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Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara, („Službeni glasnik Grada Hvara“, 
broj: 5/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13, 10/13 i 08/14), s a s t a v l j a   s e  

Z A P I S N I K 

o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, 

održane 23. rujna 2016. godine, u Gradskoj loži – „Loggi“ u Hvaru 

Početak sjednice u 11:00 sati. 

Tonski zapis sjednice vijeća je sastavni dio ovog Zapisnika. 

Predsjednik Gradskog vijeća Fabijan Vučetić (u daljnjem tekstu Predsjednik), pozdravlja 
nazočne, te traži da se prozivkom vijećnika utvrdi kvorum.  

N a z o č n i   v i j e ć n i c i:  

Ivana Visković, dipl. učiteljica, Mandica Huljić, Fabijan Vučetić, 

Jurica Miličić mag. iur., Zoran Sansović prof.,  

Katica Vučetić, Nada Jeličić , 

Dr. Drago Carić, Teo Jeličić, Tonči Dujmović 

I z o č n i   v i j e ć n i c i: Vinko Ravlić, bacc. oec., Frane Žuvela, Aleksandra Borčić. 

Predsjednik utvrđuje da je sjednici nazočno 7 vijećnika da postoji kvorum i da Gradsko vijeće 
može raditi u smislu donošenja pravno valjanih odluka i drugih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, 
sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Hvara i drugim pozitivnim propisima.  

Predsjednik predlaže slijedeći:  

D n e v n i   r e d: 

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara. 

2. Odluka o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća/prestanku obavljanja dužnosti 
člana Gradskog vijeća. 
3. Pitanja vijećnika. 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018 
godinu. 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu. 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu. 
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 
2016.godinu. 
8. Prijedlog Odluke o izmjeni  i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu za Grad Hvar. 
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar. 
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih 
građevina odvodnje na području Grada Hvara. 
11. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016.godinu. 
12. Izvještaj gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 
13. Prijedlog Odluke o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine. 
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14. Odluka o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu 
Hvaru. 
15. Zaključak o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje.  
16. Prijedlog Zaključka o pravu prvokupa. 

Na znanje: 

Izvješće o danim ugovorima i zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje do 8. rujna 2016. 
Zapisnik sjednice povjerenstva za dodjelu javnih priznanja gradskog vijeća grada Hvara. 
Odgovor vijećniku Teu Jeličiću službe za proračun. 
Odgovor vijećniku Fabijanu Vučetiću službe za proračun. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu o dnevnom redu. 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu o dnevnom redu. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -7, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. 

Točka 1. 

Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja verifikaciju na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -7, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je zapisnik jednoglasno verificiran. 

Točka 2. 

Odluka o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća/prestanku obavljanja dužnosti člana 
Gradskog vijeća. 
Ivana Visković predsjednica Mandatne komisije izlaže kao u materijalima 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu. 
Predsjednik vijeća određuje stanku od 10 minuta. 
Vijećnica Mandica Huljić je pristupila u Vijećnicu u 11:10 sati. 
Vijećnik Jurica Miličić je pristupio u Vijećnicu u 11:12 sati. 
Vijećnik dr. Drago Carić je pristupio u Vijećnicu u 11:13 sati. 

Nastavak u 11:15 sati 

Predsjednik vijeća utvrđuje da su se u međuvremenu sjednici pridružili troje vijećnika tako da je sada 
10 vijećnika na sjednici. 
Ivana Visković predsjednica Mandatne komisije ponovno izlaže Izvješće komisije. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu. 
Predsjednik vijeća stavlja izvješće mandatne komisije na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -9, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća: Vijećnice Jeličić čestitam na povratku u Gradsko vijeća Grad Hvara. 

Točka 3. 

Pitanja vijećnika. 
Tonči Dujmović: 

- Kruzeri se sidre u kanalu gdje rade gužvu, te je li moguće da se sidre izvan otoka gdje bi manje 
smetali? 
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- Jadrolinija – u zimskom periodnu kada ne voze katamarani, da li se nešto učinilo po tome da 
pristaje brod kada ne voze katamarani? 

- Romobili koji razne osobe voze po gradu, što je s time i tko o tome mora voditi računa? 
Gradonačelnik: 

- Kruzeri se ne sidre gdje oni hoće – i to je dogovoreno sa lučkom kapetanijom i Nautičkim 
Centrom. Bilo je uopće pitanje da li će se kruzeri sidriti u akvatoriju obzirom na opće poznatu 
sigurnosnu situaciju, ali je to prevladano. 

- Sastanak po pitanju broda bio je i razgovaralo se o povratku broda. Novi natječaj za liniju 
Split-Hvar-Vela Luka-Ubli ide s Hvarom u zagradama. Ja sam ih onda pitao što je sa 
zagradama, te da bih volio za zagrada nema. Oni su mi odgovorili da se na tome radi da linija 
bude redovita, a u suprotnom ako katamaran ne pristane da bi putnike pokupio brod kao da 
su doživjeli pomorsku nesreću. 

- Romobili na struju – kada smo zabranili promet u strogom gradskom centru krenula je 
najezda kupnje golf kolica. Nevjerojatno je kako su ljudi inventivni kada treba zaobići zakon. 
Apeliramo na barkarole da upozore goste da bicikle spuštaju u zonu zabrane prometa.   

Zoran Sansović: 
- U popis osoba kojim je dano korištenje javne površine bez naknade Dani Dioklecijana d.o.o., 

koji se svoju uslugu dobro naplatio, dok Župa Hvar je za tijelovsku procesiju 4 otlarića također 
dobila bez naknade javnu površinu, a ništa nije naplatila.  

