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 Z A P I S N I K 

 

 
Sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane  dana 16. studenog 2017. godine, 

u sali Gradske vijećnice  u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 17:00 sati. 

 
NAZOČNI: Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin, potpredsjednik 

Gradskog vijeća Grada Supetra Branko Jakovljević, Dinko Mirić, Dijana Ivelić, Ivo Afrić, 

Tonči Gjurek, Lidija Vušković, Marijeta Arnerić, Nikola Rendić, Danica Baričević i Borko 
Martić. 

 

ODSUTNI: Manuel Gospodnetić i Petar Maričić. 

 
OSTALI NAZOČNI: gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik gradonačelnice Šimica 

Dragičević, Ivica Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Mate Martinić, Branko 

Jašić, Gita Dragičević, Marijana Šemanović, Dubravka Menjak, Tina Poklepović, Joško 
Pulišelić, Jakov Zlatar, Nikola Martinić Dragan, Tonči Trutanić, Mira Bezmalinović, Irena 

Caglević, Nađan Šerić, Mate Mladina, Irena Derado, Ivica Radić, Jasna Damjanović, Joško 

Pulišelić. 
 

Na početku sjednice prisutno 8 vijećnika Gradskog vijeća te je utvrđeno da postoji kvorum za 

raspravljanje i donošenje pravovaljanih odluka. 

 
 

AKTUALNI SAT 

 
Vijećnik Nikola Rendić – „Pitanje upućuje predsjednici Gradskog vijeća Danijeli Kirigin. 

Temeljem članka 55 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra, predsjednik vijeća je dužan 

obrazloženi pisani, potpisani prijedlog najmanje 5 vijećnika, u roku od 15 dana od primitka 
zahtjeva, sazvati sjednicu temeljenu na tom zahtjevu. Na sjednici održanoj 19. listopada 2017. 

predsjednica Gradskog vijeća zaprimila je obrazloženi, potpisani zahtjev od strane 5 vijećnika 

za sazivanje tematske sjednice, nastavno na novonastalu situaciju u Komunalnom društvu 

„Grad“ zbog presude Visokog upravnog suda u kojime je ukinut nezakonit cjenik odvoza 
komunalnog otpada. Predsjednica Gradskog vijeća prekršila je Poslovnik i po navedenom 

članku rok za sazivanje iznosi 15 dana. Unutar tog roka, u slučaju da predsjednica ne sazove 

sjednicu, obvezu sazivanja sjednice ima gradonačelnica, i to u roku od 8 dana. Također, 
poslovnik se kršio i po članku 58, prije prelaska na dnevni red najprije se usvaja zapisnik sa 

prethodne sjednice. Na prošloj sjednici smo usvojili zapisnik sa 3., a na ovoj 6. ne usvajamo ni 

sa 4. Javnost treba biti pravodobno upoznata i obaviještena o odlukama Gradskog vijeća. 

Ovakvim načinom postupanja, odnosno kršenja Poslovnika predsjednice Gradskog vijeća, 
sprječava se transparentnost i demokratičnost. Naglašavam da gore spomenute odredbe članka 

58 i 55 nisu dispozitivne naravi, i ne ostavljaju slobodu predsjednici vijeća ni gradonačelnici da 

o njima diskreditno odlučuju. Upravo suprotno, one su prisilne naravi. Zato Vas, predsjednice 
Gradskog vijeća, pitam zašto opetovano kršite poslovnik?“ 

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Hvala na pitanju. Vezano za Vaš prvi dio pitanja koji se 
odnosi na sazivanje posebne sjednice vijeća, vezano za vaš zahtjev po pitanju komunalnog 

društva. Na prošloj, 5. sjednici, održanoj 02.11. sam se očitovala o razlozima nesazivanja te 

posebne sjednice. Što se tiče zapisnika, prihvaćam kritiku i nastojat ćemo da u buduće se 

striktno pridržavamo poslovnika i molim pročelniče, da i Vi u buduće, za svaku sjednicu vijeća, 
pripremite zapisnik sa prethodne sjednice.“ 

 

Vijećnica Danica Baričević – „Ja bih svoje pitanje uputila Vama, predsjednice Gradskog 
vijeća. To sam već u prošlom sazivu, pa nije zaživjelo. Mislim da će te Vi ispitat sve i da ćete to 



