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Z A P I S N I K 
 

 

 

 sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 06. lipnja 2012. 

godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 19,00 sati. 
 
 
NAZOČNI:  Šimica Dragičević, Dragan Damjanović, Marija Jakšić, ðuro Roso, Morana 
Martinić Dragan, Zorko Drpić, Nikica Maričić, Jaki Razmilić   
 
ODSUTNI: Frane Oreb, Paul Matas, Petar Mandić, Lovrenco Vladislavić, Dinko Vidan 
 
OSTALI NAZOČNI: gradonačelnik Dinko Hržić, Ivica Vranjičić, Mirjana Mihovilović, Sergij 
Rendić, Milenka Stipanović, M. Jovanović, M. Jakšić, M. Martinić, I. Radić  
 
Predsjedavajući pozdravlja sve nazočne vijećnike i prisutne. 
 
Nakon prozivke vijećnika, konstatira se da je na ovoj sjednici prisutno 8 vijećnika. Odsutno je  
5 vijećnika. 
 
Predsjednik GV stavlja na glasanje predloženi dnevni red, koji je nakon izvršenog glasanja 
vijećnika jednoglasno prihvaćen. 
 
 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice GV GS održane dana 22. svibnja 2012. godine. 
 
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 
3. Izvršenje Proračuna Grada Supetra za 2011. godinu  

Izvjestitelji:Gradonačelnik Dinko Hržić, Voditelj službe za financije i proračun, 
Mihovilović Mirjana 

       
     4.     Raspravljanje i odlučivanje o: 

- Prijedlogu Odluke o javnim priznanjima Grada Supetra 
- Prijedlogu Rješenja o imenovanju članova Komisije za javna priznanja Grada 

Supetra 
Izvjestitelj: Gradonačelnik, Dinko Hržić, Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje 
GV   
GS, Marija Jakšić    

 
5. Ponovno raspravljanje i donošenje „Odluke o načinu i uvjetima isplate novčanih 

potpora učenicima i studentima Grada Supetra za osobite uspjehe postignute tijekom 
obrazovanja“ 
Izvjestitelji:Gradonačelnik Dinko Hržić 
 

6. Donošenje „Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje“, dosadašnjim 
zakupnicima 

             Izvjestitelj: Gradonačelnik, Dinko Hržić 
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AD 1. 

 

 
Stavlja se na usvajanje zapisnik sa 27. sjednice GV  koja je održana 22.svibnja 2012.g 
uz nadopunu Zapisnika pod točkom AD 5. kojom se utvrñuje, da je odluka jednoglasno 
prihvaćena,a što je ostalo ispušteno u prijašnjem tekstu.  
Nakon obavljenog glasanja zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 
 

AD 2. 

 

 
Za riječ se javlja vijećnica M. Jakšić, koja postavlja pitanje Gradonačelniku, da li je istina da se 
zaposlenicima gradske uprave isplaćuje naknada za roñenje djeteta u različitom iznosu od 
naknada koje se isplaćuju grañanima grada Supetra. 
Gña Mihovilović, voditeljica službe za financije i proračun Grada Supetra, ističe da po 
Pravilniku o materijalnim pravima zaposlenika naknada za roñenje djeteta zaposlenika gradske 
uprave uopće ne postoji, te zaposlenici gradske uprave u tom slučaju dobivaju naknadu jednaku 
ostalim grañanima grada Supetra.  
 
Vijećnik ð. Roso ponavlja pitanja sa prošle sjednice GV, a to su ureñenje šumice na plaži 
„Banj“, otklanjanje uništene govornice kod caffe bara „Kalambera“, vožnja preko „Rive“ koja 
bi se trebala odvijati samo do 9 sati za opskrbna vozila odnosno vozila sa dozvolom za 
prometovanje pješačkom zonom, te zapošljavanje djelatnika koji bi radio na prostornim 
planovima na području Grada Supetra. 
 
Gradonačelnik odgovara, vezano za ureñenje šumice na plaži „Banj“, da vatrogasci trenutno 
rade na ureñenju staze Herkules u Splitskoj, tako da nisu u mogućnosti to odraditi odmah. 
Vezano za prometovanje pješačkom zonom, odnosno vezano za rampu koja ne funkcionira, 
Gradonačelnik ističe da je tvrtka koja je postavila rampu imala malih problema sa modulom i 
ugradnjom novog sustava, ali kroz par dana to bi trebalo funkcionirati. 
Vezano za govornicu, gradonačelnik ističe da je već ranije bilo nekoliko razgovora sa HT-om. 
HT je nekoliko puta upozoren od strane Grada da ukloni tu govornicu, jer Grad sam ne bi smio 
dirati tuñu infrastrukturu, no oni se i dalje oglušuju. 
Što se tiče prostornih planova Grada Supetra, prekratko je vrijeme prošlo da bi imali konkretan 
odgovor. Poduzete su nekakve radnje, održani su sastanci vezano za UPU Mirca, od 01. rujna 
Grad će imati djelatnika koji će raditi samo na prostornim planovima, ističe Gradonačelnik. 
 
