milion i pol kuna, sa kamatama i sa 

svime, da je ovo Grad izgubio, 5-6 miliona kuna minimalno. Prvostupanjska presuda je bila u 

korist Grada, onda je bilo ukinuto i poslano na ponovni postupak. 27.07. imamo 

drugostupanjsku pravnu presudu u korist Grada Supetra i meni je tu drago da je ovako sve 
skupa završilo radi toga jer je ova procjena mene, gradonačelnice, i prvenstveno odvjetnika 

bila da se mi u ovom slučaju ne nagađamo, usprkos tome da sam ja ovdje bila više puta 

prozivana od strane vijećnika da će Grad pretrpiti ogromne troškove vezano za ovaj 
spor.Gospođa Vujić je čak bila na nekoj sjednici vijeća. Naša procjena je bila da će Grad 

uspjet u sporu. Evo na kraj je tako i ispalo. Tužitelji moraju nadoknadit negdje oko 

250.000,00 kuna sa kamatama troškove koji su vezani za ovaj sudski spor. Najvažnije je da 
smo mi sada u mogućnosti napokon pristupiti radovima u ovom predjelu Vojalo gdje su uvjeti 

za život stvarno katastrofalni zbog nepostojanja nikakve komunalne infrastrukture. U 

narednom proračunu ćemo tu već planirati rasvjetu i sve drugo što bude moguće napraviti. 

Tako da evo, i ovaj slučaj je gotov. Trenutno, kad smo se dotakli tih sudskih sporova, nama 
nikakav spor trenutno ne prijeti. Sve ono što smo smatrali da je Grad bio ugrožen smo riješili 

nagodbama. Ovo je bilo pitanje kako će se završiti i evo, drugi sporovi su više-manje pod 

kontrolom. Na protokol Grada Supetra je prije par dana došao zahtjev, odnosno meni se 
gospođa Neda obratila, nekoliko dana prije ove najavljene deložacije koja se trebala odviti. 

16.10. je na protokol došao njezin zahtjev da se gospođa susrela sa teškom životnom 

situacijom. Prijetila joj je deložacija iz stana koji je u tom sporu izgubila i već što se desilo. Ja 

u taj dio neću ulazit, što se tiče suda, i te okolnosti mi nismo ispitivali. Mi smo kao Grad 
pokrenuli postupak protiv Nikše Rajevića koji je tužio na iseljenje jer smatramo da se Grad 

trebao uplesti u tu cijelu priču. Ono što je bitno za vas večeras je da temeljem njenog zahtjeva 

koji je došao na protokol 16.10 gdje je gospođa objasnila svoju životnu situaciju i tražila je od 
Grada Supetra, ukoliko ima mogućnosti, da joj se dodjeli neki stan na korištenje. Ja vas želim 

večeras obavijestiti da smo mi svjesni da Grad Supetar nema nikakvu odluku o dodjeli 

stanova, odnosno Grad ima jedan stan na raspolaganju koji nije mogao podijeliti upravo radi 
te činjenice da nije postojala odluka. Tako da smo mi sada ponukani čitavim ovim razvojem 

događaja i više tih zamolbi koje su dolazile na protokol Grada, konkretno Kata Cecarević, 

Dragičević Katica, Miroslav Erbus, Neda Vušković i Vladimir Derado. Oni su zatražili od 

Grada, s obzirom svaki na svoju životnu priču, da im se dodjeli taj stan na korištenje. Moj 
prijedlog je večeras bio da vas upoznam sa ovom čitavom situacijom. Da na protokol Grada 

postoje te molbe, da mi kao Grad imamo jedan stan na raspolaganju koji bi se, temeljem 

odluke koju bi mi trebali donijeti, natječajem mogao nekom od ovih ili nekome drugome tko 
bi udovoljio kriterije dati. Tako da nekako bi trebao biti zaključak večeras da Grad Supetar u 

što kraćem roku izradi odgovarajuću odluku i da se krene u ovaj postupak dodjele tog stana 

na korištenje putem natječaja, odnosno putem tih odgovarajućih kriterija koje bi razradili u 
odluci, a na kraju odluku biste vi na vijeću trebali usvojiti. Također, mi se obvezujemo da u 

trenutku kada ta odluka bude dana na vijeće, na izglasavanje, da ćemo pripremit jednu analizu 

svih ovih stanova što Grad Supetar ima i koji su dati na korištenje. Nema ih puno ali ja, u ove 