 2 

uvesti,a tiče se, vezano za transparentnost rada. Kako su danas društveni mediji vrlo prisutni, da 
javnost u Supetru, da ispitate recimo u digitalviziji kod gospodina Mandića, da se sjednice 

snimaju video prijenosom i da se na stranicama Grada ti linkovi dižu tako da naši građani 

mogu gledati transparentno što se ovdje događa i o čemu mi raspravljamo. I još jedan 

prijedlog, Vama upućujem predsjednice vijeća. S obzirom da je gospodin Mate Martinić 
prisutan kao Županijski vijećnik, uvijek je bio red da sjedi s nama za stolom pa ga pozovite da 

sjedne s nama za stolom.“ 

 
Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Zahvaljujem. Gospodine Martiniću?“ 

 

Županijski vijećnik Mate Martinić – „Drugu sjednicu, hvala.“ 
 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Što se tiče prijedloga video snimanja, mislim da bi za to 

trebalo mijenjat Poslovnik o radu Gradskog vijeća. U svakom slučaju će Poslovnik trebat 

mijenjat u dogledno vrijeme pa onda možemo raspraviti eventualno uvođenje tih promjena.“   
 

Vijećnica Marijeta Arnerić – „Pitanje upućujem gradonačelnici. Ja ću, naravno svoju struku 

financije, pa ću obavijestiti uvažene kolege i ovu svekoliku javnost da sam prije 2 dana uputila 
mail i poruku, jednu vrstu zamolbe, da se na stranicama Grada objavi polugodišnje izvršenje 

proračuna onako kako to zakon nalaže. Bili ste svjedoci da smo se trvili oko godišnjih izvršenja, 

pa smo riješili. Pa ponukana tom nakanom bila zato što smo na tom vijeću o polugodišnjem 
izvršenju pa me to zaintrigiralo da vidim u kakvom fori mora bit. Ne mogu ja cijeli zakon o 

proračunu, sva financijska izvješća odmah znati. Parcijalno ulazim u to. Pa sam vidjela da na 

stranicama ne postoji polugodišnje izvršenje. I opet u onom obliku kakav nalaže zakon. Pa sam 

zamolila i gradonačelnicu i gospodina pročelnika da se ta izvješća objave. Sukladno zakonskim 
propisima navela sam Narodne Novine. Dobila sam odgovor da, nakon konzultacije sa 

kolegicom Mirjanom Mihovilović, kao da Grad to ne mora to objavit. Možda je sve to točno ali 

smatram da je gradonačelnica odgovorna za objavljivanje i za praćenje propisa kome ona daje 
nadležnost. To je, naravno, njezina stvar. Kojem odjelu. Smatram da računovodstvo nije za to 

zaduženo, ali možda ako jest, onda je gospođa Mirjana ta koja nije objavila određeno izvješće. 

Pa zato molim gradonačelnicu da kaže situaciju tko je odgovoran za ovo. Jer ja sam na prošloj 

sjednici rekla da ja neću vršit prijave radi ovakvih prekršaja da se ne bi sada kazneno ne bi 
oštetio Grad, a i vas isto tako osobno. Ali ako se ovako bude ignoriralo upućivanje na zakon i 

odredbe, bit ću prisiljena tražit od Ministarstva financija što treba objavljivat, što ne treba 

objavljivat. Mislim da to nije ničija tajna, da je ovaj Gradski proračun, proračun svih građana. 
Da su to tuđa sredstva, ja ne pitam za ničiji tuđi proračun gdje troši, koliko je dužan i koliko 

potražuje. Da se u tom svjetlu mora zakon poštovat. Kakav je takav. Ne može to bit diskreciona 

odluka; ovo ću stavit, ovo neću stavit Ili ovako ću stavit pa ću malo zakukuljit, zamuljit. Podatci 
moraju biti transparentni, gdje se troše, koliko se dobilo i koliko je ostalo.“  

