
 1

 
Z A P I S N I K 

 
 

 sa  6. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana  10. listopada 2013. godine, 
u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI:   Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović,  Dijana Ivelić, Mate Martinić, 
Branko Jašić, Milan Glavaški,  Dinko Hržić,  Nataša Ann Beović, Ante Roso, Petar Maričić    
 
ODSUTNI: Dragan Damjanović, Danica Baričević, Lovro Kirigin - opravdano. 
 
OSTALI NAZOČNI:  zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica Dragičević, Danijela 
Kirigin,  predsjednik VMO naselja Splitska  Ivan Martić, predsjednik VMO naselja Mirca Frano 
Rosić,  Vesna Klepo, Rašeljka Alfirević,  Ivica Radić,   Pročelnik JUO Ivica Blažević, Ivica 
Vranjičić, Mirjana Mihovilović, Andro Filipić, Matko Rendić   i   Ines Kojundžić. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra  Petar Maričić  pozdravio je   prisutne vijećnike,  a 
po prozivci  utvrñeno je 10  prisutnih vijećnika,  tj.  postoji kvorum za donošenje pravovaljanih 
odluka predviñenih dnevnim redom. 
 
Upoznaje vijećnike da su  vijećnicima na stol dostavljeni dodatni informativni materijali  kojima 
su detaljnije pojašnjene neke stvari iz prijedloga odluka. 
 
Vijećnica Nataša Ann Beović  daje primjedbu  na  točku   9. dnevnog reda koja bi se   trebala 
izmijeniti na način da se zove „Odluka o izmjeni Odluke o  naknadi za zamjenika 
gradonačelnika“. 
 
Predsjedavajući daje na glasovanje dnevni red s prihvaćenom izmjenom, te nakon izjašnjavanja  
vijećnika  konstatira da je  dnevni red usvojen  JEDNOGLASNO, tako da glasi:  
 
 

DNEVNI RED SJEDNICE: 
 

                  
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana  

08.  kolovoza  2013. godine; zapisnika sa 4. nastavne sjednice Gradskog vijeća Grada 
Supetra održane dana 21. kolovoza 2013. godine i zapisnika sa 5. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Supetra održane dana 21. kolovoza 2013. godine;  

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi; 
3. Raspravljanje i usvajanje: 

- „Odluke o prodaji i/ili zamjeni nekretnina u poslovno-servisnoj zoni „Žedno-Drage“ 
 Izvjestitelj: Šimica Dragičević, zamjenik gradonačelnice Grada Supetra   

4. Raspravljanje i usvajanje: 
- „Izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine“ 

             Izvjestitelj: Mirjana Mihovilović, voditeljica Službe za financije i proračun 
      5.   Raspravljanje i usvajanje: 

      - „Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Supetra za razdoblje od 01. siječnja do 30.  
        lipnja   2013. godine“ 

Izvjestitelji: Gradonačelnica Ivana Marković 
                    Mirjana Mihovilović, voditeljica Službe za financije i proračun 
                    Ivica Vranjičić, voditelj službe za gospodarenje prostorom, komunalne  
                    poslove,  prostorno ureñenje i zaštitu okoliša) 
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6. Raspravljanje i donošenje: 

- „Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Dječjem vrtiću 
„Mrvica“ Supetar“ 

             Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
7. Raspravljanje i usvajanje: 

- „Zaključka o usklañivanju Glavne knjige i knjigovodstvenih saldakonti podataka  
   komunalne naknade i naknade za ureñenje voda“ 
   Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana Marković 

8. Raspravljanje  i usvajanje: 
             - „Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od   
               katastrofa i velikih nesreća“ 
               Izvjestitelji: Šimica Dragičević zamjenik gradonačelnice Grada Supetra i   Ivica  

  Vranjičić voditelj službe za gospodarenje prostorom, komunalne poslove,  prostorno    
  ureñenje i zaštitu okoliša) 

       9.   Raspravljanje i usvajanje: 
            - „Odluke o  izmjeni Odluke o  naknadi za zamjenika gradonačelnika“ 

   Izvjestitelj: Gradonačelnica Ivana  Marković 
10. Raspravljanje i usvajanje: 

- „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 
Grada Supetra“ 
Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

11. Raspravljanje i usvajanje: 
- „Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu“ 
 Izvjestitelj: Andro Filipić, voditelj Odsjeka za gradske prihode  

12. Raspravljanje i usvajanje: 
- „Odluke o rasporeñivanju sredstava proračuna Grada Supetra za financiranje 
političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskog vijeća Grada Supetra u 2013. 
godini“ 
Izvjestitelj: Mirjana Mihovilović, voditeljica Službe za financije i proračun  

13. Raspravljanje i usvajanje: 
- Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju trgova i ulica u naseljima Supetar, Mirca, 
Splitska i Škrip i obilježavanju zgrada kućnim brojevima“ 
Izvjestitelj: Branko Jašić, Predsjednik Komisije 
                   Matko Rendić, komunalni redar 

14. Raspravljanje i usvajanje: 
- „Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje 
Grada Supetra“ 
Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

15. Raspravljanje i usvajanje: 
- „Odluke o predlaganju mrtvozornika za područje Grada Supetra“ 
Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

16. Raspravljanje i usvajanje: 
- „Odluke o suradnji izmeñu Grada Supetra (Republika Hrvatska) i Grada Tokaja 
(Republika Mañarska“ 
Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

       17.  Raspravljanje i usvajanje: 
             - „Zaključka o pravu prvokupa nekretnina unutar zone A zaštićene kulturno-povijesne  
              cjeline  Grada Supetra, označenih kao čest.zem. 459/1 ZU 687, čest.zgr. 324/1 ZU2751  
              sve  k.o.   Supetar“ 
             Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

18. Raspravljanje i donošenje: 
- „Zaključka po suglasnosti za stjecanje  prava vlasništva  nekretnine u Republici 
Hrvatskoj po zamolbi Ministarstva pravosuña RH“ 

             Izvjestitelj: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
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19.   Donošenje: 

- „Programa rada Gradskog vijeća Grada Supetra“ za razdoblje rujan-prosinac 2013.  
  godine“ 

               Izvjestitelj: Petar Maričić predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra 
 

 

AD 1. 
 