- Psi u Križnoj luci gdje smo došli? 
- Stalna zabrana prometa, naljepnica Grada Hvara na vespi dozvola za ulazak u stalnu zabranu 

prometa? 
Gradonačelnik: 

- Radi se o izvješću tko je tražio javnu površinu bez naknade i tko je dobio odnosno kome je 
odobrena upotreba javne površine bez naknade. To je izvješće i intencija tog izvješća je da 
Vam se pruži informacija tko je dobio korištenje javne površine bez naknade. 

- Pitanje pasa i njihove lokacije neće dočekati Novu Godinu, a kamoli novu sezonu. 
- Naljepnica je stara i ništa ne znači – jer je postojala takva naljepnica koja je zastarjela i ne 

važi. 
Mandica Huljić: 

- Kada će biti deratizacija za direktora komunalnog? 
Ivica Novak -  direktor Komunalno Hvar d.o.o.  

- Deratizacija će biti sljedeći tjedan. 
Nada Jeličić: 

- Izvještaj o svim aktivnostima za izgradnju Srednje škole Hvar? 
- Kako se rješava izlaganje umjetničkih eksponata u gradu Hvaru? 

Gradonačelnik: 
- Izmjenama i dopunama prostornog plana nastali su temelji za daljnji rad na izgradnji Srednje 

škole Hvar, te u konzultaciji s izrađivačem plana to bi trebalo biti riješeno i slijedeći tjedan 
upućeno nadležnoj gradskoj službi radi dobivanja građevinske dozvole. 

- Ribič – poznata je procedura i služba grada zadužena za vizualni identitet Grada neke stvari 
odbije, a neke prihvati, a Ribič je već donesena odluka na Gradskom vijeću daje odobrenje. 
Mozaik „Otisak“ otkrit će se za dan Grada. 

Teo Jeličić: 
- Opet imam nulto pitanje: 21 mjesec je od dana raspisivanja natječaja za direktora turističke 

zajednice, 17 mjeseci od kada sam postavio pitanje na istu temu i 10 mjeseci od dana zadnjeg 
nastanka upravnog vijeća Turističke zajednice odgovor nisam dobio? 
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- Izvješće o danim ugovorima o korištenju javnih površina, pa pitam pravnu službu grada kako 
je moguće da je s firmom Slatka sol d.o.o. sklopljen ugovor o korištenju javne površine, kada 
je istovremeno provedena kompletna procedura o deložaciji istog štekata? 

- Da li je moguće iznajmljivati javnu površinu osobi koja je umrla prije tri četiri godine, mislim 
na Ambroza Carića – U.O. Jerolim? 

- Pitanje za komunalno redarstvo – 15 ili 16 mjeseci su postavljene kamera na javnim 
površinama, te koliko je predmeta iz snimaka procesuirano i da li je ijedan procesuiran- 
molim komunalno redarstvo pisani odgovor. 

- Manifestacija dolazak Cara Dioklecijana – tajming dolaska u obavijesti je bio u 20,00 sati, a 
stvarno se manifestacija odvila u 18,30 sati i trajala 35 minuta, tako da većina Hvarana i 
gostiju nije vidjela tu manifestaciju, nego sudionici yachtweeka koji su uletjeli među iste. 

- Ugovor o tehničkoj produkciji između Grada Hvara i Kanala 5 na 44.000,00 + PDV, interesira 
me prema kojoj ciljanoj populaciji produkcija navedene manifestacije usmjerena, tj. kojim 
posjetiteljima Grada je navedena produkcija namijenjen, a obzirom da se Kanal 5 emitira na 
području Splita, te me zanima zašto smo izbrali jednu takvu televiziju, jer ako smo htjeli 
promociju iste onda se to trebalo napraviti na širem području. 

Gradonačelnik: 
- Što se tiče direktora turističke zajednice na to sam mnogo puta odgovarao – Turistička 

zajednica radi svoj posao i funkcionira dobro, bili smo na sajmu Berlinu i Londonu. Direktor 
će biti izabran kada splasne sezona, jer je vrlo teško okupiti ljude koji odlučuju o tome usred 
sezone. 

- Nije mi poznato u vezi javne površine i u vezi pokojnog Ambroza Carića i tu će mi pomoći 
službe. 

- Kamera se pregledava i svaki slučaj se prosljeđuje. Redari imaju naputak da prvo upozore i 
da vas o tome izvijeste. 

- Građanima Grada Hvara se da je događaj većeg značaja, da li je pogođen događaj o tome će 
odlučivati građani. Kanal 5 je televizija, ali ona ima druge tvrtke u ovom slučaju ugovor je 
sklopljen s produkcijom odnosno čovjekom koji je ovu manifestaciju i osmislio. Cilj je dakle 
održavanje manifestacije, a ako je to moguće i snimiti tim bolje, privući će dodatnog gosta. 
Dok budem Gradonačelnik nastojat ću raditi u ljetnoj sezoni jedan mega događaj, prošle dvije 
godine bio je Eurogastro, sada je bilo ovo. 

Nela Rakić Paduan: 
- čl. 38. Zakona o obrtu u slučaju smrti obrtnika izbire se privremeni poslovođa do okončanja 

ostavinske rasprave, to je jedini način poslovanja obrta. 
Gradonačelnik: 

- Slatka sol – vlasnik Carpe Diema. Provjeriti ću s komunalnim redarstvom, jer ovog ljeta nisam 
dobio nijedan njihov zapisnik o deložaciji. Zapisnik je postojao lani – odgovorio sam Vam na 
to pitanje. Mijenjati ćemo odluke da prema svima postupamo isto. 

