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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 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, 

održane 08. prosinca 2016. godine, u Gradskoj loži – „Loggi“ u Hvaru 

Početak sjednice u 08:30 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., Vinko Ravlić, bacc. oec, 

Nada Jeličić, Aleksandra Borčić, Frane Žuvela, 

Dr. Drago Carić, Teo Jeličić, Tonči Dujmović 

I z o č n i   v i j e ć n i c i: Katica Vučetić 

Predsjednik utvrđuje da je sjednici nazočno 12 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 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, 
2. Pitanja vijećnika, 
3. Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu, 
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2017.godinu, 
5. Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu, 
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017. godinu, 
7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu, 
8. Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2017.godinu, 
9.Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30.Zakona o 
komunalnom gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar, 
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti izu čl. 22 Zakona o 
komunalnom gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar, 
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih 
površina, čišćenja  i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne 
rasvjete i provođenja sustavne akcije DDD  za 2017.godinu, 
12. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru na području Grada Hvara, 
13. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području 
Grada Hvara, 
14. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara,  
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15. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao dijela čest. zem. 907/2, 908, 923/1 i 
907/3 k.o. Hvar površine 2580 m2 (površina pod komunalnim otpadom), 
16. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao čest. zem. 4566/10 k.o. Hvar,  
17. Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači 
Vukašinović, 
18. Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači 
Vukašinović, 
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar, 
20. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar za pedagoško-radnu godinu 2015/2016. 
Na znanje: 

- Odgovor na vijećničko pitanje vijećnice Nade Jeličić 
- Ostavka Šime Šurjaka  

Predsjednik vijeća otvara raspravu o dnevnom redu. 

Teo Jeličić: 
- Dvije dopune dnevnog reda. Predlažem da se Točka 14. objedini s raspravom sanacije 

odlagališta komunalnog otpada na Stanišću. 
- Predlažem skidanje točki 15., 16., 17. i 18., jer imaju financijske obaveze prema Gradu i za 

Grad. To sve iz razloga što selektivno dolaze točke. Ima i dvije točke o kojima ovo Vijeće nije 
raspravljao i to Prebijanje komunalnog doprinosa za radove u Podstinama i Novogodišnji 
koncert. Ako ove dvije točke nisu došle na ovo Vijeće onda smatram da ni ove četiri točke 
nisu trebale doći. Smatram da navedene dvije točke nisu u isključivoj ovlasti Gradonačelnika 
da takve ugovore potpiše, pa stoga i spomenute četiri točke se mogu skinuti s dnevnog reda. 

Gradonačelnik: 
- Selektivno, onako kako službe odrade tako i točke dolaze na Vijeće. Volio bih da u jednoj 

godini mogu otkupiti čestice na rubu obuhvata građevinskog područja kako bi u budućnosti 
lakše planirao građevno područje. Na žalost to se ne može, ne ide, život je nešto drugo. 

- Točka 15. se radi o nečem što je hitno i što vi kako član nadzornog odbora znate da se o tome 
vodi spor. Mi imao određene prema određenim institucijama u vezi zemljišta na kojem je 
odlagan otpad. Zašto to nije učinjeno davno prije ja to ne znam. Zašto su se vodile 
bespotrebne sudske parnice ja to ne znam. Mi smo u vrlo lošoj ekonomskoj situaciji i to 
utječe na cijenu, i mi smo sada u vrlo lošoj ekonomskoj poziciji, ali ja ću učiniti sve da izbjegne 
plaćanje penala kojima EU prijeti. 

- Što se tiče Podstina ja sam potpisao ugovor na iznos komunalnog doprinosa koji ne znam jer 
isti mu nije razrezan. Ja sam čitao taj ugovor koji je povoljan po Grad bez obzira na veličinu 
razrezanog komunalnog doprinosa. Također radi se o opasnom području, te radovi nisu išli 
svojim tokom, ali investitor ima obvezu svaku štetu koju prouzroči otkloniti. Angažirao je za 
to najbolju tvrtku u Hrvatskoj, te se obvezao sve dovesti u red. 

- Glede novogodišnjeg programa – nije logično da se o tome bavi Vijeće, nego da to preuzme 
Gradonačelnik. Također mogao sam to podijeliti na dva ugovora, pa da pola plati Grad, a pola 
Turistička zajednica pa da problema nema. 

- Predlažem da na dnevni red ostane. 
- Službeni odgovor Ministarstva državne imovine je da će dati općenarodnu imovinu kada se 

na nju knjiži, a to će biti za 70 godina. 
- Ovo je najveća čestica pod komunalnim otpadom i molim Vas da to ne skidate s dnevnog 

reda. 
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Margita Petrić Hraste: 
- Točke 16. i 17. molim da točke ostanu iz razloga jer po Zakonu o zakupu i kupoprodaji 

poslovnih prostora mi smo dužni u roku od 60 dana prije isteka produžiti ugovor urednom 
zakupoprimcu. 