4 godine koje su iza mene, nismo se stvarno sa ovim uspjeli baviti. Mislim da je trenutak da 
se ova čitava situacija oko stanova nekako raščisti, vidi tko još ima mogućnost korištenja tih 

stanova koji su dati prije 10, 20 ili 30 godina i da neki zaključak bude da se ide u formiranje 

odnosno izrade prijedloga te odluke koja će biti na kraju na narednim sjednicama vijeća.“ 
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Predsjedavajuća Danijela Kirigin – Dodaje još informaciju o zahtjevu kluba vijećnika za 

sazivanjem tematske sjednice Gradskog vijeća na temu Komunalnog društva „Grad“ zbog 

presude donesene u slučaju pokrenutom protiv istog i koja može doprinijeti znatnim gubicima 

te objašnjenje zašto se zahtjev ne prihvaća, među ostalim i zbog naredne tematske sjednice na 
kojoj će izlagati direktorica Komunalnog društva „Grad“ u kojem će se dotaknuti i tema 

vezanih za presudu.. 

 
AKTUALNI SAT 

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Tko se javlja za pitanja?“ 
 

Vijećnik Nikola Rendić  –  „U ime kluba HDZ-HSS ne prihvaćamo vaš prijedlog da ne bude 

tematske sjednice. Po članku 55 Poslovnika, temeljem pisanog zahtjeva 5 vijećnika, Vi 

morate sazvati tematsku sjednicu. I drugo, zanima nas zašto je stan prazan od 2015. godine? 
Gradski stan.“ 

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin - „Primljeno na znanje. To pitate gradonačelnicu?“ 
 

Gradonačelnica Ivana Marković – „Pa ja sam vam sad to sve rekla. Zato što nemamo 

odluku. Grad Supetar nema odluku. Ima i ostalih akata koje nismo pripremili i koji se rade. 
Taj akt nije u Gradu bio, sada je više tih zahtjeva došlo na protokol Grada, odluka će se 

napraviti. Sukladno tome raspisat će se, hoće li ili neće pripasti.“ 

 

Vijećnica Marijeta Arnerić – „Ja nastavno, moje pitanje, na predzadnju sjednicu vezano za 
financijsko stanje Grada. Gradonačelnica je odgovorila putem esjednice. Ja sam njoj povratno 

rekla da zahvaljujem, ali da opet u konačnici ne znam kolike su ukupne obveze na datum 

12.10.2017. jer su ovdje taksativno navedene. Pala je tu presuda Vinčiću, ne znam kako ću tu 
sada, je li ovo trebam ja zbrajat, što treba oduzimat? Jer za razliku od toga dospjele dospjele 

obveze prethodnika sad su izuzetno dobro navedene, jasne ko dan. Pa bih u tom svjetlu bih 

molila da mi se odgovori?“ 
 

Gradonačelnica Ivana Marković – „Apsolutno nemam namjeru ponovno odgovarat na to 

pitanje. Dospjele obveze na 31.10. su vam tu i tri puta bolje objašnjene nego ove 2013. i 

objasnila sam vam na 3 strane tu pristigle obveze. Tako da uopće ne vidim moju potrebu da to 
detaljnije objašnjavam. Ja nemam namjeru vama sada čitat svaku posebnu stavku. Točno sve 

piše u tablici.“ 

 
Vijećnica Marijeta Arnerić – „Ja samo mogu reći da nisam zadovoljna sa odgovorom.“ 

 

Gradonačelnica Ivana Marković – „To je Vaše pravo.“ 

 
Vijećnik Branko Jakovljević – „Gospođo gradonačelnice, možete li nas informirati u kojem 

je stadiju sad rješavanje prometnice koja ide kroz turističko naselje. Nešto ste nam dali 

informativno vrlo kratko na prošloj sjednici. Što se sa time događa i u kojoj je to fazi?“ 
 

Gradonačelnica Ivana Marković – „Evo tu smo vam pripremili jedan materijal s obzirom da 

smo imali više kontakata od strane Svpetrvs hotela i situacija kakva je trenutno; Grad Supetar 
je izradio elaborat o nerazvrstanoj cesti Put Miljenka Smoje. Taj elaborat je prošao katastar i 

one je bio upućen na zemljišni na knjiženje. Međutim, nakon zahtjeva Svpetrvs hotela da se 

njemu dopusti da dokaže u posebnom postupku da pojedine čestice te ceste ne predstavljaju 

javnu prometnicu, sud je 24.02. udovoljio njegovom zahtjevu i mi smo trenutno u sporu na 
način da je na pojedine čestice elaborata stavljena sudska zabrana upisa ceste. Neke se čestice 