Teo Jeličić: 
- Ovo smo čuli i lani u petom mjesecu da ćemo mijenjati odluke, pa opet nismo ništa učinili. 
- U čl. 2. ugovora piše da će TV5 obaviti poslove tehničke realizacije, promocije, snimanja, 

montaže i emitiranja u programu Kanala 5. Mene samo interesira prema kojoj ciljanoj grupi 
smo mi trebali snimati ovu manifestaciju, kojem tipu gostiju je trebali ići promocija, jer stoji 
emitiranje na Kanalu 5 u čemu se sastoji promocija. 

Gradonačelnik:  
- Služba mijenja i priprema odluke, a ako Vi niste zadovoljni  onda će to biti brže kada Vi budete 

gradonačelnik. Treba napomenuti da se radi o spletu odluka koje treba promijeniti i to će te 
imati na stolu kada bude gotovo. Ne želim raditi odluku koja će imati manjkavosti kao i ove 
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posljednje. Tako odluka o komunalnom redu ima nekoliko izmjena, pa ako je takvu dignemo 
na web ljudi neće ništa razumjeti. 

- Prvotni cilj manifestacije nije bilo snimanje, već izvođenje uživo, a ako se to moglo snimit to 
je usputno da vide i drugi ljudi. 

Drago Carić: 
- Heliodrom – zvali su me iz Divulja, da je opasno sletjeti na heliodrom. Svjetla koja su 

postavljena ugrožavaju sigurnost slijetanja i da će obustaviti slijetanje na hvarski heliodrom. 
Treba kupiti svjetla koja ima Brač, Šolta i Krk? 

- Hoćemo li dobiti strategiju Grada na vijeće stalno se odgađa? 
- Ove godine nadopuna strategije Uhy firma iz Splita, knjižnica, sport i nije mi jasno zašto i  

zatim i Zelena akcija.  
- Mi smo prije imali odbor za strategiju i tako su bili uključeni široki slojevi stanovništva, da je 

napravi hodogram i plan rada tko je zadužen za što. 
- Centar – hoće li šahte biti konačno zatvorene, jer su sada trenutačno pokrivene granjem i 

tko padne u njih ozlijediti će se. 
Gradonačelnik: 

- Još radimo na tome projektu heliodroma i moja je želja da bude drugi legalan heliodrom u 
Županiji, jer nisam siguran da li bi i splitski heliodrom danas dobio dozvolu s obzirom na 
zgrade koje su iznikle u njegovoj okolici. 

- Upoznat sam sa problematikom svjetla i to je akutni problem koji zahtjeva direktnu 
komunikaciji, a ne čekati vijeće za postavljanje tog pitanja. Ugraditi nova svjetla po uzoru na 
spomenute Gradove i imat ćemo riješen problem. 

- Strategija je na slijedećem vijeću. 
- Šahte su unutar obuhvata Hotela Faros, i provjerit ćemo zašto to nije sanirano. 

Drago Carić: 
- Mene su zvali iz Divulja da u Gradu ne mogu dobiti osobu, također su zvali i Crveni Križ i gđa. 

Maja me zvala da napravim nešto. Josip Novak je ime pilota. 
Gradonačelnik: 

- Novak Josip je član DVD-a Stari Grad, osoba s otoka kojeg sam sreo neki dan na proslavi Sv. 
Roka i proslavi dana Staroga Grada i kod proslave 2400 godina Staroga Grada. Svi ti 
zapovjednici iz Divulja imaju moj broj telefona od prije. Ne znam gdje je tu problem. Kako 
me za to nisu zvali, a zvali su me za dva bora koja ima smetaju prilikom slijetanja. 

Katica Vučetić: 
- Molila bi pisani odgovor od strane komunalnog redarstva – Koliko su od 01. 05. do 31. 08. 

2016. koliko su komunalni redari donijeli usmenih i pisanih naloga u vidu rješenja za slijedeće 
radnje: po čl. 70. koji se odnosi na postavu ozvučenja i puštanja glazbe izvan ugostiteljskih 
objekata, po čl. 81. i 82. bacanje letaka i reklamnog i drugog materijala, po čl. 81. zabranjuje 
se bacanje i odlaganje raznoraznog otpada, po čl. 90. zabranjuje se ispred skladišta i radnji 
odlaganje raznog otpada i nepotrebnih stvari, po čl. 101. zabrana puštanja pasa na javne 
zelene površine i vožnja bicikla po gradu, po čl. 105. prekopavanje po kantama i odnošenje 
otpada iz njih, po čl. 157. da se prijevoz i ukrcaj putnika vrši po redu vožnje ova odredba 
primjenjuje se na iznajmljivanje čamaca i rent-a-boat koji imaju naši hvarski obrtnici, po čl. 
162. definiraju se ovlasti komunalnog redara koji ima izricati i naplaćivati mandatne kazne za 
prekršaje – koliko je naplaćeno mandatnih kazni po gore navedenim prekršajima. Po čl. 167. 
ima na pomoć policije u radu, ako naiđe na otpor. Dakle, koliko je komunalno redarstvo 
zatražilo pomoć policije i koliko je naplaćeno kazni. Mislim da nisu važni novci nego red u 
Gradu. 

Gradonačelnik: 
- Vrlo brzo će te dobiti izvješće komunalnih redara i to obično radimo tijekom 11. mjeseca. 
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- Navedene odredbe su već 20 godina u Odlukama. Određeni pomaci u postupanju 
komunalnih redara se vidi, a postoji još mjesta za napredak. 

Jurica Miličić: 
- Jeste li u pregovorima i tko će nastupati za starogodišnji/novogodišnji doček u gradu Hvaru 

imate li tu savjetnike, nekakvu komisiju i koliko će to koštati porezne obveznike grada Hvara. 
- Zašto su se digle cijene paušala u pojedinim valama – Zatupac, Jagodna i Milna? 