Teo Jeličić: 
- Dobili smo odgovor o Gradonačelnika o tome što bi bilo kada se ne bi izglasali ove točke, a 

ja o tome nisam govorio. 
- Ja sam govorio o tome da će financijski ugovori pred ovo Vijeće dolaziti kada Gradonačelnik 

bude htio i kako on bude htio. Rekao je da je ugovor za Parni valjak trebao doći pred vijećnike, 
ali i to da je on to mogao podijeliti na dva računa i mi o tome ne bi znali ništa. Istovremeno 
je na sjednici u listopadu bilo rečeno da kada bude potpisan da će vijećnici znati o tome. 

- Ugovor je potpisan je 30. 09. i toliko o vjerodostojnosti Gradonačelnika i o tome što govori s 
ove govornice. 

- Ostajem pri svojim Točkama, i molim Tajništvo Grada i Službu za financije jesu li ova dva 
ugovora trebala doći pred Vijeće! 

Predsjednik vijeća predlaže da se kao posebna Točka oblikuje izvješće o stanju na gradskom 
odlagalištu otpada i obzirom da se radi o ozbiljnoj temi, smatram da istu nije dobro nasilno gurati u 
dnevni red, jer će za 20-ak dana biti nova sjednica. 
Teo Jeličić: 

- Smatram da je sve zakašnjelo i da smo mi pred penalizacijom i odgoda od 20-ak dana ne 
znači mongo. Rokovi su nas pregazili. Povlačim izmjenu točke 14.. Nisam protiv ostalih 
četiriju točaka, nego protiv selektivnosti donošenja financijskih obvezujućih točaka za Grad 
na ovo Vijeće. 

Predsjednik vijeća zadužujem Komunalno d.o.o. i Službu za prostorno uređenje da za slijedeću 
sjednicu pripreme sjednicu dnevnog reda. 
Gradonačelnik: 

- Da kasnimo, kasnimo jedno sedamdeset godina, a ja sam prije sedamdeset godina ima jako 
malo godina. 

- U vezi događanja u organizaciji Šveđana – dijeli li smo troškove tako da 150.000,00 kuna daje 
Turistička zajednica i 150.000,00 kuna da je Grad Hvar. 

Teo Jeličić: 
- Otkup zemljišta slična stvar kao na prošloj sjednici, zašto ovo nije došlo pred vijećnike prije 

godinu dana ili pred pet godina nije bitno. 
- Ja sam govorio o tome da nam se neki ugovori financijski ugovori donose, a neki ne.  

Liljana Caratan Lukšić: 
- Ugovor za točke 17. i 18. ističe 31. 12. i s obzirom da su oni uredni platiše, da se promisli da 

oni ne nastradaju u ovoj priči. 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu o dnevnom redu.  

Predsjednik vijeća stavlja na glasovanje prijedlog vijećnika Tea Jeličića da se s dnevnog reda povuku 
točke br. 15., 16., 17. i 18.  

Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -2, „PROTIV“-8, „SUZDRŽAN"-2. 

Prijedlog nije prošao. 

Predsjednik vijeća stavlja dnevni red na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -8, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-3. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red prihvaćen s osam glasova. 

Točka 1. 

1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara. 
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Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja verifikaciju na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -12, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Zapisnik je verificiran jednoglasno. 

Točka 2. 
Pitanja vijećnika. 
Ivana Visković: 

- Kupnja laptopa ili tableta za vijećnike. 
- Parking Šime Buzolića Tome, kod groblja obavijest o tome da li se tu nešto radi? 
- Suhe marine na privatnim posjedima, može li se vizualno odvojiti, ipak smo turističko 

mjesto? 
Gradonačelnik: 

- Tableti – sjednice, projekt je pri kraju čekamo samo osobu koja će instalirati sigurnosne 
programe i pusti sustav u testiranje. 

- Parking oko groblja je u fazi idejnog rješenja. 
- Suhe marine – radi se o privatnom zemljištu na kojem se odlažu brodovi izvan sezone. 

Komunalni redari čiste javne zapuštene površine. Svako na svom zemljištu može raditi što ga 
je volja. Rješenje ovog problema je da se investira u suhe marine. 

Drago Carić: 
- Koliko će sveukupno koštati produkcija i izvođač za doček Nove Godine? 
- U strategiji grada je u 2017.g. je predviđeno uređivanje Gradske kuće za Crveni Križ? 
- Riva i Križna luka – čuo sam ga je uložena žalba, Križna luka idejno rješenje lukobrana i rive. 

Gradsko vijeće je bio dužno imenovati tri člana u odbor za odabir. 
Gradonačelnik: 

- Ugovor s Parnim valjkom iznosi 33.000,00€. 
- Ugovor će te dobiti. 
- Cijeli adventski program je 40.000 kuna. 
- Zgrada se uređuje za Crveni Križa, i čekam da se stanar iseli, jer je vlasnik izgubio parnicu. 
- Za Rivu izvođač je Pomgrad i sada se pripremaju betonski blokovi i od 15. 01. 2017.g. vidjeti 

će te ih u Hvaru. 
- O Križnoj luci i Viri razgovaramo. U Viru će biti uloženo ono što je trebalo biti uloženo 2015.g., 

tj. startnih pola milijuna kuna – struju vodu i infrastrukturu i to ovu zimu. Križna luka je na 
ideji. 

Tonči Dujmović: 
- Potez Šćikovi bok do Hotela Delfin – tamo se ljeti događa da se ukrcavaju i iskrcavaju putnici. 