mogu upisat, neke ne mogu i mi smo trenutno u sporu sa Svpetrvs hotelima vezano za tu 
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cestu. Ovaj spor može trajat godinu, dvije, tri, četiri. Ja ne znam koliko će to sve skupa trajat. 
Tako da tu mi više dalje nemamo što napravit. Također, tu bi bilo bitno kazat da mi imamo 

sada novu situaciju, a to je da je Svpetrvs hotel dobio izvršnu građevinsku dozvolu za 

izgradnju novog objekta između predjela paviljona i Rose. Koliko sam upoznata ti radovi će 

krenuti uskoro sa gradnjom, odnosno taj projekt će krenuti uskoro u realizaciju. Mi sad 
dolazimo u situaciju da na jednoj od narednih sjednica vijeća bi pripremila jedan sporazum 

kojim bi se pokušali sa Svpetrvs hotelima dogovorit. Mi imamo situaciju, kao što sam kazala, 

da ceste unutar naselja su kroz prostorni plan definirane kao javne prometnice. Bez obzira na 
ishod spore će one biti u budućnosti javne prometnice. Sad se samo postavlja pitanje što će se 

desiti u slučaju ukoliko Svpetrvs hoteli uspiju u postupku i dokažu da to nije javna 

prometnica. Dobivamo situaciju da od tog dana možda promet ne bude mogao ići kroz 
naselje, a mi bi trebali krenuti u postupak izvlaštenja. Istodobno, na predjelu ove čestice na 

koju će sada biti predviđeno novogradnja, izgubit ćemo prilaz dole do predjela Banj. Ovim 

novim objektom se ovaj sadašnji prilaz zatvara, odnosno on će ostati. Pomaknut će se lijevo 

ili desno, ja sada ne znam. Međutim, Svpetrvs hotele nitko ne sprječava da oni zidom zatvore 
taj prolaz dole do Banja. Sukladno tome, vezano za više razgovora koje sam vodila, i preko 

ambasade i sa predstavnicima Svpetrvs hotela, mi smo sada u situaciji da bi se na neki način 

dogovorili sa hotelskom kućom na način da u narednom periodu, mislim da treba neko 
vrijeme, da dopustimo ograničen promet kroz naselje. Da se čitave kolone sprovoda i svega 

što se dešava kroz naselje u biti zatvori i da se sa Svpetrvs hotelima dogovorimo za pravo 

prolaza i parkiranja na ovom predjelu, nazovimo ga tako, kod Rose ili kako ćete to najbolje 
shvatit gdje je. Tu imamo mogućnost formiranja dodatnog parkiranja. Trebamo osigurati taj 

prolaz i evo, kao što sam kazala, ja bih kroz nekih 10ak dana sa odvjetnikom sastavila jedan 

sporazum i onda na jednoj od narednih sjednica, nadam se već odmah na sljedećoj, u 

dogovoru nakon što postignemo i taj dogovor sa Svpetrvs hotelima, to proslijedila na vijeće. 
Tako je neka njihova ideja da se dogovorimo i da pokušamo na zajedničko zadovoljstvo naći 

najbolje rješenje, i za hotele i za nas. Uz napomenu da u slučaj spora se ne diramo. Neka sud 

odredi na kraju je li to cesta ili nije, odnosno što će se dalje u tom predjelu dešavati. Detaljnije 
bih sve to na nekoj od narednih sjednica vijeća.  

 

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin stavlja na izjašnjavanje zapisnik sa 03. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Supetra održane dana 07. rujna 2017. godine koji se bez primjedaba vijećnika  

verificira s 12 glasova vijećnika ZA. 

 
 

Na prijedlog predsjednice gradskog vijeća Danijele Kirigin i vijećnika Manuela 

Gospodnetića, koji povlači predloženu točku dnevnog reda, mijenja se dnevni red i konačno 
glasi:  

 

DNEVNI RED: 

 
 

1. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Supetra 

 
 Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 

 Izvjestitelj: Andro Filipić, voditelj Odsjeka za gradske prihode 

 
2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za određenje visine komunalne naknade 

 

 Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 

Izvjestitelj: Andro Filipić,, voditelj Odsjeka za gradske prihode 
 

3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017. godinu 
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 Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 
 Izvjestitelj: Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun 