Gradonačelnik: 
- U pregovorima sam trenutačno i kada bude ugovor zaključen sve ćete znati. 
- I mene je zaustavila ta osoba s istim pitanjem. Ja sam mu odgovorio da nitko nije dao nalog 

da se podigne i ne znam tko je rekao da se to prepolovi, jer je gost, gost bilo gdje na području 
grada Hvara. 

Jurica Miličić: 
- Molim pisani odgovor u vezi turističke zajednice. 

Ivana Visković: 
- Šetnica prema Pokonjem dolu ista je neravna, puna rupa, iz nje vire žice. Kada će se ista 

urediti? 
- Parkiralište Lucije Rudan – po koje će se kriteriju dobivat parkirana mjesta? 
- Što sa parkirnim mjestima koje određeni stanari svojataju i stavljaju daske i kante? 

Gradonačelnik: 
- Prometni redar je zadužen za promet u mirovanju. 
- Komunalni redar je zadužen za bačvu kantu na cesti i rješavati ćemo to ukanjanjem. 
- 19. parkiranih mjesta u Ulici Lucije Rudan će se raspodijeliti temeljem zahtjeva građana i da 

će se odrediti što pravednija raspodjela. 
- Za šetnicu bio je zahvat, a konkretnije će odgovoriti Šime Šurjak. 

Šime Šurjak: 
- Za Pokonji dol su vidljive određene rešetke nastale uslijed postavljanja rasvjete. U perspektivi 

bilo bi idealno asfaltirati šetnicu u punom profilu. 
Fabijan Vučetić: 

- U prosincu ističe lokacijska dozvola za sanaciju odlagališta – kakva je situacija sa otkupom 
zemljišta i hoće li biti otkupljeno zemljište na vrijeme, odgovor gradonačelnika ili direktora 
komunalnog? 

- 300 bajkera je mutke ušlo na Tvrđavu i prema mojim saznanjima je postavilo punktove ili 
šankove sa pivom i nikome se nije naplaćen ulaz. Tvrđava je gradska imovina kojom upravlja 
Gradsko vijeće – tko je odobrio ulaz na Tvrđavu bez naknade i postavu šankova – pitanje 
službi za gospodarstvo? 

- Pitanje u pisanom obliku od direktora Fontika – Kojom odlukom i kada je prestala prodaja 
godišnjih preplata na parking? 

- Oko Dočeka Nove godine, ne znam koliki će biti iznos ugovora, ali podsjećam na čl. 48. 
Zakona o područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi 0,5% proračuna i više od toga 
Gradsko vijeće. 

Gradonačelnik: 
- Zahtjev za lokacijsku dozvolu za odlagalište – situacija na početku mandata složena da 

složenija nije mogla biti jer po ovom pitanju nije radio više od sedamdeset godina. 
Otkupljeno je zemljište od najvećeg vlasnika na tom dijelu. Trenutačno imovinskopravna 
služba Grada u suradnji s Komunalnim radi na otkupu ostalog dijela zemljišta. Razgovori su u 
tijeku, napravljena je procjena i što se mene tiče sve će biti završeno do kraja godine. Ono 
što mene najviše tišti je da na jednom dijelu postoji sudski spor između komunalnog i te 
osobe, koji se treba što prije prekinut, jer se u suprotnom neće ispoštovati rokovi. Sva 
odlagališta se trebaju sanirati do kraja 2018.g., tu država prijeti penalima, a ja se nadam na 
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nećemo biti u toj situaciji. Jedna osoba je objedinila jednu česticu koja je imala više vlasnika, 
te smo u tom dijelu imali sreće. 

- Ovlasti Gradskog vijeća jest da određuje namjenu pojedinog objekta, a ovo čista operativna 
zamolba te je gradonačelnik odobrio besplatan ulaz kao što se odobrava grupama što imaju 
nekakve proslave, pa je tako par dana poslije imao Erasmus besplatan ulaz na zahtjev srednje 
škole. To nije masovna pojava, to se da u iznimnim situacijama za određene grupe. 

Fabijan Vučetić: 
- U vezi tih zahtjeva, već je vrijeme da napravimo nekakav pravilnik o raspolaganju gradskom 

imovinom. Koristim prigodu da pozdravim direktora Odvodnje Hvar gosp. Roberta Armića 
Sponzu. 

Gradonačelnik: 
- Nadopuna kada se nekog pušta bez naknade isključivo se radi o gradskim udrugama koje se 

financiraju iz gradskog proračuna. To nije masovna pojava ne bite stekli krivi dojam. 

Točka 4.  
Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 
godinu. 
Margita Petrić Hraste izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Drago Carić: 

- Da li je išta dobiveno od Fondova EU, i da li je planirano za sljedeću godinu? 
- Trava za nogometno igralište u Križnoj luci nabavljeno je 2003.g. preko sina Ćire Blaževića 

1,5 milijuna kuna. Mi planiramo Sportski centar zašto nešto mijenjati nešto što funkcionira.  
- Zašto je zdravstvu smanjeno od 100.000,00 kuna na 60.000,00 kuna. 

Margita Petrić Hraste: 
- Što se tiče nogometnog igrališta planirano je 600.000,00 ove godine i 900.000,00 slijedeće 

godine, jer je prema predviđanjima potrebno oko 1,5 milijuna kuna. Sto pedesetoro djece 
pohađa školu nogometa i treba je promijeniti jer joj je istekao tijek trajanja. Mogu Vas 
izvijestiti da je kredit Sportskog centra isplaćen u cijelosti i da više te obaveze nemamo. 