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Znači Vaše pitanje je: jeli objavljeno polugodišnje 

financijsko izvješće na stranicama Grada?“ 
 

Vijećnica Marijeta Arnerić – „Po propisu.“ 

 
Gradonačelnica Ivana Marković – „Što se tiče odgovora gospođi Arnerić, jedina osoba koja 

je odgovorna za sve što se događa u Gradu Supetru sam ja. Neke stvari mogu delegirati na 

službenike, međutim, uvijek je odgovornost na meni. I što se tiče objave svih izvještaja, svi su 
uredno po zakonu objavljeni na stranice Grada, a ja vas slobodno pozivam da, ukoliko smatrate 

da nešto nije u redu, da prijavite tamo gdje treba. Odnosno, to od vas očekujem. Što se tiče 

Grada, na vrijeme objavljujemo sve izvještaje. Svi su transparentni i tu je sve vidljivo.“ 

 
Predsjedavajuća konstatira da je sjednici Gradskog vijeća u 17:17 pristupila vijećnica Dijana 

Ivelić. 
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Vijećnica Marijeta Arnerić – „Ja nisam zadovoljna. Isto tako sam poslala mail gradonačelnici 
i mislim dogradonačelniku. Da li postoji odluka gradonačelnice kojom je imenovala osobu koja 

je zadužena u Gradu za pritužbe i eventualno nezakonite radnje?“ 

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Gradsko vijeće ima komisiju za prigovore i pritužbe.“ 
 

Vijećnica Marijeta Arnerić – „Sve ja to vidim na Gradu Splitu pa onda smatram da je to jedan 

veliki Grad koji sve radi što treba. Ne vjerujem da su izmislili te stvari.“ 
 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin – „Rekli ste da ste uputili mail gradonačelnici pa onda bi ja 

predložila da onda gradonačelnica za sljedeću sjednicu vijeća pripremi pisani odgovor na to 
Vaše pitanje kako bi krenuli na dnevni red. Jer ima ovde puno točaka i dugo ćemo stat. Ako se 

slažete sa tim?“ 

 

Vijećnica Marijeta Arnerić – „Slažem se.“ 
 

Po prijedlogu predsjednice Gradskog vijeća pristupilo se glasovanju o predloženog dnevnom 

redu, uz napomenu da u trenutku glasovanja vijećnica Danica Baričević nije bila prisutna, te 
koji se jednoglasno prihvaća sa 8 glasova ZA, tako da glasi: 

 

 

DNEVNI RED: 

 

 

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar za 2016. 
godinu 

 

Podnositelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar  
Izvjestitelj: Nikola Martinić Dragan, zapovjednik  

 

2. Izvješće o radu Društva crvenog križa Brač za 2016. godinu 

 
Podnositelj: Društvo crvenog križa Brač  

Izvjestitelj: Pavao Bonačić-Proti, ravnatelj 

 
3. Izvješće o radu Nogometnog kluba Jadran Supetar za 2016. godinu 

 

Podnositelj: Nogometni klub Jadran Supetar 
Izvjestitelj: Nađan Šerić, predsjednik 

 

4. Izvještaj o radu Narodne knjižnice Supetar za 2016. godinu 

 

Podnositelj: Narodna knjižnica Supetar 

 Izvjestitelj: Gita Dragičević, ravnateljica 

 
5. Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića Mrvica Supetar za 2016. godinu 

 

Podnositelj: Dječji vrtić Mrvica Supetar 
Izvjestitelj: Irena Caglević, ravnateljica i Dijana Ivelić, predsjednica Upravnog vijeća 

 

6. Informacija o stanju osnovnog školstva na području Grada Supetra 

 
 Izvjestitelj: Dubravka Menjak, ravnateljica 

 

7. Godišnji izvještaj o poslovanju Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. za 2016. godinu 
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Podnositelj: Komunalno društvo „Grad“ d.o.o. 

Izvjestitelj: Marijana Šemanović, direktorica, Branko Jašić, predsjednik Nadzornog 

odbora i Tina Poklepović, voditeljica radne jedinice upravljanje objektima javne 

namjene 
 

8. Godišnje izvješće o poslovanju Vodovoda Brač d.o.o. za 2016. godinu  

 
Podnositelj: Vodovod Brač d.o.o. 

Izvjestitelj: Tonči Trutanić, direktor i Branko Jakovljević, član Skupštine društva 

 
9. Završna financijska izvješća o poslovanju Brač prijevoz d.o.o. za 2016. godinu 

 

Podnositelj: Brač prijevoz d.o.o. 

