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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 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, 

održane 03. ožujka 2017. 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., dr. Drago Carić, Vilma Plazonja, 

Teo Jeličić, Tonči Dujmović, Nada Jeličić 

I z o č n i   v i j e ć n i c i: Aleksandra Borčić, Katica Vučetić, Zoran Sansović prof., Vinko Ravlić 
dipl. oecc. 

Predsjednik utvrđuje da je sjednici nazočno 9 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 26.sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, 
2. Pitanja vijećnika, 
3. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za 2017.g., 
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara 

5. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića 
„Vanđela Božitković“, 
6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016.g., 
7. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina izravnom pogodbom (odlagalište) 
8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine izravnom pogodbom (Milna) 
9. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine izravnom pogodbom (Ćorić) 
Na znanje: 

- Izvješće o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u 2016.g. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu o dnevnom redu. 

Teo Jeličić: 
- Nadopunio bih dnevni red s dvije točke: 
- Prva bi bila Nagodba sa strankama Ivanković u kući na Bukainki da se ista odgodi do 30. 06. 

2017. prijedlog za mirno iseljenje i da se zaduže gradske službe da pripreme dokumentaciju 
za idejno rješenje za privođenje svrsi objekta. 

- U suradnji Grada i Nautic Centra da bi se iznašlo rješenje za pristajanje Kruzera odnosno 
njihovih tendera u Hvaru, a ne da se oni premjeste u Stari Grad. To bi bio veliki gubitak za  
grad Hvar i hvarski turizam. 
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Gradonačelnik: 

- Teško se nagađati nakon pravomoćne sudske presude s datumom deložacije. Ne znam o 
čemu bi još trebalo raspravljati i ne znam što je interes Grada, a s druge strane u pet vijeća za 
redom pitanje kada će Crveni Križ u taj prostor. 

- Rješenje za kruzere je u tijeku i nitko se na bi igrao s takvom ponudom u gradu, te se radi na 
tome od strane Grada, Županijske lučke uprave i Nautic Centra. 

Teo Jeličić: 
- Gradsko vijeće osim kroz vid vijećničkog pitanja nikada nije raspravljao ovom predmetu – 

kuća na Bukainki. Da se postigne sporazum da se odgodi deložacija do 30. 06. 2017.g. - 
završava školska godina i ljudi bi napustili predmetnu zgradu. 

- Tour-operatori su dobili obavijest da ovo ljeto neće moći pristajati u gradu Hvaru. Takav vid 
turizma ne bi trebali izgubiti, a povećavaju se troškovi svima, te tko bi platio transfere prema 
gradu Hvaru – na teret Lučke uprave. 

Gradonačelnik: 
- Može se tražiti odgodu izvršenja sudske presude do 30. 06., ali onda treba znati da i sve drugo 

kasni, te je postavlja pitanje što je javni interes? 
Predsjednik vijeća određuje pauzu od 10,00 minuta. 

Nastavak u 09,00 sati. 

Teo Jeličić: 
- Za drugu točku dnevnog reda – Grad Hvar, Nautic Centar i Županijska lučka uprava predlože 

prijedlog rješenja da ne bi došlo do odgađanja uplovljenja u grad Hvar i da punude rješenje 
za ovo ljeto. Povlačim točku br. 11. 

- Prijedlog zaključka o potpisivanju sporazuma o mirnom rješenju spora u predmetu ovrhe 
4970/16. 

Gradonačelnik: 
- Spor je okončan, nemamo spor. 

Teo Jeličić: 
- Treba izbaciti riječ "spor". 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog za nadopunu dnevnog reda od strane Tea 
Jeličića na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -9, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Prijedlog je jednoglasno prošao. 
Predsjednik vijeća stavlja cjelokupni dnevni red na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -9, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red usvojen. 

Točka 1. 

Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja verifikaciju na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -9, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Zapisnik je verificiran jednoglasno. 

Točka 2. 
Pitanja vijećnika. 
Nada Jeličić: 

- Što je sa autom za prometnog redara? 
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- Tko je s kojim razlogom ukinuo godišnje i polugodišnje karte za građane grada Hvara i 
onemogućio im korištenje donjeg parkinga po dosadašnjim uvjetima? 