- Sva izdvajanja za zdravstvo formiraju se kroz zahtjeve prema Gradonačelniku i Službi za 
proračun. Obzirom da su ti zahtjevi bili smanjeni – smanjili smo poziciju zdravstva i povećali 
stavku na poziciji za javnu rasvjetu na heliodromu koja služi u funkciji zdravstva. 

Ivana Visković: 
- Do izgradnje Sportskog Centra 150 djece će se i dalje igrati na nogometnom igralištu i 

smatram da je dobrobit djece viša od svakih novaca. 
Drago Carić: 

- Izgradnja Sportskog Centra da se ubrza maksimalno. 
- Nisam protiv nabave travice, ali ona mora biti zdravstveno i ekološki ispravna. 

Zoran Sansović: 
- Ja bih htio odgovoriti vijećnici Visković, da smo ja i kolega Dujmović igrali na zemlji po 

kamenjima pet godina i jesmo dobro ispali – jesmo! 
Gradonačelnik: 

- Nikada se u mojem mandatu neće dogoditi da zdravstvo nešto traži, a da to ne dobije. 
Momentalno razmršavamo zahtjev za ugradnjom klime, nažalost odnosi takvi kakvi jesu. 
Zgrada je vlasništvo Županije našli smo nekakav model koji ćemo predočiti odboru za 
zdravstvo. 

- Travi je istekao rok i treba je zamijeniti i to je nužno. Ne može se više čekati jer igranje na 
tom terenu postaje opasno za korisnike. 

- Ekološka ispravnost je nužna i uvjet postavljanja. 
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Margita Petrić Hraste: 
- Odbor za proračun i financije – zadovoljan ostvarenjem proračuna i proračun je dobro 

planiran. Sve ove izmjene nisu u financijskom dijelu i dodavanje novih programa velike, nego 
samo one predviđaju što će se od kada će se moći raditi u gradu Hvaru do kraja godine, a 
ono što se ne ostvari morati će se planirati u proračunu 2017.g.. Sama stavka u proračunu je 
podloga za kretanje u postupak nabave. Ono što se neće ostvariti u 2016.g. moralo se dignuti 
iz proračuna Grada Hvara. Odbor je dao pozitivno mišljenje na izmjene i dopune proračuna 
Grada Hvara. 

Ita Pavičić: 
- Mi smo se prijavili projekt Hvar Tvrđava kulture i ona je sada na evaluaciji na petom stupnju. 

Koliko će trajati do konačnog odobravanja to nama nije poznato. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -4, „PROTIV“-5, „SUZDRŽAN"-1. 
Prijedlog izmjena i dopuna proračuna nije prošao. 
Predsjednik vijeća određuje stanku od 10 minuta radi korekcije dnevnog reda. 

Točka 5. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu. 
Gradonačelnik: 

- Proračun je izvršen u 70% i neizglasavanjem rebalansa proračuna je zaustavljen rad mnogih 
djelatnosti i doveli u pitanje kapitalnih pomoći koji smo već ugovorili s državom. Nanijeli ste 
Gradu nenadoknadivu štetu. Imati na računu milijune, koji se ne mogu utrošiti rezultat je 
Vaše odluke.  

- Povlačim slijedeće točke dnevnog reda: 
- 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu, 
- 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. 

godinu, 
- 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 

2016.godinu, 
- 8. Prijedlog Odluke o izmjeni  i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu za Grad Hvar, 
- 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar, 
jer one nemaju smisla obzirom da rebalans nije prošao. 

Predsjednik vijeća utvrđuje da bivša točka 10. postaje točka 5., a sve sljedeće točke pomiču se 
sukcesivno iza nje. 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća utvrđuje novu točku 5. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih 
građevina odvodnje na području Grada Hvara. 
Šime Šurjak izlaže kao u materijalima uz dopune: 

- Članak 1. prijedloga odluke se briše. 
- Članak 2. postaje čl. 1. prijedloga odluke. 
- Članak 3. postaje čl. 2. prijedloga odluke. 
- U novome čl. 1. Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Marina Gazarovića sada bi iznos bio 

940.000,00 kuna. 
- Izgradnja fekalne kanalizacije od Ograda do mora II. faza iznos bi bio 480.000,00 kuna. 
- Sanacija i rekonstrukcija oborinske i fekalne kanalizacije obala Riva, Ograde, Lucije Rudan, 

Vicka Pribojevića, Šamoretov dolac, Ulica Mića Marchija iznos ostaje isti 430.000,00 kuna. 
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- Sanacije oborinske i fekalne kanalizacije Ograde i ulica Nikice Kolumbića i ostalo je 
199.000,00 kuna.  

- Nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom oborinske i fekalne odvodnje ostaje 50.000,00 
kuna. 

- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije ostaje 
101.000,00 kuna. 

- Ukupan iznos je 2.200.000,00 kuna kao što je planirano u prvotnom proračunu. 
Šime Šurjak: 

- Nadopuna: ove izmjene su potrebne da bi se već neki radovi koji su odrađeni mogli iz 
financirati do kraja. To nisu novi radovi, već radovi koji su ugovoreni ili odrađeni tako da bi 
se mogli završiti. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog s izmjenama na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -10, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je izmijenjeni prijedlog usvojen. 

Točka 6.  
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016.godinu. 
Margita Petrić Hraste izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog s izmjenama na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -4, „PROTIV“-2, „SUZDRŽAN"-4. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je polugodišnji izvještaj izvršenja proračuna nije usvojen. 

Točka 7. 
Izvještaj gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da su vijećnici materijale primili i odmah otvara raspravu. 
Nada Jeličić: 

- Izvještaj je sumiran u osam točaka, a ovo drugo su stvari koje su službe radile i to ide nekako 
po inerciji. 