Svakojaki brodovi s vezuju, i smetaju domicilnom stanovništvu? 
- Koncesije – markice, poneki imaju po 10 brodova i dva imaju prijavljena, neka se to 

kontrolira?  
- Parkinzi – po kvartovima na Gradskom zemljištu, ako je to moguće da se rastereti promet?  
- Turistička sezona – glavna grana u ovom Gradu-kada će tematska sjednica o turizmu? 

Gradonačelnik: 
- Na neka pitanja ste već dobili odgovor. 
- Već se 2 godine bavimo ovom tematikom. Donijeli smo lučkog kapetana. 
- Koncesije – situacija tražim dva, a imam šezdeset je priča duga 10 godina. Posljedica 

dugogodišnjeg akumuliranog nereda. 
- Opskrba do 11 sati i nakon toga sata nema opskrbe. 
- Ne izdajemo više markice, jer više nema mjesta na operativnoj obali i nismo zadovoljni sa 

stanjem. 
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- Otkupljujemo zemljište i pretvaramo u parking i naravno da će se to naplaćivati. 
- S tematskom sjednicom kasnimo. 

Tonči Dujmović: 
- Nije istina da se ugostitelji vezuju i ostavljaju brod i idu na kavu, nego tri broda koja se vezuju 

ujutro vezuju se na Šćikov bok. 
- U Šćikov bok koji je rezerviran za domicilno stanovništvo ulaze strani brodovi. 
- Za Sveti Marak nije se napravilo za parking. 

Teo Jeličić: 
- Gradonačelnik je rekao da će koncert koštati 33.000,00€ to je cca 247.500,00 kuna i rekao je 

daće sve ostale manifestacije koštati 40.000 kuna, to je sve ukupno 287.500,00 kuna. 
- Koncert Parnog valjka će koštati 300.000,00 kuna po ugovoru koji je on potpisao. Uz to samo 

za parni valjak moramo osigurati smještaj 12 soba, tehnički rajder – što ne znam što znači, 
parking, catering, parking, tonsko snimanje, službenog fotografa sve to piše u ugovoru.  

- Plus toga ovo smo slušali i lani pa je Nova Godina po specifikaciji koštala oko 840.000,00 
kuna. 

- Molim da mi se kaže koliko će doček Nove Godine koštati, a ne da nam se pričaju bajke, 
pitam Službu za financije, a ne Gradonačelnika? 

Margita Petrić Hraste: 
- Odjel za financije može dati odgovor na podatke koje ima. Služba proračun i financije ima 

ugovor s organizatorom dočeka, a druge informacije ja momentalno nemam. 
Jurica Miličić: 

- Koliko je uprihođeno od ulaznica na Tvrđavu, molim pisani odgovor? 
- Kada će biti gotovi radovi oko Arsenala? 

Gradonačelnik: 
- Od tvrđave je uprihođeno oko 3.500.000,00 kuna. 
- Za godinu i pol dana biti će gotovi radovi u Arsenalu. Uskršnja regata je uvjetovala da ostane 

samo pod uvjetom da koristi prostor u Arsenalu. 
Aleksandra Borčić: 

- Sanitetski prijevoz mi preko vikenda nemamo? 
- Kako bolesnici s traumama koji samostalno ne mogu kretati, za slučajeve kada se ne može 

pozvati helikopter, a nužno je da se prevezu u Split, mogu doći u Split u KBC? 
- Može li se dogovoriti da imamo sanitetski prijevoz i preko vikenda? 

Gradonačelnik: 
- Kontaktirati ćemo ravnatelja Županijskog doma zdravlja da se vidi što se može učiniti po 

ovom pitanju. 
Zoran Sansović: 

- Ulica Jurja Novaka – da će se ulica početi sanirati – dosta je klizava, opasna klizava i kada će 
se ista dovesti u red. 

- Psi u Križnoj luci kada će se to riješiti? 
Gradonačelnik: 

- Na pse nema više što dodati i nemamo se kome više obratiti!? 
- Dobivam svakojake anonimne dopise, to se sve svodi na jednu rečenicu: „bando 

nesposobna“. 
- Ulica Jurja Novaka – pitanje prioriteta, ne znam zašto nije došla na red, valjda će se njome 

nešto transportirati. Veseli me činjenica da se stare kuće uređuju, a dok traje vrijeme od 
početka do završetka uređenja treba nešto i pretrpjeti. 
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Točka 3. 
Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. 
Margita Petrić Hraste izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Drago Carić: 

- Sportski Centar i Zdravstveni centar 2.500.000,00 kuna da li je o tome obaviještena Županija. 
U strategiji Grada Javno-privatno partnerstvo, tko je privatni partner? Isto važi i za Sportski 
Centar. 

- Za travicu su dostavljene tri ponude – klonirane. 
- Travica + crni granulat, po meni nije prihvatljiv, atest na vapnenac, izjava proizvođača. 
- Treba se dignuti cifra i da se stavi zeleni granulat. 

Šime Šurjak: 
- Zdravstveni centar je stavljen na novu poziciju – idejni projekt. 
- Geodetska podloga u izradi na idejni projekt i Zdravstveni centar ide u idejni projekt. 
- Vila Gazzari – za smještaj sudaca i službenika za provedbu nove geodetske izmjere. 