Izvjestitelj: Joško Pulišelić, direktor 
 

10. Izvješće o radu direktora i turističkog ureda Turističke zajednice Grada Supetra o 

izvršenju programa rada s financijskim izvješćem za 2016. godinu 
 

Podnositelj: Turistička zajednica Grada Supetra 

Izvjestitelj: Ivan Cvitanić, direktor  
 

11. Izvješće „Supetarsko lito“ za 2017. godinu 

 

Izvjestitelj: Jasna Damjanović 
 

12. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Supetra 
 

Predlagatelj: gradonačelnica Ivana Marković 

Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević 

 
  

U 17:24 sata radu sjednice je pristupio vijećnik Ivo Afrić. 

 
 

AD 1. 

 
Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 

prisutnima te iznijela svoje mišljenje i zadovoljstvo radom Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Supetar tijekom 2016. godine. Riječ je preuzeo zapovjednik Društva Nikola Martinić Dragan te 

je obrazlagao izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 
 

U 17:36 sati radu sjednice je pristupio vijećnik Dinko Mirić. 

 
U daljnjoj raspravi za  riječ su se javili vijećnici Danica Baričević i Tonči Gjurek te su među 

ostalim u ime Klubova vijećnika HDZ-HSS te SDP-HSU, pohvalili i podržali rad Društva i 

zaželjeli daljnji uspjeh u radu.  
Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Supetar za 2016. godinu. 
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AD 2. 
 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 

prisutnima te iznijela svoje mišljenje i zadovoljstvo radom Društvo crvenog križa Brač tijekom 

2016. godine. Riječ je preuzeo predsjednik Kluba dobrovoljnih davatelja krvi Brača Mate 
Mladina te je obrazlagao izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 

 

U daljnjoj raspravi za  riječ su se javili vijećnici Lidija Vušković, Danica Baričević, Marijeta 
Arnerić i Branko Jakovljević te su među ostalim u ime Klubova vijećnika HDZ- HSS te SDP-

HSU, pohvalili i podržali rad Društva i zaželjeli daljnji uspjeh u radu.  

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće Društvo crvenog križa Brač za 2016. 
godinu. 

 

 

AD 3. 
 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 

prisutnima. Riječ je preuzeo Mate Martinić, dosadašnji predsjednik Kluba te novoizabrani 
predsjednik Nađan Šerić te je obrazložili izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni 

vijećnicima. 

 
U daljnjoj raspravi za  riječ su se javili vijećnici Borko Martić, Danica Baričević, Tonči Đurek, 

Dinko Mirić, Marijeta Arnerić i Branko Jakovljević. 

 

Nakon kraće rasprave, prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće Nogometnog 
kluba Jadran  za 2016. godinu. 

 

 

AD 4. 

 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 

prisutnima. Riječ je preuzela ravnateljica Knjižnice Gita Dragičević,  te je kao ostali prethodnici 
obrazložila izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 

  

U daljnjoj raspravi za  riječ su se javili vijećnici Nikola Rendić, Dijana Ivelić i Danjela Kirigin 
te su se uz pohvale zahvalili na radu i suradnji Narodne knjižnice sa ustanovama kao što su 

vrtić, škole, kulturna društva koja djeluju na području Grada Supetra jer se za niz događanja 

prostor knjižnice nesebično ustupao i ustupa nadalje, bez naknade. 
 

Nakon kraće rasprave, prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne 

knjižnice u Supetru  za 2016. godinu. 

 
 

AD 5. 

 
Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 

prisutnima te iznijela svoje mišljenje i zadovoljstvo radom Dječjeg vrtića „Mrvica“ u Supetru  

tijekom 2016. godine. Riječ je preuzela novoimenovana ravnateljica Vrtića Irena Caglević  te je 
kao ostali prethodnici obrazložila izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni 

vijećnicima. 

  

U daljnjoj raspravi za  riječ su se javili vijećnici, Dijana Ivelić, Dinko Mirić i Danica Baričević. 
U me Klubova vijećnika HDZ- HSS te SDP-HSU, vijećnici su podržali  rad Društva i zaželjeli 

daljnji uspjeh u radu, uz riječi zahvale i pohvale na radu sada već bivše ravnateljice Jelice 

Bezmalinović 
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Nakon kraće rasprave, prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića 

„Mrvica“ u Supetru  za 2016. godinu. 