- Osvrt na govor Gradonačelnika koji okrivljuje Gradsko vijeće za ovu odluku, ja ovdje govorim 
u ima Liste za ponos Mista koje nije podržalo proračun iz razloga koje su tada iznijele, 
Gradsko vijeće ima priliku putem proračuna izraziti nezadovoljstvo politikom vođenja ovog 
Grada i radom Gradonačelnika. To je naše pravo i zapitajte se odakle nezadovoljstvo. 

Predsjednik vijeća upozorava vijećnicu Jeličić da se drži teme i da je točka o proračunu prošla i da se 
raspravlja o polugodišnjem izvješću Gradonačelnika. 
Gradonačelnik: 

- Služba u jednom Gradu ništa ne radi po inerciji. Dobar gradonačelnik će se savjetovati sa 
Službom, ali on donosi političku odluku. Nakon toga se Služba radi upravni postupak. 

- Što se tiče rebalansa proračuna on se puni kao nikada u povijesti grada i dizanjem ruke za 
proračun to se samo trebalo pretvoriti u investicije. 

Predsjednik vijeća upozorava Gradonačelnika da se drži teme i da je rasprava o proračunu prošla. 
Teo Jeličić: 

- Ovdje smo sve čuli o čemu su sve vijećnici krivi. Planom rada Gradskog vijeća za prva dva 
tromjesečja na koji se ovaj izvještaj odnosi bilo je predviđeno cca 30 točaka, od toga je 
Gradonačelnik trebao predložiti mislim 24, a pred vijećnike je došlo samo šest. 

- U 11. mjesecu obećali smo i donijeli smo odluku da ćemo izraditi novi Pravilnik o 
komunalnom doprinosu – ništa. 

- Strategija razvoja grada je trebala doći u prvom tromjesečju prije izglasavanja izmjena i 
dopuna Prostornog plana koji je trebao biti rezultat te Strategije. Mi ćemo sada donijet 
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Strategiju za period od 01. 01. 2016. do 2020. i onda će nas, kao vijećnike, netko prozivat za 
da radimo protiv interesa ovog grada. Pročitajte ove izmjene i dopune proračuna. 

Predsjednik vijeća je upozorio da nitko nije htio komentirati izmjene i dopune proračuna kada se o 
njima raspravljalo, te ustvrdio da su izmjene i dopune proračuna iza nas. 
Teo Jeličić: 

- u 11. mjesecu 2015.g. dogovorena je sanacija zapadne obale Mandraća – ništa. 
- u 11. mjesecu 2015.g. o tematskoj sjednici o sportu dogovoreno je da će se u provom 

tromjesečju oformiti odbor za izgradnju Sportskog centra – nula. 
- Po prvi put u ovoj modrenoj Hrvatskoj državi Strategija turističke sezone nije donesena – 

nula, i onda se prozivaju vijećnici prozivaju za nerad. To je trebao napraviti gradonačelnik. 
- On nas uvjerava da Turistička zajednica dobro funkcionira i bez direktora, onda donesimo 

odluku da direktora ne treba. Da će biti izglasan direktor poslije sezone, to smo čuli i lani. 
Sjednica upravnog vijeća se stalno odgađa. 

- Istina je da prihodi ovoga Grada nikada nisu bili veći i to je nažalost ono što nas je uspavalo i 
Hvar se fakat događa po inerciji. 

- Zapitajmo se kako je proračun porastao samo 30% u zadnjih 15 godina, a cijene su u to 
vrijeme porasle tri puta. 

Gradonačelnik: 
- Ne znam čime sam izazvao vašu mržnju. Vi bi te se sada prali notornim lažima. 
- Pravilnik o komunalnom doprinosu bio je na Gradskom vijeću i tu nije prošao. 
- Vijeće turističke zajednice - prvi put čujem da se dogovara iz tjedna u tjedan, pa valjda ga ja 

sazivam. Nije mi ga padalo napamet u sezoni je sazivati. Turistička zajednica funkcionira, 
naravno je da joj treba direktor.  

- Plan rada gradskog vijeća je plan i ako je nešto bilo određeno u prvom tromjesečju, a 
odrađenom u drugom je bilo uvijek od 1990-ih. Gradsko vijeće može donijeti ambiciozan 
plan. 

- Oformila se ta komisija koju ste spomenuli i svi odbori koji su ste tražili. 
- Mnogo se toga u ovoj vijećnici reklo, operativna provedba je nešto drugo i puno puta ovisite 

o ljudima koje morate čekati i požurivati da obave svoj dio posla. 
- Nisam ni očekivao da ćete podržati izvješće Gradonačelnika. 

Teo Jeličić: 
- Poštovani gradonačelniče ja Vas ne mrzim, ali strahovito mrzim nedolazak na posao. 

Strahovito mrzim kako se Vi isti odnosite prema toj instituciji Gradonačelnika. Građani su Vas 
plebiscitarno izbrali velikom većinom, a nisu Vas izabrali da ne dolazite na posao. Sve što sam 
iznio da su činjenice. 

- Jest, pravilnik je bio na sjednici, i u 11. mjesecu je dogovoreno da će se pravilnik izmijeniti, 
za mjesec dana je godina dana. 

- Odgovorno s ove govornice tvrdim nemam nikakve ambicije biti gradonačelnik ovoga Grada 
ni sad, ni ubuduće, ni prije, ali imam ambicije da ovom gradu bude bolje. 