 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog 

vijeća Grada Supetra 
 

 Predlagatelj: Danijela Kirigin, predsjednica Gradskog vijeća 

 Izvjestitelj: Danijela Kirigin, predsjednica Gradskog vijeća 
 

5. Imenovanje predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća: 

 

a) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća Grada Supetra 

b) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Supetra 

c) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za prigovore i pritužbe 

Gradskog vijeća Grada Supetra 

d) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja 

Grada Supetra 

e) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica, 

trgova i toponomastiku Gradskog vijeća Grada Supetra 

f) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, 

financije i proračun Gradskog vijeća Grada Supetra 

g) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno 

gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Supetra 

h) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju sa općinama, 

gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Supetra 

i) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i sport 

Gradskog vijeća Grada Supetra 

j) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predškolski i školski 

odgoj i obrazovanje i socijalna pitanja Gradskog vijeća Grada Supetra 

k) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam Gradskog 

vijeća Grada Supetra 

 
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje 

 Izvjestitelj: Dijana Ivelić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanje 

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada 
Supetra 

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 
Izvjestitelj: Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i 

razvoj 

 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sklapanje nagodbe između Grada 
Supetra i BUMES d.o.o. iz Splita, Kralja Zvonimira 14 

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 
Izvjestitelji: Dean Rahan, odvjetnik u Supetru, Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za   

komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom 
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8. Izvršenje Proračuna Grada Supetra za 2017. godinu 
 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 

Izvjestitelj: Mirjana Mihovilović, voditeljica Odsjeka za financije i proračun 

 
9. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje siječanj – lipanj 

2017. godine 

 
Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 

Izvjestitelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 

 
Koji je usvojen sa 9 glasova ZA i 3 PROTIV.. 

 

 

AD 1. 
 

Predsjedavajuća otvara 1. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o gradskim 

porezima Grada Supetra u kojoj izvještava Andro Filipić, voditelj Odsjeka za gradske prihode 
i Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra. 

 

Vijećnica Danica Baričević zatražila pauzu od 10 minuta 
 

Pauza od 19:00 do 19:10 

 

U 2 kruga rasprave sudjelovali vijećnici Danica Baričević, Manuel Gospodnetić, Dijana 
Ivelić, Petar Maričić, Dinko Mirić i Marijeta Arnerić 

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o gradskim 

porezima Grada Supetra“ koji se usvaja sa 7 glasova ZA i 5 PROTIV.. 

 

 

AD 2. 

 

Predsjedavajuća otvara 2. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda 

za određenje visine komunalne naknade u kojoj izvještava Andro Filipić, voditelj Odsjeka za 
gradske prihode.  

 

Za dodatnu problemsku dopunu Prijedloga Odluke javlja se Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka 
za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom. 

 

U raspravi sudjelovali vijećnici Manuel Gospodnetić,  Marijeta Arnerić i Dijana Ivelić 

 
Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o vrijednosti 

boda za određenje visine komunalne naknade“ koji se usvaja sa 7 glasova ZA i 5 

PROTIV. 
 

 

AD 3. 
 

Predsjedavajuća otvara 3. točku dnevnog reda sjednice - Izmjene i dopune Proračuna Grada 

Supetra za 2017. godinu u kojoj, zbog izostanka predviđene izvjestiteljice Mirjane 

Mihovilović, voditeljice Odsjeka za financije i proračun, izvještava Ivana Marković, 
gradonačelnica Grada Supetra. Početkom izlaganja, prije izvještavanja o Proračunu , poziva 

se na pravo predlaganja usmenog amandmana kao izvjestitelj te predlaže isti koji glasi: „U 

jedinstvenom upravnom odjelu, Aktivnost: A100101 Izvršava uprava i administracija, račun 



 7 

3237900 – ostale intelektualne usluge, smanjuje se za 35.000,00 kuna, a u Programu 
unaprjeđenja socijalne skrbi, Aktivnost: A104001 Pomoć obitelji i kućanstvima, Račun 

372120 povećava se za 35.000,00 kuna.“ te nastavlja izvještavati o Proračunu. Po završetku 

izlaganja riječ preuzima Danijela Kirigin, predsjednica Gradskog vijeća i napominje da je na 

početku sjednice Gradskog vijeća primila prijedlog amandmana na ovu točku dnevnog reda 
od strane kluba HDZ-HSS, a tiče se dodjeljivanja prava na financijsku pomoć za kupnju 

knjiga u iznosu od 500,00 kn svim roditeljima i skrbnicima učenika od 2. do 8. razreda 

osnovne škole s prebivališta na području Grada Supetra. Nadalje, napominje da po 
poslovniku, iznimno, takav amandman može biti prihvaćen u usmenom obliku i stavljen na 

glasovanje ako se sa time slaže većina prisutnih vijećnika. Gradonačelnica Ivana Marković ne 

prihvaća takav amandman uz obrazloženje kako isti treba prvotno uskladiti sa financijskom 
službom, s obzirom na već utrošena sredstva.  