Gradonačelnik: 
- Vozilo je u pripremi javne nabave! 
- Direktor Fontika rekao je da to nije istina. 

Lovro Tudor: 
- Pismeno ste na to na prošlo vijeće dobili odgovor i to nitko nije pročitao. 
- Nekima je taj parking služi kao garaža, a drugi građani mole i traže da taj parking bude što 

prohodniji i dostupniji, jer ne mogu ući na "parking 1". 
- U ljetnim satima je "parking 1" jedna kuna na sat, tako da mogu koristi "parking 2" s  

godišnjom kartom. Cijela ideja je da se rastereti "parking 1", tj. da ne bude ovih vozila koja 
leže. 

- Tokom ljeta trebali bi ići na "parking 2". Mi sada zaustavili izdavanje novih godišnjih karti na 
"parkingu 1", ali već izdane karte su važeće. 

Nada Jeličić: 
- Nije mi jasno formulacija da godišnje i polugodišnje karte nisu ukinute, a ne mogu se 

produljiti, dakle o čemu se tu radi? Može li se saznati koji su to ljudi, a ne da se donose odluke 
koja linearno odluka koja diskriminiraju građane grada Hvara. 

Lovro Tudor: 
- Što ću ja i ako nađem te ljude koji drže auto preko cijele godine, a platio je godišnju kartu. Što 

ću ja tim ljudima reć'? Pokrio je vozilo tendom i vozi motor i ja mu ljudski kažem da ne vozi 
vozilo, te da ga makne, a on će mi odgovoriti da je platio godišnju kartu i da što mu može. 

- Jedan gospodin ima 5 BWM-a i svi plaćaju godišnju kartu i svi leže na "parkingu 1", a neće da 
ide na "parking 2". Postoji godišnja karta, ali nitko neće uzeti godišnju kartu, jer se odnosi 
samo na "parking 2". Prije 10 godina bio je da u ljetnoj sezoni "parking 1" bude samo za goste, 
pa se to ukinulo na zahtjev građana. 

Nada Jeličić: 
- Zar se ne može donijeti odluka koji će regulirati način korištenja? 
- Da se na taj način spriječi takav način korištenja, da ne može ležati na parkiralištu? 

Lovro Tudor: 
- Ja stvarno ne znam da li se to tako može, on je platio godišnju kartu i stalno koristi parking. 
- Za neke ljude koji dolaze samo kupiti kruh iz drugih naselja na području grada, njima je 

dovoljno pola sata, te ne bi uzimali godišnju kartu, pa smo i njima izašli u susret na način da 
smo odredili tarifu kuna/sat, jer im je godišnje pretplata bila preskupa u odnosu koliko koriste 
parking. 

Ivana Visković: 
- Kada će biti gotovi radovi u Ulici Ive Roića – Lucije Rudan? 
- Ulica Marina Gazarovića dali će se dovesti u fazu koja je bila predviđena? 
- Parking Šime Buzolića Tome kada će biti gotov? 

Šime Šurjak: 
- U Ulici Lucije Rudan ostalo je samo još zemljani radovi nabijanje posteljice i nanošenje asfalta. 
- Marina Gazarovića – u drugi tjedan se intenziviraju se radovi koji će biti dovršeni do ljetne 

sezone.  
- Problem parkinga je tu konstantan, postoje više rješenja, jedno od tih je da se stuku kose i 

stave parkirna mjesta na riblju kost. 
Tonči Dujmović: 

- Program rada turistička sezona 2017., trebala bi pisati 2018.g. i dalje neću govoriti. 
- Prije par vijeća sam postavio pitanje romobila -> rečeno mi je da je propust u odluci, i da treba 

prijedlog nove odluke i zašto nije došao prijedlog nove odluke? 
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Gradonačelnik: 
- Radi se odluci, radimo u otežanim okolnostima ubaciti će se u odluku do sezone budite 

sigurni. 
Teo Jeličić: 

- Na svoje nulto pitanje još nisam dobio odgovor! 
- Pitanje za gosp. Šurjaka i Šepića -> Ulica Jurja Dubokovića, prošli tjedan prekopana do sredine 

i što se poduzelo prema počiniteljima. 
Gradonačelnik: 

- Radi se o građenju na parceli – radimo na tome da se to uknjiži. 
- Komunalni redari sastavili zapisnik o građenju. 
- Stvar je na sudu, a kad sud donese pravorijek onda znamo gdje smo. 