Gradonačelnik: 
- Ovaj gradonačelnik ima 4 ureda i svako ima pravo na svoju percepciju. 
- Vašem bivšem gradonačelniku se spočitavalo da se više u uredu, a ja sam više među ljudima 

i volim rješavati probleme na licu mjesta. Vrhunski operativac na licu mjesta cijeli život. 
- Ja se do svoja četiri ureda volim prošetati i potpisati sve dokumente, a ne čekati u svom 

uredu da mi s četiri lokacije dođu službenici s hrpom papira kao prijašnji gradonačelnik. 
- Ne dignuti ruku za 30 godina stari projekt ili za izmjene i dopune Prostornog plana ne 

smatram radom da dobro ovoga grada. 
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- Odluka o komunalnom doprinosu u težnji da dobijemo obrtnu zonu, da u slučaju naplate po 
kubikaži to vrlo opterećuje obrtnike. Pred Vas je došao je prijedlog i vi ste imate primjedbu 
na cijenu i glasali protiv. 

Teo Jeličić: 
- Sad ste rekli da promptno reagirate, a prije u raspravi ste rekli da ne reagirate promptno da 

ne bi pogriješili, pa sad ne znam. A ako ćemo o promptnom reagiranju zašto nije uklonjen 
objekt na vrhu rive, zašto je radilo područje Rotondole, koje je na vaš prijedlog ovo vijeće 
ukinulo postavljanje privremeno povremenih objekta, koliko ste naplatili ljudima koji su 
prodavali piće na potezu od Rotondole do Venerande za vrijeme Ultre. Što ste poduzeli protiv 
osoba koje na dječjem igralištu prodaju drogu? Što ste poduzeli, a imamo kamere, protiv 
ljudi koji su prošlu nedjelju u 12,00 ispred Arsenala konzumirali drogu, a htjeli ste ovim 
rebalansom povećati 130.000,00 kuna za policajce. 

Gradonačelnik: 
- Teško je razgovarati kada Vam netko vadi riječi iz konteksta. Treba promptno reagirati kada 

je to moguće, a ponekad kada to nije potrebno je i tri puta promisliti. 
- Sada ste mi nabrojili 15 stvari o kojima nemam saznanja, a ja sam građanima na početku 

mandata na web stranici stavio tri stvari: ZAKRPAJ.to, pitaj komunalnog redara i pitaj gradske 
službe. To su alati koji ubrzavaju i olakšavaju rješavanje problema. Njima ste i Vi mogli 
prijaviti problem, a ne čekati sjednicu vijeća. 

- O drogi ne mogu govoriti ništa, ali ću obrazložiti sezonske policajce. 
- Koliko god mogu dobiti sezonskih policajaca to bolje, jer to znači sigurnost u gradu. 
- Koji gradonačelnik u Hrvatskoj lovi drogu, a ove godine su na mahove bili su djelatnici za 

narkortike. 
Drago Carić: 

- Kada pogledam vidim javna nabava, komunalna djelatnost to se rutinski radi, a što samo 
amenuje gradonačelnik. 

- EU fondovi, LAG Škoji, koliko ste bili u Županiju kod Župana – za državne djelatnosti i u 
središnju državu. 

- I do kraja mandati volio bih čuti i znati gdje će biti lokacija Doma Zdravlja i staračkog doma – 
dnevnog boravka. Htio bih znati. 

Gradonačelnik: 
- Zna se po zakonu što je ovlast Grada. 
- Kada sam stupio na dužnost mene je dočekala plava fascikla s 74 milijuna hitnih, da ne mogu 

biti hitnije, investicija u infrastrukturu. Niste mogli odrediti što je prioritet. 
- Novac se ulaže u infrastrukturu, a gdje bi se trebao ulagat. Udruge nikada stabilnije. 
- Hajmo se dogovoriti – kada napišem gdje sam bio onda me se zove putešesvija, kad ne 

napišem gdje sam bio onda Vas zanima gdje sam bio. Sastanak koji nije urodio plodom, ne 
spominjem. 

- U ostalom u proračun moja reprezentacija i putovanja sve piše. 
Jurica Miličić: 

- Kada ga ja slušam ispada sve kao iz bajke. Gradonačelnik radi, a mi ga kočimo. Vijećnici su za 
sve krivi, tj. odgovorni. 

- Urediti će pjacu, a od te pjace ništa. To sam barem već 20 puta rekao. 
- Mi smo za sve odgovorni za donošenje proračuna, ovoga i onoga, a gradonačelnik je savršen. 
- Gradonačelniče, uz dužno poštovanje Vi radite, ali možete puno bolje. 
- HDZ će staviti na svoju stranicu izvješće. 
- HDZ grada Hvara neće podržati ovo izvješće i bit će vjerodostojan. 
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Gradonačelnik: 
- Vijećniče Miličiću ja Vam dozvoljavam da Vi kao osoba mene ne poznajete. Vi ste friški 

građanin ovog grada. Rino Budrović drugačiji čovjek nego što ga Vi znate. Ja nikada nisam 
rekao da je grad Hvar, grad iz bajke – savršen.  U svakom mojem izlaganju može se čuti izjava 
samokritike da se može bolje i kvalitetnije, a ja Vam u životu upravo obrnuto: kada je nešto 
dobro odrađeno odradili smo mi, a kada je loše odradio sam ja. 

- Uređenje Pjace je jedan veoma kompleksan projekt. Moj prethodnik je dva puta produživao 
građevnu dozvolu, a zna se tko je tada s njime bio na vlasti, te je izgubljena bez da je udaren 
čavao u kompleksnom projektu koji ne radi Grad Hvar sam nego u suradnji s Hrvatskim 
vodama. I sada Ita Pavičić i direktor Komunalnoga i direktor Odvodnje rade na tome u 
suradnji s Hrvatskim vodama. 