Margita Petrić Hraste: 
- Ponude je dostavio NK Hvar – dalje ide postupak javne nabave u kojem se određuju 

reference. Mi direktno ne možemo sklopiti ugovor s ponuditeljem. 
- Za taj predmet nabave je predviđen otvoreni postupak – sve se zainteresirane osobe mogu 

javiti. 
Drago Carić: 

- Predviđenu svotu treba podignuti kako bi se nabavio bolji zeleni granulat. 
- 2006.g. je izvršena topografija, da sa idemo ponovano iz početka i plaćamo duplo. 

Šime Šurjak: 
- Nije dovoljna topografija iz 2006.g. i nakon 10 godina treba nova izmjera. 
- Napravimo lokacijsku dozvolu i time da idemo u Ministarstvo za državnu imovinu za 

dobivanje zemljišta. 
Teo Jeličić: 

- Predlažem u okviru pozicija za kulturu – izdvoji kao posebna Točka Izgradnja knjižnice na 
Dolcu s iznosom od 500.000,00 kuna. Da se izdvoji kao posebna Točka Proslava 150 godina 
turizma s stavkom od 150.000,00 kuna i u poziciji za izgradnju komunalne infrastrukture – 
sportskog terena i boćališta volio bi da se ta pozicija naglasi, jer ne vidim da je ta pozicija 
prisutna. 

- Pozicija završetak šetnica Majerovica nemamo je na poziciji i moram upozoriti da na tom 
području je kanalizacija koja je stara i postoji mogućnost pucanja i onečišćenja mora. 

- Izgradnja doma za starije osobe – 100.000,00, ne znam je li se tu dogodilo nešto novo ili je 
to pozicija koja se prenosi iz godine u godinu. 

- Volio bi da je pozicija prigodni zabavni programi i koncerti podijele na dvije pozicije dan 
Grada 400.000,00 i na Novu godinu 400.000,00 kuna. 

- Osobni dohoci – korekcija ili novo zapošljavanje. 
- Održavanje spomenika kulture – 1.800.000,00 kuna da mi se malo pojasni na što se odnosi. 

Šime Šurjak: 
- Za igralište Tenis i boćalište je predviđena stavka održavanje sportskih terena. 
- Šetnica A.T. Petrića obnova u dva dijela - kamena šetnica do malo iza mosta. Betonska šetnica 

koja se na nju nastavlja – tu je malo složenija situacija, jer se ispod nje nalazi fekalna odvodnja 
i glavni kolektor i tu su predviđeni značajni iznosi. 

Margita Petrić Hraste: 
- Što se tiče Knjižnice Vi tražite da se za izgradnju knjižnice na Dolcu izdvoji 500.000,00 kuna, 

mi smo za izradu projektne dokumentacija za prostor sadašnjega Konzuma, planirali unutar 
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Održavanja uredskih prostora i poslovnih objekata 1006 u aktivnosti A100601 intelektualne 
i ostale usluge i tu je planirano 90.000,00 kuna – izrada dokumentacije. 

- Pozicija za proslavu 150 godina turizma, nemam ništa protiv, ali nije navedena pozicija koja 
bi se smanjila. 

- Oročena pozicija od vile Leonidas, potrebno je imati na umu da mi u proračunu imamo te 
namjenske novce, isto se mora planirati i da postoji namjera, a kada će se ići u realizaciju ja 
ne znam. 

- Pozicija prigodnih proslava – pitanje za Gradonačelnika da li da se razdvoji na dva dijela – u 
financijskom smislu tu ne bi ništa bilo razlike u prihodovno/rashodovnom smislu, tu se samo 
radi da se odvoji dva programa: jedan koji bi se zvao „Dan Grada“, a drugi „Proslava Nove 
Godine“, ali bi morao postojati i treći koji bi se zvao: „Sve ostalo“, jer imamo druga kulturna 
događanja – izložbe, predstave, maškare, i slično. 

- Za plaće i ove godine smo morali dizati tu stavku – zapošljavanje na Tvrđavi na određeno 
vrijeme, jer nismo mogli pokriti sve s ugovorima sa student servisom. 

Ita Pavičić: 
- Održavanje spomenika kulture – sve što se sufinancira od Ministarstva Kulture vodi se na 

ovoj stavci.  
- Otvaranje novog gradilišta Sat-kula, nastavak Crkve Sv. Ivana, ulaze sve intelektualne usluge 

kao projektiranje, tehnička dokumentacija, Veneranda, Tvrđava, čišćenje i uređivanje tih 
spomenika i opremanje tih objekata. 

Tonči Dujmović: 
- Mi iz Živog zida tražimo da se DVD-u Hvar doda 100.000,00 kuna, jer se to svake sezone 

rješavalo nekakvim pozajmicama, a da se oduzme od usluge policiji, jer smatram da njihov 
rad u sezoni nema željenih učinaka. 

Nada Jeličić: 
- Da se poveća 190.000,00 kuna za izgradnju nove knjižnice Osnovne škole Hvar. 

Gradonačelnik: 
- Uvijek se zapošljavalo na 5 mjeseci od 15-og lipnja do 15-og rujna, uvijek su sezonci radili od 

01. lipanja do 30 rujna, tj. od samog starta su se davali sredstava iz vlastitih sredstava, a kako 
bi ih se stimuliralo da rade u DVD-u Hvar. 