Šime Šurjak: 
- Geodetski elaboratom određena kao nerazvrstana cesta, te je provedena u katastru i sada je 

na sudu na uknjižbi. 
Tonči Dujmović: 

- Nije donesena odluka o zabrani građevinskih radova zbog čega, zbog koga i što je još s rivom 
da li će se nastaviti radovi u turističkoj sezoni? 

Gradonačelnik: 
- Krajem godine donese se odluka o zabrani građevinskih radova, ovaj put nije – omaška službe, 

a odgovornost moja. Komunalni redari djelovati će temeljem odluke o javnom redu i miru i 
drugih odluka. 

- Radovi na rivi – teško je određivati rokove za radove u moru, poravnali su dno i betoniranje 
temelja i dalje. 

Drago Carić: 
- 150 godina turizma u Hvaru – Arsenal kada će biti gotovi radovi i ova Loggia ovdje – hoće li 

biti gotovi radovi do ljeta slijedeća godine. 
- Križni rat – tu Grad uopće ne funkcionira, pretvoreno u odlagalište raznoraznog otpada šute 

brodova i drugo. Uz cestu zgarište, uz stepenište panjevi od posječenih borova. 
- Parkiralište kod Centra – devastirano, okupirano, neka mi se odgovori pisano i usmeno što se 

u zadnja četiri mjeseca poduzelo. 
Gradonačelnik: 

- Radovi u Arsenalu bi trebali sredinom slijedeće godine biti gotovi. 
- U vezi Loggie bili na sastanku u Sunčanom Hvaru -> treba osigurati WC. 
- Pisani odgovor na parkiralištu kod Centra. 
- Četiri puta komunalni redari bili na Križnom ratu – gradilište izgledalo kao gradilište, ali se 

kasnije kada se završe onda se to upristoji. 
Drago Carić: 

- Rekli ste da su bili redari četiri puta, a jesu li išta poduzeli? Požar zgarište uz cestu, zar se to 
ne može urediti? 

Mateo Šepić: 
- Krenuti će se promptno na problem na Križnom ratu! 
- Srediti vilu do Galeba, koja je problem je privatno vlasništvo i najviše para oči! 

Vilma Plazonja: 
- Prometnica na Križnoj luci od Vile Skanski cesta je puna rupa kada će se to sanirati? 
- Cesta Dubovica – Sveta Nedjelja kada će se raditi, priča se o početku radova? 

Gradonačelnik: 
- Za cestu prema Križnoj luci cesta je u planu za asfaltiranje u svibnju mjesecu! 
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- Radi se o investiciji Županijske uprave za ceste, ono što znamo jest da bi se uložilo početnih 
dva milijuna kuna, za sanaciju, a iza toga bi se nastavilo s istim na put profil pet plus metara 
širine. 

Jurica Miličić: 
- Odvodnja i kanalizacija u Milni? 
- Novogodišnji doček Parni Valjak u pisanom obliku specifikacija troška? 

Gradonačelnik: 
- Osigurali smo sredstava za pročistač u Milni, rješavanje jedne od tri čestice zemlje i nakon ide 

projektna dokumentacija. 
Teo Jeličić: 

- Prije više od godinu dana braća Bartuč su podnijeli zahtjev za postavu privremenih pokretnog 
objekta u uvali Borče i taj predmet nikada nije došao pred Vijeće i kada će? 

Gradonačelnik: 
- Ovo nije došlo pred Vijeće jer valjda nije ovlast vijeća, ali stvarno ću provjeriti o čemu se radi 

jer mi detalji nisu poznati, pa ću dati odgovor. 
Fabijan Vučetić izlaže kao vijećnik: 

- Što se radi na Dolcu između "Parkinga 1" i "Parkinga 2". 
Gradonačelnik: 

- Radi se o privatnoj investiciji, radi se parking. Vlasnici dobiju zaključak o tome, do stavljanja u 
zemljišta u funkciju po prostornom planu. 

Jurica Miličić: 
- Prostor Fontika u kojoj je fazi? 

Gradonačelnik: 
- Za prostor Fontika došla je ponuda za taj prostor i to je strahovito skupo i mi ćemo taj projekt 

nastaviti u skladu s mogućnostima. 