 

Predsjedavajuća stavlja na glasovanje mogućnost kluba vijećnika HDZ-HSS da iznese 

prijedlog amandmana te se ista odbija sa 3 glasa ZA, 1 SUZDRŽAN i 6 PROTIV uz 
napomenu da su u trenutku glasovanja odsutni vijećnici Manuel Gospodnetić i Petar Maričić.  

 

U raspravi sudjelovali vijećnici Marijeta Arnerić i Dijana Ivelić. 
 

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Izmjene i dopune 

Proračuna Grada Supetra za 2017. godinu“, zajedno sa svim planovima razvojnih 
programa i prilozima, koji se usvaja sa 7 glasova ZA i 3 PROTIV, uz napomenu da u trenutku 

glasanja istom nisu prisustvovali vijećnici Manuel Gospodnetić i Petar Maričić. 

 

 

AD 4. 

 

Predsjedavajuća otvara 4. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Supetra, izvjestitelj 

Danijela Kirigin, predsjednica Gradskog vijeća. 

 

Bez rasprave predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Supetra“ koja se 

JEDNOGLASNO usvaja. 

 
 

AD 5. 

 
Predsjedavajuća otvara 5. točku dnevnog reda sjednice o kojoj izvještava vijećnica Dijana 

Ivelić, predsjednica komisije za izbor i imenovanje i u kojoj se, bez rasprave, 

JEDNOGLASNO prihvaća:  

  

a) Odluka o razrješenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog 

vijeća Grada Supetra 

b) Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, poslovnik i normativnu 

djelatnost Gradskog vijeća Grada Supetra 

c) Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za prigovore i pritužbe Gradskog 

vijeća Grada Supetra 

d) Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja Grada Supetra 

e) Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica, trgova i 

toponomastiku Gradskog vijeća Grada Supetra 

f) Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, financije i 

proračun Gradskog vijeća Grada Supetra 
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g) Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Supetra 

h) Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju sa općinama, 

gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Supetra 

i) Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i sport Gradskog vijeća 

Grada Supetra 

j) Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za predškolski i školski odgoj i 

obrazovanje i socijalna pitanja Gradskog vijeća Grada Supetra 

k) Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za turizam Gradskog vijeća Grada 

Supetra 

 

 

AD 6. 

 

Predsjedavajuća otvara 6. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o izmjenama 
Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Supetra, gdje ulogu izvjestitelja 

preuzima Ivica Blažević, pročelnik JUO-a Grada Supetra zbog odsustva Tončija Sanadera, 

voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj.  
 

U raspravi sudjelovao vijećnik Nikola Rendić. 

 

Predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o izmjenama Pravilnika o stipendiranju 

studenata s područja Grada Supetra“ koji se JEDNOGLASNO usvaja. 

 

 

AD 7. 

 

Predsjedavajuća otvara 7. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti gradonačelnici za sklapanje nagodbe između Grada Supetra i BUMES d.o.o. iz 

Splita, Kralja Zvonimira 14, izvjestitelji Dean Rahan, odvjetnik u Supetru i Ivica Vranjičić, 

voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom. 

 
Predsjedavajuća konstatira da je u 20:16 sati vijećnik Tonči Gjurek napustio sjednicu. 

 

U raspravi sudjelovao vijećnik Dinko Mirić.  
 

Predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o davanju suglasnosti gradonačelnici za 

sklapanje nagodbe između Grada Supetra i BUMES d.o.o. iz Splita, Kralja Zvonimira 

14“ koji se usvaja sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. 
. 

 

AD 8. 
 

Predsjedavajuća otvara 8. točku dnevnog reda sjednice - Izvršenje Proračuna Grada Supetra 

za 2017. godinu u kojoj, zbog izostanka predviđene izvjestiteljice Mirjane Mihovilović, 
voditeljice Odsjeka za financije i proračun, izvještava Ivana Marković, gradonačelnica Grada 

Supetra. 

 

U raspravi sudjelovala vijećnica Marijeta Arnerić. 
 

Predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Izvršenje Proračuna Grada Supetra za 2017. 

godinu“ koji se usvaja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN 
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AD 9. 
 

Predsjedavajuća otvara 9. točku dnevnog reda sjednice - Polugodišnje izvješće o radu 

Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine, izvještava Ivana 

Marković, gradonačelnica Grada Supetra. 
 

U raspravi sudjelovali vijećnici Nikola Rendić i Marijeta Arnerić. 

 
Predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice 

Grada Supetra za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine“ koji se usvaja sa 7 glasova ZA 

i 4 PROTIV 
 

 

                    Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra završila je u  20:50 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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