- 1.300.000,00 kuna ovisi od aktivnosti DVD-a Hvar. Predlažem da ostane 1.300.000,00 kuna, 
jer je na toj poziciji bilo ostalo 250.000,00 kuna neiskorištenih sredstava i tada sam 
kontaktirao zapovjednika da se ti novci povuku. 

- Molim da se ne dira sezonske policajce, jer nismo imali samo policajce nego i carinu 
(inspekciju) i tako zajedno bolje obavljaju svoj poslao.  

- Rebalansom se mogu dignuti stavke ako bude potrebno i kada vidio učinak novih poreznih 
propisa. 

Tonči Dujmović: 
- I dalje ostajem pri amandmanu iz razloga što smo u rebalansu lani tražili tih 100.000,00 kuna 

i tada ih niste prihvatili. 
- Volio bih da se počne ranije raditi i da rade domaći ljudi, je dvoje osoba koji sada radi su iz 

Staroga Grada. 
Gradonačelnik: 

- Koliko mi je poznato dva sezonca iz Staroga Grada u DVD-u rade već dvije godine. 
- U studenom nema povučenih 250.000,00 kuna iz DVD-a. 
- Nećemo dopustiti da nitko ostane bez plaće. 
- Pratit situaciju i u rebalansu eventualno dignuti poziciju. 
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Teo Jeličić: 
- Pozicija za knjižnicu na Dolcu od 90.000,00 kuna čini se mala, nedovoljna za dokumentaciju 

– glede zgrade Konzuma. 
- Pozicija 11002 Prigodne zabave i programi – 1.270.000,00 kuna na toj poziciji, predlažem da 

se podijeli na Dan Grada - 400.000,00 kuna, proslava Nove godine - 400.000,00 kuna i 
470.000,00 kuna na „ostalo“. 

- Pozicija za pripremu proslave 150 godina turizma mogli bi je izdvojiti iz pozicije intelektualnih 
usluga iz više mjesta. 

- Ostajem pri svom prijedlogu – povećati stavku za dokumentaciju knjižnice. 
Nada Jeličić: 

- Ne vidim valjanu argumentaciju da u studenom mjesecu DVD nije povukao novčana 
sredstava dok ne vidimo plan rada DVD-a. Jednako se dogodilo i meni u radu s plesnim 
studiom mladih, ali ja sam ta sredstva previdjela za božićnu predstavu i takav je bio moj plan. 
Ne vidim kakav je to argument: ne trebamo povisivati tu stavku jer je ostalo 216.000,00 kuna 
nepovučeno. 

Gradonačelnik: 
- Ja sam taj DVD vodio s cca 1.100.000,00 kuna i kada su gradske tvrtke davale 30.000,00 kuna, 

a sada daju 35.000,00 kuna. 
- Ako sam ja to mogao s 1.100.000,00 kuna, onda netko drugi može s 1.300.000,00 kuna, te 

ako nije u studenom povukao novce onda je netko neozbiljan prema proračunu. 
Margita Petrić Hraste: 

- Iz ove rasprave može se zaključiti da je došao samo jedan amandman i to je od vijećnika 
Dujmovića, koji glasi da se iz aktivnosti A100502 poveća za 100.000,00 kuna i da se smanji 
na izdvajanju smještaja i prehrane sezonskih policajaca A100507 za 100.000,00 kuna.  

- Prijedlog gradonačelniku Nade Jeličić da se poveća izgradnja nove knjižnice za 190.000,00 
kuna. 

- Prijedlog gradonačelniku Tea Jeličića da razdvoje Prigodne proslave i zabave - aktivnosti na 
više aktivnosti.  

- Prijedlog gradonačelniku vijećnika Jeličića da se iznađu dodatna sredstva za adaptaciju 
prostora Konzuma za gradsku knjižnicu. 

Predsjednik vijeća određuje pauzu od 10 minuta. 
Nastavak u 10,48 sati. 

Margita Petrić Hraste: 
- Gradonačelnik je razmotrio prijedloge i amandman i mijenja svoj prijedlog u ovo dijelu: 
- Da se u aktivnosti A1005 02- Donacije DVD-u Hvar na računu 381 poveća za 100.000,00 

kuna te da sada iznosi 1.400.000,00 kuna, 
- Da se u aktivnosti A1021 01 –Pomoć  osnovnim školama na računu 366 poveća se za 

190.000,00 kuna, tako da sada iznosi 260.000,00 kuna, 
- Da se u prihodovnoj strani poveća račun 614 (porez na potrošnju) za 290.000,00 kuna. 
- Prijedlog Proračuna će se povećati tako da će prihodovna strana iznositi: 50.168.800 kuna, 

a rashodovna strana 54.446.600,00 kuna. Razlika od 4.277.800 kuna pokrit će se iz viškova 
prethodnih godina. 

- Da se u aktivnosti A 1018 05 –Održavanja spomenika kulture na računu 323 smanji za 
300.000,00 kuna, 

- Da se u aktivnosti A1006 01- Održavanje uredskih i poslovnih objekata na računu 323 sma-
nji za 90.000,00 kuna, 

- Da otvori nova aktivnost Kapitalni projekt K 1006 04 Rekonstrukcija poslovnog objekta  Do-
lac, na računu 451- Dodatna ulaganja na građ. objektima u iznosu od 390.000,00 kuna. 
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Tonči Dujmović: 
- Povlačim svoj amandman svoj amandman povećanja sredstava DVD-u. 