 

 

AD 6. 

 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 
prisutnima i prepustila riječ ravnateljici Osnovne škole koja je kao ostali prethodnici obrazložila 

izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 

Poseban naglasak je na nedostatke i poteškoće kojima se svakodnevno susreću kako učenici 
tako i djelatnici škole. Škola je izgrađena 1903. godine i nužno je potrebna izgradnja nove 

zgrade. 

U raspravu su se uključili vijećnici Danica Baričević, Dijana Ivelić te Županijski vijećnik Mate 

Martinić te se složili kako je ovo gorući gradski problem i kako što prije  treba zajedničkim 
naporima pristupiti  radnjama oko izgradnje nove zgrade. 

  

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole „Supetar“  u Supetru  
za 2016. godinu. 

 

 

AD 7. 

 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 

prisutnima te iznijela svoje mišljenje i zadovoljstvo radom K.D. „Grad“ d.o.o.,  Supetar  tijekom 
2016. godine. Riječ je preuzela direktorica K.D. Grad d.o.o.,  Supetar  Marijana Šemanović te je 

obrazložila izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 

Izvještaj o upravljanju Školskom športskom dvoranom obrazložila je Voditeljica radne jedinice 
za upravljanje objektima javne namjene Tina Poklepović.  

U otvorenoj raspravi u kojoj su uzeli riječ vijećnici Danica Bričević, Borko Martić, Marijeta 

Arrnerić, Dinko Mirić, odgovore na postavljena pitanja uputili su gradonačelnica Ivana 

Marković, direktorica Društva Marijana Šemanović, član Skupštine Društva Branko Jašić, Tina 
Poklepović. 

 

Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće K..D. „ Grad“ d.o.o, Supetar. 
 

 

AD 8. 
 

Vijećnica Danica Baričević se opravdala i  napustila sjednicu u 21:35 sati. 

 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 
prisutnima. Riječ je preuzeo direktor Tonči Trutanić i Mira Bezmalinović te su obrazložili 

izvješće sukladno materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 

 
U otvorenoj raspravi  riječ su uzeli  Marijeta Arnerić, Dinko Mirić, Šimica Dragičević,  Danijela 

Kirigin. 

 
Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće Vodovod Brač d.o.o., Supetar. 

 

 

 

AD 9. 

 

Vijećnik Tonči Gjurek  se opravdao i  napustilo sjednicu u 22:08 sati. 
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Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 
prisutnima uvodnim riječima vezano za poslovanje tvrtke Brač prijevoz d.o.o.,  Supetar  tijekom 

2016. godine. Riječ je preuzeo direktor Društva Joško Pulišelić te su obrazložili izvješće 

sukladno materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 

 
Vijećnik Dinko Mirić se opravdao i  napustilo sjednicu u 22. 27 sati. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Branko Jakovljević, Šimica Dragičević, Danijela Kirigin, 
prihvaća se  izvješće o radu i financijsko izvješće Brač prijevoz d.o.o., Supetar za 2016. godinu. 

 

 

AD 10. 

 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 

prisutnima uvodnim riječima vezano za poslovanje Turisitčke zajednice Grada Supetra  tijekom 
2016. godine. Riječ je preuzeo direktor TZ Ivan Cvitanić te obrazložio izvješće sukladno 

materijalima koji su dostavljeni vijećnicima. 

 
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala Danijela Kirigin, prihvaća se  izvješće o radu i 

financijsko TuristIčke zajednice Grada  Supetra za 2016. godinu. 

 
 

AD 11. 

 

Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica Ivana Marković obratila 
prisutnima uvodnim riječima vezano za manifestaciju Supetarsko ljeto 2017. godine. Riječ je 

preuzela producentica Jasna Damjanović te obrazložila sukladno materijalima koji su 

dostavljeni vijećnicima. 
 

 

AD 12. 

 
Predsjedavajuća otvara 9. točku dnevnog reda sjednice - Odluci o donošenju izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Supetra, izvještava Šimica Dragičević, zamjenik 

gradonačelnice. 
 

Bez rasprave usvaja se Zaključak o ispravci greške u „Odluci o donošenju izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Supetra“ sa 7 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN. 
 

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra završila je u  23:10 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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