Točka 3. 
Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za 2017.g. 
Predsjednik vijeća navodi kao je program dostavljen u pisanom obliku, posebno predstavljanje nije 
potrebno, te otvara raspravu. 
Teo Jeličić: 

- Glasat ću protiv ovakvog plana rada. Kasnimo dva mjeseca s planom. 
- Plan o postavljanju pokretnih objekta – raspravljanje je prekasno. 
- Rasprava o operativnom planu turističke sezone nema smisla. 
- Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika bilo bi logično da smo raspravljali u siječnju. 
- Odluke o komunalnom redu – ova je odluka je četiri godine u Planu rada. 
- Izvještaj u stanju u školstvu – ovo smo imali i prošle godine i nismo raspravljali. 
- Izvještaj o stanju u športu u rujnu 2017.g. 
- Izvještaj o javnih potreba za 2017.g. u prosincu 2017.g. kada godina završi. 

Nada Jeličić: 
- Glasovati ću protiv ovakvog programa rada Gradskoga vijeća, a posebno me smeta operativni  

plan pripreme turističke sezone za koju smatram da je prekasno vrijeme za donositi operativni 
plan. 

Drago Carić: 
- Nije operativni nego šablonski plan, jer se ponavlja svaku godinu isto. 
- Nema spomenuto zdravstvo.  
- Nema rasprave o 150 godina turizma nema ni riječi o tome. Svako tromjesečje bi trebao bi 

izvještaj o tome kako stvari napreduju. 
- Rasprava o operativnom planu u veljači, koja je već prošla. 
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Teo Jeličić: 
- Odluka o strategiji razvoja grada Hvara u kojoj je najvažnija stvar bila prijedlog izrade 

strategije turizma koja je padala na 2017.g. i u ovom je programu nema. 
Fabijan Vučetić izlaže kao vijećnik: 

- Mogu se složiti sa svima vama vijećnicima što ste rekli. Mi kao vijećnici smo su kreatori ovoga 
programa i mogli smo dostaviti svi mi uključujući i mene, prijedloge i ideje gradskim službama 
jer smo i mi ovlašteni predlagatelji, a ovdje stoji da je za sve predlagatelj Gradonačelnik. 
Najlakše je reći neću prihvatiti, raditi ćemo bez programa. Situacija u Gradu nije idealna, fali 
nam djelatnika, ali malo realno pogledajmo situaciju, ne branim gradske službe. Nisu ni radna 
tijela Gradskog vijeća dostavila prijedlog, gradske službe nisu dostavile prijedlog, turistička 
zajednica nije dostavila prijedlog o raspravi. Nećemo ga prihvatiti, raditi ćemo po 
automatizmu, ali i mi vijećnici moramo za to preuzeti odgovornost. 

Gradonačelnik: 
- Pročitao je uvod Programa rada …. 
- Neće Vama Gradonačelnik donositi Vaš program rada. 

Nada Jeličić: 
- Davajući kritike na program rada, ne tražimo krivca, ali samo kritiziramo prijedlog koji je došao 

na usvajanje, a to da smo mogli sudjelovati nije sporno. 
Teo Jeličić: 

- Ne prihvaćam odgovornost za ovakav Plan rada Gradskog vijeća. Pred godinu dana smo 
razmatrali ovakav sličan plan na koji sam ja bio podnio više od 10 prijedloga, a nijedan nije 
usvojen. Svako tromjesečje sam kritizirao kako više od 50% zacrtanih točaka nije raspravljeno. 
Stvarno rekao je dobro dr. Carić kako se radi o šablonskom planu i ovaj put kritika ne ide 
Gradonačelniku, već ovakvom planu. Ili će ovaj papir će ići na doradu. 

Gradonačelnik: 
- Nisam od jučer i znam kako se prije diskutiralo o planu rada – nisam za to, nisam za to u tom 

mjesecu, te bi se dao prijedlog i završilo bi se s programom rada. U svibnju će novo vijeće koje 
će donijeti novi plan. 