Predsjednik vijeća stavlja prijedlog proračuna 2017.g. onako izmijenjen onako kako ga je iznijela 
Voditeljica službe za financije. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -11, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-1. 
Predsjednik vijeća je usvojen s 11 glasova ZA. 

Točka 4. 
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2017.godinu. 
Margita Petrić Hraste kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -11, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 5. 
Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu. 
Margita Petrić Hraste kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -11, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 6. 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017. godinu. 
Margita Petrić Hraste kao u materijalima. U čl. 7. iznos se mijenja u 1.640.000 kuna. Ukupni iznos 
je 13.282.050 kuna. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -10, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-1. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 7. 
Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu. 
Margita Petrić Hraste kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -11, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 8. 
Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2017.godinu. 
Margita Petrić Hraste kao u materijalima. Mijenja se iznos planiran za DVD-a je povećan za 
100.000,00 kuna. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -11, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 9. 
Prijedlog  Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar. 
Šime Šurjak izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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Drago Carić: 

- Kod parkinga moramo, a ne pokušat ćemo više imperativno. Heliodrom svjetla - Županija 
spremna platiti svjetla samo je treba kontaktirati. 

Fabijan Vučetić izlaže kao vijećnik: 
- Izgradnje poljskog puta i rekonstrukcija drenažnog sustava na području Spile u koliko faza to 

ide i kada će biti gotovo i koliko je financijskih sredstava utrošeno. 
Šime Šurjak: 

- Htio bih povećati površinu na parkingu, postići dogovor sa Sunčanim Hvarom. 
- Za heliodrom ugovor će biti potpisan i biti poslan županiji. 
- Za Spile je peta faza i dolazimo na jedan strmi teren gdje se to u biti zavšava. Točan iznos ne 

znam, ali mogu dati to u pisanom odgovoru. 
Predsjednik vijeća: Pisani odgovor za sve vijećnike za slijedeću sjednicu. 
Predsjednik vijeća stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -10, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-1. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Vijećnik Žuvela je napustio vijećnicu. 

Točka 10. 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu za 2017.godinu za Grad Hvar. 
Šime Šurjak kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -10, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 11. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih 
površina, čišćenja  i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne 
rasvjete i provođenja sustavne akcije DDD za 2017.godinu. 
Margita Petrić Hraste kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -9, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-1. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 12. 
Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru na području Grada Hvara. 
Margita Petrić Hraste kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -10, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 13. 
Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada 
Hvara. 
Šime Šurjak kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
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Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -10, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 14. 
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara. 
Ita Pavičić kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Teo Jeličić: 

- Odlaganje građevinskog otpada – minimalno 20 divljih odlagališta otpada. Apeliramo na 
komunalno redarstvo da djeluje sprečava nelegalno odlaganje otpada. 

Ita Pavičić: 
- Nemamo koncesionara za odlaganje otpada – on je u tijeku ishođenja – dokle god ne dobije 

dozvolu i odobrenje odluke on će tak tada imati pravo gospodarenja otpadom. 
- Mi možemo samo u sklopu komunalnog redarstva djelovati i samo konstatirati nelegalno 

odlaganje i naložiti uklanjanje komunalnom. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -11, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 15. 
Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao dijela čest. zem. 907/2, 908, 923/1 i 907/3 
k.o. Hvar površine 2580 m2 (površina pod komunalnim otpadom). 
Marin Vranković izlaže kao u materijalima. Gradsko odlagalište Grada Hvara treba biti usklađeno s 
Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (NN 114/15) do dana 31. 12. 2018.g.. 
Prije toga potrebno je srediti imovinskopravne odnose, jer se dio otpada na gradskom odlagalištu 
otpada na području Stanišće - Mrtinovik nalazi na zemljištu fizičkih osoba i Republike Hrvatske. 
Predmet ove točke je otkup dijela zemljišta 907/2, 907/3, 908 i 923/1 k.o. Hvar u površini od 2580 
m2 u naravi rubni dio odlagališta pod otpadom. 
Na navedenim čestica kao vlasnik upisan je Ivica Divković.  
Protiv Ivice Divkovića Grad Hvar je pokrenuo parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva u 
koje je glavna rasprava zaključena i objava se očekuje 25. 01. 2017.  
Ivica Divković nudi Gradu Hvaru prodaju dijela svojih čestica pod komunalnim otpadom po cijeni od 
26 €/m2 što ukupno iznosi 67.080,00 Eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na 
dan plaćanja. 
Ono što je problem cijena i blizina rokova radi usklađenja s Pravilnikom o načinima i uvjetima 
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. 
U pogledu cijene Grad Hvar (kao javnopravnu osobu) obvezuje Zakon o procijeni vrijednosti 
nekretnina (NN 78/15) koji kazuje da prilikom utvrđivanja tržišne cijene – cijena nekretnine se 
utvrđuje na način određen tim zakonom od ovlaštene osobe – sudskog vještaka za procjenu 
vrijednosti nekretnina. 
Grad Hvar je pribavio procijenbeni elaborat i u njemu je procjena za 907/2, 908 i 923/1 k.o. Hvar 
2,82 €/m2, dok je za čest. zem. 907/3 k.o. Hvar 3,40 €/m2. 
S druge pak stane Gradsko odlagalište Grada Hvara treba biti usklađeno s Pravilnikom o načinima i 
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)  do dana 
31. 12. 2018.g. i za to treba srediti imovinskopravne odnose da bi se moglo pristupiti usklađenju. 
U suprotnom će se plaćati penali – navodno. Pitanje tko će ih plaćati RH i jedinica lokalne 
samouprave? 
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Ovaj prijedlog predstavlja kompromis između cijene i vremena potrebnog za usklađenje 
navedenoga odlagališta. Radi se zapravo o krajnjoj nuždi između „prijetnje“ penalima i plaćanju 
cijene koja nije određena sukladno Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina. Alternativa: čekanje 
presuđenja – neizvjesnost; izvlaštenje – dugotrajnost; izmjena propisa – neizvjesno. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Teo Jeličić: 

