ZAPISNIK
sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 27. studenoga
2009. godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u
18,10 sati.
NAZOČNI: Šimica Dragičević, Marija Jakšić, ðuro Roso,
Maričić, Petar Rino Hržić,

Frane Oreb, Nikica

ODSUTNI: Zorko Drpić, Saša Radić, Dinko Vidan, Jaki Razmilić, Petar Mandić, Paul
Matas, Lovrenco Vladislavić,
OSTALI NAZOČNI: Dinko Hržić, dr. Milan Glavaški, Danica Baričević, Višnja
Cvitešić, Pero Babarović, Ivica Radić, Zoran Marinelić, Jerko Hržić, Ivica Caglević,
Ivan Bjažević, Tonči Šeparović, Tonči Gospodnetić, Manuel Gospodnetić, Matko
Karmelić, Bepo Pačizis, Lovre Kirigin, Velimira Hržić, Zlatko Matas, Mladina, Sergij
Rendić i Ines Kojundžić.

Predsjedavajući je nakon prozivke vijećnika utvrdio da je sjednici nazočno šest
vijećnika od trinaest, te navodi da bi na sjednici mogli razgovarati, ali ne i donositi
pravovaljane odluke. Sjednicu bi trebalo odgoditi, a prije nego što se odredi datum
odgode za slijedeću sjednicu, pročitati će pismo Kluba vijećnika HDZ-HSS, upućeno
na adresu Grada Supetra, na ruke predsjednika GV i na ruke gradonačelnika. Čita
dopis; „Poštovani, s obzirom na dogañanja proteklih dana i na kontinuirana podmetanja
i pritiske koji se vrše prema vijećnicima koalicije HDZ-HSS kao i nezavisnim
vijećnicima koji su odlučili podržati gradonačelnika u njegovom radu, smatramo da
nisu stvoreni preduvjeti kako bi večerašnja sjednica Gradskog vijeća protekla u mirnom
i tolerantnom tonu. Tome svakako doprinosi i situacija koja se potencira po supetarskim
kafićima i meñu radnicima gradskih firmi. Klub vijećnika koji podržavaju
gradonačelnika je zaključio da je kontraproduktivno prisustvovati sjednici na ovaj
način, te će pismenim putem tražiti od predsjednika Gradskog vijeća da osigura
preduvjete za normalan rad, tj. da od sada do normalizacije stanja sjednice Gradskog
vijeća budu zatvorenog tipa kako bi se spriječili inscenirani navijački nastupi od strane
publike na sjednici, čemu smo više puta bili svjedoci. Sa štovanjem, u ime kluba
vijećnika Predsjednik kluba vijećnika HDZ-HSS, Jaki Razmilić.“
Predsjedavajući ističe da situacija nalaže da se večerašnja sjednica odgodi za dan 14.
prosinca, za isto vrijeme, zbog nedostatka dovoljnog broja vijećnika za održavanje
sjednice.
Vijećnik ðuro Roso pita imamo li mi Statut i Poslovnik, što piše Statutu i Poslovniku
Grada, da sjednicama vijeća mogu prisustvovati grañani bez prava glasa, jedino ako im
ga predsjednik Vijeća da, šta smo mi ovdje ovce, neće biti tako. Bilo bi bolje da se
prime posla u gradu, a ne da ovih pet mjeseci gube kako bi dobili dvije ovce u svoje
stado, neka kažu šta su napravili u ovih pet mjeseci od kada su došli na vlast, samo
traže kako bi razbili komunalno poduzeće, smeće dali Berici. Da li će ova sjednici biti
plaćena, da vidimo kako gospoda iz grada troše državni novac.

Vijećnik Nikica Maričić traži od predsjedavajućeg da prekine ovu raspravu.
Predsjedavajući ponavlja, da će sjednica biti održana 14. prosinca o čemu će vijećnici
biti obaviješteni pismeno, što prisutni vijećnici su primili na znanje.

Dovršeno u 18,15 sati

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SUPETRA
Šimica Dragičević

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

_____________________