Vijećnik D. Damjanović postavlja nekoliko pitanja Gradonačelniku. Zanima ga zašto je odabran 
najkraći mogući rok za naknadu za grobnicu, zašto se nakon brojnih godina morala izmjestiti 
fontana na kantunu kuće šjora Srećke, zašto je ostalo nedovršeno ureñenje prostora ispod 
Kopile, te hoće li se konačno napraviti javni wc u Supetru. 
Vezano za grobnu naknadu, Gradonačelnik ističe da nitko nije vlasnik na groblju, nego je 
korisnik parcele na kojoj je izgradio grobnicu. Predlaže se dostaviti izvadak iz Zakona, nakon 
čega bi se moglo o tome nešto konkretnije reći. 
Prostor ispod Kopile nije prostor Grada već prostor Crkve, i to će biti dovršeno vjerojatno iza 
ljeta. Zadnja informacija je da su konzervatori dopustili dva luka na pročelju te se sada čeka 
realizacija, ističe Gradonačelnik. 
Vezano za fontanu na kantunu kuće šjora Srećke, Gradonačelnik ističe da je ona premještena na 
njegovu inicijativu, a uz suglasnost konzervatora, te se postavila ispod osnovne škole. 
Što se tiče javnog wc-a, umirovljenici će moći koristiti wc u novoureñenom prostoru za 
umirovljenike, ako su članovi udruženja. Za sada financijska sredstva u Gradu ne dozvoljavaju 
da se napravi javni wc, zaključuje Gradonačelnik. 
Vijećnik N. Maričić iznosi konkretan prijedlog lokacije za postavljanje javnog wc-a. Napominje 
da je zajedno sa Gradonačelnikom tijekom prošle godine bio Županijskoj lučkoj upravi, gdje je 
dogovoreno da bi se u sklopu „Ribara“ sa sjeverne strane napravio javni wc. Županijska lučka 
uprava bila ga je spremna u cijelosti financirati s time da Grad izradi projekt. 
Gradonačelnik ističe da je naknadno otkazana izrada projekta iz razloga što ta imovina nije 
gradska, a nije ni ucrtana u katastar. Ne može se dobiti uporabna čestica dok se ne ucrta luka.  



 3

 
 
 
 
 
Gradonačelnik ističe da je u nekoliko navrata podsjetio Lučku upravu i Župana da se po tom 
pitanju još ništa nije napravilo. 
Vijećnik Z. Drpić ponavlja pitanje sa prošle sjednice, kada će se sanirati cesta u Splitskoj. Gdin 
Vranjičić, voditelj službe za komunalne djelatnosti Grada Supetra, odgovara da je sanacija već 
započela od strane KD „Grad“ d.o.o., a ujedno se i ureñuje makadamska cesta na predjelu Krnji 
rat. 
 
Vijećnik N. Maričić kritizira sebe i Vijeće ukoliko se donijela takva odluka, a odnosi se na 
korištenje javnih površina ispred caffe bara „Ben Quick“. Da li je Vijeće donijelo odluku da 
ondje može biti postavljen onakav objekat kakav se sad tamo nalazi? 
Gradonačelnik napominje da su skice tog objekta bile dostavljene u materijalima za vijeće. 
Postavljeni objekt nije primjeren u odnosu na već dogovoren izgled štandova. Nadalje, postoji 
još nekolicina štandova, odnosno tipskih kućica koje svojim izgledom odstupaju od prethodnog 
dogovora, te bi bilo neophodno izaći na teren i uspostaviti red. 
 
Predsjednik GV Š. Dragičević, na temu uspješne realizacije sjednica, smatra da bi 
Gradonačelnik, kao predsjednik HDZ-a, trebao svoje vijećnike dovesti na sjednicu gradskog 
vijeća jer dužnost vijećnika podrazumijeva rad na gradskom vijeću.  
Gradonačelnik ističe da je svaki vijećnik vijećnik za sebe, a što se tiče vijećnika od strane HDZ-
a on će uskoro biti zamijenjen. 
 
Vijećnica M. Martinić Dragan ističe da u Dječjem vrtiću „Mrvica“ postoji nekolicina djece sa 
posebnim potrebama i vjerojatno će biti potrebe za volonterom ili asistentom za rad s tom 
djecom. Roditelji te djece spremni su u nekoj mjeri financirati potrebe rada tog asistenta a Grad  
ako može plaćati makar doprinose.  
Gradonačelnik ističe da Grad pomaže u razvoju djece sa posebnim potrebama Udruzi Brački 
pupoljci te osnovnoj školi, pa će pokušati pomoći i dječjem vrtiću. Ravnateljica dječjeg vrtića 
trebala bi uputiti dopis prema Gradu i detaljnije pojasniti potrebe vrtića za takvim djelatnikom.   
        
Predsjednik GV zaključuje ovu točku dnevnog reda. 
 

AD 3. 