- Evo zašto sam raspravljao o dnevnom redu. 
- Rokovi – ako danas i donesemo ovakvu odluku, hoćemo li ih uspjet stići. 
- 2020.g. je krajnja granica bude gotovo sukladno Zakonima, a po izjavama aktualnog ministra 

penale će plaćati jedinice lokalne uprave i samouprave. Radi se o cca 10.000,00€ dnevno. 
- Iza ovoga imamo jednu prodaju i tu mi poštujemo zakon i to na lokaciji gdje se zemljište 

prodaje po višestruko skupljim iznosima. 
- Da li smo dovoljno stručni da li da podignemo ruku za ovo plaćanje. 
- Da li smo obvezni na plaćanje sudskih troškova po presudi. 
- Ovo otvara pandorinu kutiju za buduće slučajeve i otvara apetite drugim ljudima, te se 

postavlja pitanje koliko ćemo moći plaćati takve iznose. 
Marin Vranković: 

- U biti ovo je materijalnopravno pitanje koje utječe na ishod postupka, bez prejudiciranja 
odluke vijeća, u slučaju da se odluka donese, ista bi se dostavila Općinskom sudu, te bi on 
tada mogao preotvoriti glavnu raspravu ili je uzeti u obzir prilikom odlučivanja. Što se tiče 
sudskih troškova morati ćemo u slučaju da izgubimo platiti sudske troškove koje smo 
prouzročili drugoj strani. 

Ita Pavičić: 
- Moram istaknuti da je ova odluka veoma važna i naglasiti potrebu da se ona donese još i 

danas. Nisu nas rokovi pregazili, ali nas gaze i većinu jedinica lokalnih koji moraju sanirati 
odlagalište određeno i strateški u zemlji određeno. Mi moramo dobiti građevinsku dozvolu i 
dokaz pravnog interesa i moramo imati ugovore s privatnim vlasnicima. Mi moramo otkupiti, 
mi moramo zatražiti građevnu dozvolu prije isteka lokacijske, a to je početkom slijedeće 
godine, a rokovi nisu istekli, a mi prolongiramo sa fondom ugovor koji smo sklopili. 

Marin Vranković: 
- Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina je također uvidjelo nuždu u ovom slučaju, 

odnosno biranje između ova dva zla i odobrilo ovakvu odluku. Ja moram upozoriti na jedan 
moment koji je ujedno pro i contra ovoga prijedloga, a to je jednakost pred zakonom i jedinca 
lokalne uprave i samouprave mora primjenjivati zakon na način da u jednakim situacija 
postupa jednako. S druge strane pozvao bi na onu da svako pravilo ima iznimku i da bi 
vrijedilo napraviti iznimku i da biramo između dva zla – poštovanje zakona i kolaps jedinice 
lokalne uprave i samouprave u trenutku kada isteknu rokovi, a stanje se ne dovede u 
zakonske i pod zakonske okvire. 

Teo Jeličić: 
- Sudski spor da li se odnosi na vlasništvo ili postoji li nekakvo financijsko potraživanje vezano 

uz predmetnu nekretninu. Do konca mjeseca će biti još jedna sjednica i bilo bi najbolje da 
malo „prespavamo“ i da se konzultiramo u donošenju ovakve odluke. Napomenuto je da bi 
se ovdje čini iznimka, pa pitam da li iznimka vrijedi za ostale fizičke osobe od kojih se treba 
otkupiti zemljište na tom području? 

Predsjednik vijeća upozorava da obzirom da smo prihvatili dnevni red samo Gradonačelnik može 
povući točku dnevnog reda. 
Ita Pavičić: 
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- Ne ovisi da ćemo da ćemo izgubiti sredstva, nego bi htjela dodati da naše komunalno Hvar 
nema dozvolu za gospodarenjem otpadom i okolišnu dozvolu što je navezano na građevinsku 
dozvolu. Ovo su sve teme koje ćemo govoriti na slijedećoj sjednici vijeća. 

 
Marin Vranković: 

- Po pravilima parničnog postupka stranka koja je izgubila parnicu dužna je drugoj naknaditi 
parnične troškove. 

- Fond za zaštitu okoliša refundira dio stvarnih troškova, ali samo po službenoj procijeni 
vještaka. 