Predsjednik vijeća izlaže da ako se ne usvoji program rada, da se ništa neće posebno dogoditi, nego 
kako ih službe pripreme točke dolaze na dnevni red. 
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -3, „PROTIV“-3, „SUZDRŽAN"-3. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da prijedlog nije prošao. 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara. 
Katija Vučetić izlaže kako u materijalima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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 5. 
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića 
„Vanđela Božitković“. 
Ita Pavičić izlaže kao u materijalima. 
Nada Jeličić: 

- Dajem podršku za ovu inicijativu. 
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. 
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Točka 6. 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016.g. 
Ita Pavičić izlaže kao u materijalima. 
Teo Jeličić: 

- U lošem smjeru eskaliralo je zbrinjavanje građevinskog otpada, predio baterija i predio prema 
Viri, zatim predio prema Hvarskim njivama, predio na Stone i to veći dio na privatnom 
zemljištu i na općenarodnoj imovini. 

Mateo Šepić: 
- Nemamo legalno odlagalište otpada. 
- Moramo se držati zakona koji je donesen 2013.g. - održivo gospodarenje otpadom. 
- Pitanje predjela Majerovica tenis tereni na 2ha odlagalište građevnog otpada. 
- Predio na Stone je također problematičan. 
- 2015. g. obrađena je lokacija kod Antoane prema Brusju i o tome obaviještene nadležne 

službe i Gradonačelnik. 
- Problem treće osobe koja će to riješiti – ovlaštena osoba za zbrinjavanje istog otpada. 
- Za hvarske njive je izdano rješenje za uklanjanje nezakonito odlaganog građevinskog otpada 

prema gruboj procjeni radi se o 500 m3. 
- Do trafostanice ispod ceste nalazi se ogromna količina opada – 25 vlasnika od kojih deset 

nema adresu. Postavljanje privremenog zastupnika za one koji nemaju adresu. 
- Sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom ustanovili sustav evidencije odbačenog 

otpada. 
- Bitno je da Grad Hvar donese posebnu odluku o mjerama za sprječavanje nezakonitog 

odlaganja otpada i druga o načinu otklanjanja nezakonito odbačenog otpada. 
- Putem treće osobe otklonit krupni otpad za koji nije moguće utvrditi vlasnika. 
- Na zakoniti način treća osoba koja će otkloniti otpad za zakoniti način. 
- Za bateriju postoje uredni papiri za ono što je Gradonačelnik dao dozvolu. 

Gradonačelnik: 
- Općenarodna imovina nije gradska imovina. 
- Odlagalište na Stone odlaže građevinski poduzetnik. 
- Odlagalište kod teniskih terena, svjesno i namjerno nasipanje u mandatu Zorana Domančića, 

radi gradnje nogometnog igrališta. 
- U dijelu deponije odredio se dio za građevni otpad. 
- Građevni otpad odlaže privatni poduzetnik koji je u procesu ishođenja dozvola. 
- Dokument o hvarskim njivama došao je prošli tjedan. 

Drago Carić: 
- Na Bateriji se odlaže šuta, građevinski otpad, brodovi napušteni, prikolice obrasle u korov. 

Radi se oko višegodišnjem zagađivanju. 
Teo Jeličić: 

- Da li postoje prijave Hrvatskih šuma upućene gradu i da li će Grad imati konzekvence? 
- Odlaganje na općenarodnoj imovini – je su li išli dopisi prema državi? 

Mateo Šepić: 
- Nisam bio zaposlenik Grada u mandatu gosp. Zorana Domančića. 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom je od 2013.g. 
- Nismo ni dostavili dokument o hvarskim njivama. 
- Auti i brodovi koje govori gosp. Carić imamo strahovitih problema. 

Jurica Miličić:  
- U kojoj je fazi nalazi izgradnja reciklažnog dvorišta? 

Ita Pavičić: 
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- Reciklažno dvorište je ušlo u Prostorni plan, temeljem kojeg se mogu dobiti lokacijska i 
građevinska dozvola, naručen je idejni projekt, razmatramo točan položaj i drugi sadržaji 
rješavanje bio otpada. Etapna gradnja. Javiti ćemo se na natječaj Ministarstva. Dobiti od 
državne na korištenje zemljište. 

Predsjednik vijeća stavlja prijedlog na glasovanje 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -7, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-2. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog prihvaćen. 