- U Arsenal do 2009. g. nije bila ni brokva udrivena stali su radovi i počeli smo raditi zadnjih 
deset dana i spasili građevnu dozvolu i od tada ni dan prekida i biti će dovršeno u slijedećih 
godinu i pol dana i pitanje kako će ne izglasavanje proračuna utjecati i na taj projekt. 

- Meni je žao ovih novaca što će ostati na računu. 
Jurica Miličić: 

- Gospodine Gradonačelniče ja Vas nisam secirao koliko je tko u gradu i ja sam malo više u 
gradu nego što ste Vi to mislili. 

- Izbori su odavno završili, i to što Vi spominjete to je bilo u eri kada ja nisam bio predsjednik 
HDZ-a Hvar i to je neko prošlo vrijeme. I vi ste nešto drugo pričali prije par godina kao vijećnik, 
a sada pričate drugo o pjaci i o Venerandi. 

- Ostajem pri tome da za ovaj Hvar možete puno bolje. 
Gradonačelnik: 

- Slažem se s Vama vijećniče Miličić, jer da bi se ovaj gradonačelnik okrenuo budućnosti morao 
je sanirati prošlost i to debelo sanirati prošlost.  Ja sam o pjaci govorio onda i sada isto, osim 
što je onda postojala jedna razlika bila je aktualna građevinska dozvola, a sada nije i to bi 
nam se dogodilo i u kazalištu da nismo za deset dana počeli raditi. 

Nada Jeličić: 
- Građevna dozvola za pjacu je bila važeća još nekoliko dana od dana kada ste stupili na 

mandat. 
- Za Arsenal bi uspješan gradonačelnik okupio tim i aplicirao na Fondove EU, a osam milijuna 

kuna utrošio na nešto drugo. 
Gradonačelnik: 

- Mislim da je građevna dozvola istekla prije, jer smo ga mi kao vijećnici napadali da je izgubio 
građevnu dozvolu za pjacu. 

- O Fondovima je već sve bilo je već rečeno. Radili Arsenal s fondovima EU, a Tvrđavu kulture 
sa svojim novcima ili obrnuto. Bitno je da se radi dva projekta. 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja izvješće na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -4, „PROTIV“-4, „SUZDRŽAN"-4. 
Polugodišnje izvješće nije usvojeno.  

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine. 
Margita Petrić Hraste izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja izvješće na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -9, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog prošao. 
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Točka 9. 

Odluka o korištenju javne površine za postavu tabli za oznaku komercijalnog sadržaja u Gradu Hvaru. 
Nela Rakić Paduan izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Ita Pavičić: 

- Provedba je kasnila, ali su svi obrtnici su stavljeni. 
- Table za kulturne spomenike staviti će se slijedeći tjedan. Sve u svemu postavljeno je 64 

table. 
Fabijan Vučetić: 

- U čl. 3. se navodi sve dokumente koji su potrebni za dostavu u Službu za prostorno uređenje, 
a isti dokumenti se traže i u većini slučajeva postoje u službi za javne površine. Je li doista 
potrebno da se dva puta dostavljaju Gradu isti dokumenti. Evo jedna primjedba da se ne 
gnjave korisnici. 

Ita Pavičić: 
- Primjedba stoji, ali uz obrtnike koji koriste javnu površinu javljaju se i trgovine koji ne koriste 

javnu površinu i kulturna dobra koja postavlja Grad Hvar. Može se dodati da ako je postojeći 
korisnik javne površine da nije potrebno ponovno dostaviti svu dokumentaciju. 

Katica Vučetić: 
- Mi kao udruženje obrtnika podržavamo ovu odluku i ne bi ništa mijenjalo. 

Zoran Sansović: 
- U čl. 6. naknada za postavljanje prve tabele iznosi 2000,00 kuna, pa onda se smanjuje, pa 

onda 1000,00 kuna, pa se smanjuje na 500,00 kuna, pa 3000,00 kuna na 1500,00 kuna. Koja 
je intencija toga nije jasno? 

- Oštećenu i dotrajalu tabelu za koju je uredno plaćena naknada Grad Hvar se obevzuje 
zamijeniti. Oštećena i dotrajala su dva različita pojma? 

Nela Rakić Paduan: 
- Ako korisnik traži jednu tablu taj iznos bude 2000,00 kuna za prvu godinu, a za slijedeću 

godinu 1000,00 kuna. 
- Ako korisnik traži dvije table ili više tabli na više lokacija taj iznos bude 1000,00 kuna za prvu 

godinu, a za slijedeću godinu 500,00 kuna. 
- Za rivu kada se stavlja tabla na dvije strane onda se izrađuju dvije table i to je 3000,00 kuna 

za prvu godinu za svaku slijedeću 1500,00 kuna. 
- Oštećena ili dotrajala je stavljeno da se ne moraju ispuniti dva kumulativno određena uvjeta 

za zamjenu. 
- Za čl. 3. dokumentacija je minimalna za dodjelu – zahtjev iz kojeg je vidljivo vrsta objekta i 

izvod iz sudskog ili obrtnog registra. Doista, potrebna dokumentacija je svedena na najmanju 
moguću mjeru. 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -9, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 10. 

Zaključak o pokretanju inicijative za poduzimanje mjera za sprječavanje štete od divlje svinje 
Liljana Caratan Lukšić izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -10, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 
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Točka 11. 

Liljana Caratan Lukšić izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -8, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-1. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Predsjednik vijeća utvrđuje da je iscrpljen dnevni red i srdačno pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje 
se na sudjelovanju. 

Sjednica završena u 13,56 

Zapisnik vodio i sastavio:                                                              Predsjednik Gradskog Vijeća: 

Marin Vranković, dipl. iur.                                                                    Fabijan Vučetić 

 