- Zahtjev za naknadu štete nije postavljen, nego se radi o čistoj vlasničkoj parnici, tj. utvrđenju 
prava vlasništva određene stranke na određenoj čestici zemlje. 

Nada Jeličić: 
- Nije jednostavna odluka, i mi vijećnici mi trebali u odluku ugraditi to da se radi o iznimci i da 

se odlučivanje u ovoj stvari odgodi do slijedeće sjednica koja bi trebalo biti u što kraćem roku. 
što ne utječe toliko na rok, a možda utječe na vlasnika i njegovu cijenu. 

Gradonačelnik: 
- Pokušat ću Vam olakšat odluku u tom sporu postoji dokument u kojem je procjena 56€/m2 i 

što ćemo sada iz 2006.g. i ovdje ga dobivamo po 26€/m2. Trebalo je privoliti suprotnu stranu 
da dođemo u ovu stranu nagodbe. Dok ova parnica završi za nekoliko godina, zbog žalbe i 
svega, a parnicu gubimo, dolazimo opet u startnu poziciju. Nakon toga vlasnik možda neće 
biti voljan prodati i pitanje po kojoj cijeni. Mislim da je ovo povoljno i ne inzistirati na 
jednokratnoj isplati u dvije odnosno tri proračunske godine. Da je ovo prvi otkup zemljišta 
na ovoj lokaciji onda bi razgovor bio drukčiji. Mi smo kontaktirali i ostale vlasnike i dvojica 
neće uopće razgovarati, jer mu je 70 godina bilo smeće na zemljištu pa neka stoji i dalje. U 
svemu tome žrtva je Grad i nam trebaju samo ugovori i time bi riješili temeljni problem da bi 
pristupili sanaciji. Stranka je u povoljnijoj situaciji od Grada i jednostavno samo došli do ove 
nagodbe koja je pred vijećnicima. 

Predsjednik vijeća utvrđuje da je jedanaest vijećnika u Vijećnici. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -3, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-8. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da prijedlog nije prošao. 

Točka 16. 
Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao čest. zem. 4566/10 k.o. Hvar. 
Marin Vranković izlaže kao u materijalima. 
Teo Jeličić: 

- Ovdje imao obrnutu situaciju gdje mi prodajemo i pristajemo na procijenjenu cijenu, a znamo 
da je na području višestruko veća cijena. Ne radi se o velikom iznosu, više me muči da li smo 
uvjetovali put uz granicu prema Podstinama? Što ja imam informacije poslijednje se cijene 
kreću između 500 i 600€. 

Marin Vranković: 
- Podsjećanje na kronologiju na formiranje čestice Dalibora Ćorića. 2013. sklopljen je ugovor 

o zamjeni nekretnina između Grad Hvara i Dalibora Ćorića kojom je Grad Hvar ustupio čest. 
zem. 4566/11, a Dalibor Ćorić osigurao put preko svoje čestice 33/10 k.o. Hvar. Ovo je samo 
kupoprodaja, te u Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina postoji Visoko procjeniteljsko 
povjerenstva, pa ako smatramo da cijena nije adekvatna možemo Visokom procjeniteljskom 
povjerenstvu da se preispita vještvo i utvrdi prava cijena. 

Teo Jeličić: 
- Evo sada smo Marina doveli u neugodnu situaciju da u prethodnoj točci brani cijenu, a sada 

brani zakonitosti cijene. Ovo je ono što nam se konstantno događa, da nam se ovakve 
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problematične točke stavljaju na dnevni red, da vijećnici budu suodgovorni, a neke druge 
točke ne. Ako se moglo potpisati te druge točke mogla se i ova, u suprotnom mi nismo dužni 
o ničemu odlučivati. Ovdje se traži poštivanje procijenjene vrijednosti, a u prijašnjoj točki ne. 

Predsjednik vijeća: Kod prodaje nekretnine u vlasništvu grada obvezno je da o tome odluku donosi 
Gradsko vijeće. 
Marin Vranković: 

- Ovdje smo pobrkali obvezu koji Grad ima po čl. 176. Zakona o prostornom uređenju i način 
utvrđivanja cijene. Spomenuta obveza Grad veže bezuvjetno, a sad određivanje cijena, ja bih 
volio da postoji jedan kalkulator za cijene, pa da čip izbaci kolika će biti cijena i to je to. Cijena 
je uvijek negocijabilna. 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -0, „PROTIV“-1, „SUZDRŽAN"-10. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da prijedlog nije prošao. 

Točka 17. 
17. Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači 
Vukašinović 

Liljana Caratan Lukšić izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -10, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 18. 
Prijedlog Odluke o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović. 
Liljana Caratan Lukšić izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -10, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 19. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar. 
Sanja Ćurin izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -10, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 20. 
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar za pedagoško-radnu godinu 2015/2016. 
Sanja Ćurin izlaže kao u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: "ZA" -11, "PROTIV"-0, "SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni rad iscrpljen, te pozdravlja nazočne i zahvaljuje se na sudjelovanju. 

Sjednica završena u 12,21 

       Zapisnik vodio i sastavio:                                                         Predsjednik Gradskog Vijeća: 

       Marin Vranković, dipl. iur.                                                                    Fabijan Vučetić 