Točka 7. 
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina izravnom pogodbom (odlagalište). 
Marin Vranković izlaže kao u materijalima. 
Teo Jeličić: 

- Smanjilo se broj vlasnika s šest na četiri, o čemu se radi i zašto? 
- Ovo nije ono čemu smo donijeli zaključak pripremi izvještaj o razgovoru s vlasnicima. 

Marin Vranković: 
- Mi smo kontaktirali sve vlasnike i imao nekakav pozitivan odgovor, gentlemenski dogovor da 

bi prodali svoje zemljište. Što se tiče zakona procijene vrijednosti nekretnina, stišću nas rokovi 
i mi ovdje idemo linijom manje štete, jer ako idemo u izvlaštenje, radi se o starijim ljudima 
neka neko umre sve će se to odužiti nekoliko godina, a nas će penali zahvatiti. Ne vidim 
nijedan drugi bolji prijedlog od ovoga, nije idealan, ali je realan i djeluje se u realnom 
vremenu, ako tko ima bolji prijedlog neka ga iznese. 

Teo Jeličić: 
- Mi imamo garanciju da su oni pristali, a što je sa ona dva druga vlasnika da li su oni 

kontaktirani i da li bez njih možemo ići u sanaciju? 
Marin Vranković: 

- čest. zem. 891/2 i 891/3 k.o. Hvar i tu smo u razgovoru s gradskim odvjetkom razgovarali o 
ispravci međe, jer se radi o relativno malim površinama od 10 do 14 m2 i bilo bi ih šteta cijepati 
i pitanje da li bi iste prošle uknjižbu u zemljišniku. 

Teo Jeličić: 
- Da li će Grad imati kakve zakonske reperkusije ukoliko ne otkupi po procijenjenoj vrijednosti? 

Marin Vranković: 
- Ne znam, nemam zakon trenutno kod sebe, ali će biti veća reperkusija plaćanje penala u 

tisućama eura dnevno. 
Ita Pavičić: 

- Fond će refundirati cijenu u visini procijenjene vrijednosti, a ostalo spada na trošak Grada što 
nije neuobičajeno. Vremena zbilja nemamo, rok je do kraja lipnja 2017.g. i dobiti izvođača 
prve etape. 

Nada Jeličić: 
- Kako smo uopće dovedeni u ovu situaciju, znalo se na vrijeme da se otkup mora ići i zašto se 

nije išlo u postupak izvlaštenja. Za sve je to bilo je dovoljno vremena i na štetu Grada. 
Ita Pavičić: 

- Teško mi je odgovoriti na ovo pitanje. Od kada sam u ovom gradu ovaj problem je bio na stolu 
i nekakva inertnost nas i cijele države. Imali smo uredno odlagalište koje je prolazilo 
inspekcije, a sada smo punopravna članica EU i još možemo to odraditi kako treba. 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -6, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-3. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog je usvojen. 

Točka 8. 
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine izravnom pogodbom (Milna). 
Marin Vranković kao u materijalima. 
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Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje. 
Predsjednik vijeća utvrđuje rezultate glasovanja: „ZA“ -8, „PROTIV“-0, „SUZDRŽAN"-0. 
Predsjednik vijeća utvrđuje da je prijedlog usvojen. 

Točka 9. 
Marin Vranković kao u materijalima. 
Teo Jeličić: 

- Ovdje moram uputiti kritiku nadležnim službama, jer da smo imali ove informacije onda bi 
drugačije raspravljali, a ne doveli se u situaciju da u Zeitnot-u donosimo situaciju. 

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. 
Prijedlog zaključka o potpisivanju Sporazuma u ovršnom postupku u predmetu ovrhe 4970/16. 
Teo Jeličić izlaže prijedlog odluke „Prihvaća molba Antonija i Đina Ivankovića o zastoju provedbe 
ovrhe u predmetu ovrhe 4970/16 je uredno primljena, s rokom 7 dana sklopi sporazum i odgodi 
ovrha do 30. 06. 2017.g. kada će mirno predati nekretninu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu . 
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. 

Predsjednik vijeća utvrđuje da je dnevni red iscrpljen i zahvaljuje se vijećnicima i prisutnima u 
vijećnici na sudjelovanju. 

Sjednica završena u 10,56 sati 

       Zapisnik vodio i sastavio:                                                         Predsjednik Gradskog Vijeća: 

       Marin Vranković, dipl. iur.                                                                    Fabijan Vučetić 