 

 
Gradonačelnik ističe da su  detaljno pojašnjene bilješke vezane uz izvršenje Proračuna Grada 
Supetra za 2011. god., te ustupa riječ gñi Mihovilović, voditeljici službe za financije i proračun 
Grada Supetra.  
Nakon obrazloženja izvršenja Proračuna, za riječ se javlja vijećnica M. Jakšić koja, u ime kluba 
vijećnika SDP-HNS-HSU, ističe da se iz priloženih bilježaka i izvještaja  ne vide mjere koje bi 
omogućile izlaz iz začaranog kruga i stabilizirale gradsku blagajnu. Već ranije je isticana 
potreba da vijećnici prije svake sjednice dobiju kratko izvješće o trenutnom stanju u Gradu, što 
bi bio dobar dodatni i poticajni materijal za konstruktivnu raspravu, smatra vijećnica M. Jakšić. 
Nadalje, vijećnica ističe nejasnoće po točkama izvještaja za koje klub vijećnika smatra da nisu 
dovoljno pojašnjene.  
Vijećnica predlaže da se u prostorije mjesnih odbora Grada Supetra nabave po jedan laptop i 
štampač, kako bi predsjednici mjesnih odbora mogli pratiti sjednice i rad gradskog vijeća. 
Na kraju, vijećnica u ime kluba vijećnika, zaključuje da je isključivi krivac nazadovanja Grada 
nesposobna,neorganizirana i neučinkovita uprava, i to izvršna vlast i uprava grada, te je stanje 
potrebito mijenjati odmah i isti čas.   
 
Predsjednik GV zaključuje raspravu te stavlja na glasanje ovu točku. Nakon izvršenog glasanja 
svih prisutnih vijećnika konstatira se da je ova točka dnevnog reda prihvaćena sa 7 glasova za,  
uz 1 glas suzdržan.  
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AD 4. 
 
 
Gradonačelnik daje riječ Pročelniku Jedinstvenog upravno odjela Grada Supetra S. Rendiću, te 
Predsjednici Odbora za izbor i imenovanje GV M. Jakšić. 
Gña M. Jakšić ističe da se Odbor sastao  netom prije sjednice gradskog vijeća gdje su se 
usuglasili da predlažu za novog člana Komisije za javna priznanja Grada Supetra prof. Mionu 
Miliša Jakšić iz Supetra, povjesničarku umjetnosti koja je profesor na akademiji likovne 
umjetnosti u Splitu, a koja bi zamijenila dr. Kečkemeta koji je prestao biti član Komisije na 
vlastiti zahtjev.  
 
Nadalje, Odbor predlaže da se u Odluci o javnim priznanjima Grada Supetra, u članku 4, u 
stavku 4 doda dodjela plaketa Grada Supetra do tri na godinu. 
 
Prijedlog Odbora stavlja se na glasanje, te se nakon izvršenog glasanja vijećnika konstatira da je 
prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
U Odluci o javnim priznanjima  Grada Supetra potrebito je uskladiti članak 6 i članak 15, a 
izbor materijala za izradu plakete prepušta se slobodi umjetnika. 
 
Stavlja se na glasanje prijedlog ove Odluke, te se nakon obavljenog glasanja vijećnika utvrñuje 
da je Odluka jednoglasno prihvaćena sa svim predloženim i prihvaćenim dopunama. 
 

AD 5. 

 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra S. Rendić kratko obrazlaže odluku o 
načinu i uvjetima isplate novčanih potpora učenicima i studentima Grada Supetra za osobite 
uspjehe postignute tijekom obrazovanja“, izrañene sukladno rezultatima rasprave sa prošle 
sjednice.  
S obzirom da nije bilo daljnjih prijedloga ili dopuna, predsjednik GV, odluku stavlja na 
glasovanje,a koja je nakon obavljenog glasovanja jednoglasno prihvaćena. 
 

AD 6. 

 
Gradonačelnik ističe da je na protokolu Grada Supetra zaprimljeno nekoliko zahtjeva za 
kupoprodaju poslovnih prostora, a radi se o prostorima gdje se nalazi restoran „Palute“ i 
prostoru pizzerie „Riva“. 
Predsjednik GV, u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU, ističe da ne prihvaća prijedlog da se 
izvrši prodaja ovih poslovnih prostora, jer nema razloga da se izvrši prodaja. 
Gradonačelnik ističe da smatra da se ne treba prodati niti jedan poslovni prostor u Gradu, 
meñutim na pritisak tih ljudi on je zamoljen dati na raspravu ovaj prijedlog gradskom vijeću. Na 
kraju rasprave Gradonačelnik povlači svoj prijedlog,stoga nema daljnje rasprave i odlučivanja 
vijećnika.  
 
Predsjednik GV zaključuje sjednicu te pozdravlja sve prisutne. 
 
Dovršeno u 21,00 sati. 
 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                     GRADA SUPETRA 
                                                                                       Šimica Dragičević  
                                                                                                                                                
 
  
Zapisnik izradio Sergij Rendić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, a prema  
tonskom zapisu sa sjednice koji je njegov sastavni dio. 