Vijećnik Dinko Hržić daje primjedbu na zapisnik sa  4. nastavne sjednice Gradskog vijeća 
Grada Supetra vezano sa zaključkom koji su vijećnici dobili u materijalima, a  nakon obavljene 
kontrole financijsko materijalnog poslovanja Grada Supetra. Navodi da su ga iz gradske uprave  
zvali da dostavi svoje izlaganje  koje je na protokol dostavio putem e-maila.   U zaključku se 
samo spominje da je dao odreñene primjedbe, i onda se spominju svi zaključci koje je nekoliko 
puta čitao Mate Martinić,  a  koji su se uz izčitavanje nekoliko puta mijenjali. Na kraju su ispali 
dobro, ali ništa od navedenog što je  rekao kao i klub vijećnika HDZ-a, što je dosta bitno s 
obzirom na radikalne zaključke gospodina Martinića, smatra da je trebalo biti u zaključku.  U 
digitalnom obliku imate izlaganje gradonačelnice i njegovo, trebalo je upisati u sam zapisnik i 
zaključak. To je primjedba, ako se prihvati klub vijećnika HDZ-a glasovati će za zapisnik, a ako 
ne, inzistirat će na tome da se vrate na početak, da gradska uprava kao i prije dotipkava svaku 
riječ zapisnika, što će otežati rad gradske uprave. Smatra da je fer i korektno da se uvrste i 
bilješke gradonačelnice i njihovo očitovanje uz zaključke gosp. Martinića koje smo zajedno 
izglasali. Daje primjedbe na zaključke gospodina Martinića u dijelu tko može dobiti otkaz, kako 
može biti procesuiran i osuñen. Volio bi da Mate Martinić do slijedećeg vijeća dostavi malo 
blaži oblik jer izgleda kao da smo sud, a mi to nismo. Nisu protiv zakonskih postupanja po 
tome, smatra da je zadnja revizija utvrdila da se ništa nezakonito nije radilo,  prije toga  još 3 
revizije su to utvrdile, pa bi volio da se te primjedbe uvrste u zaključak i zapisnik. Ako se 
prihvate, glasovati će za njih jer će ovi dokumenti sigurno i dalje kolati kroz institucije. 
 
Pročelnik odgovara da smo iz praktičnih razloga namjerno išli s skraćenim verzijama, izvješće 
gradonačelnice i  očitovanje Dinka Hržića je priloženo zapisniku. 
 
Vijećnik Dinko Hržić traži da za ovu sjednicu uñu u zapisnik gradonačelnicino očitovanje i 
njegovo, pa se i dalje zapisnici mogu raditi po skraćenom postupku. Ovo je specifična sjednica, 
dosta toga je gradonačelnica izložila, biti će malo poduži zaključak i zapisnik jer je delikatna 
tema, pa će onda  glasovati za zapisnik. 
 
Pročelnik pojašnjava da  ne možemo staviti izvješće gradonačelnice unutar zaključka, zaključak 
je bio predložen od strane vijećnika Mate Martinića, to smo naveli od slova do slova. 
 
Predsjedavajući  navodi da je zaključak donesen na samoj sjednici  i prihvaćen od strane 
vijećnika jednoglasno. 
 
Vijećnik Milan Glavaški  kaže da se u I točci zaključka kaže da se u cijelosti prihvata Izvješće o 
obavljenoj kontroli uz očitovanje gradonačelnice o istom, uz uvažavanje primjedbi vijećnika 
Hržića svi su bili jednoglasno za to, a to se ne vidi.  
 
Ivica Vranjičić predlaže da  se ispod zapisnika nadopuni da sastavni dio zapisnika čine izvješća. 
 
Vijećnik Mate Martinić izlaže. Kao prvo to nisu bili njegovi zaključci nego zaključci kluba 
vijećnika SDP-HSU-HNS. Prema zapisniku kojeg verificiramo i u Službenom glasniku koji je 
objavljen  u točci I ne piše isto, u zapisniku je 14 točaka, a u glasniku  15, znači da moramo 
usuglasiti jedno i drugo. Pod točkom 3. prijedloga je da kažemo:  u prilogu se dostavljaju 
izvješća koja su sastavni dio zapisnika. Drugi je  prijedlog kao što je rekao dr. Glavaški da stoji: 
uz uvažavanje primjedbe vijećnika Dinka Hržića i primjedbu kluba vijećnika, da raščistimo dio 
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zaključka ili zapisnika, ako je riječ o zapisniku ispraviti riječ „odlaže se“ u „predlaže se“; da 
točku 1. s prijedlogom Dinka Hržića  dopunimo  točkom 3 – s prijedlogom  gradonačelnice; da 
točku 1 i 15 tekstualno usuglasimo. 
 
Predsjedavajući daje na verifikaciju zapisnike sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra 
održane dana  08.  kolovoza  2013. godine  i  zapisnika sa 4. nastavne sjednice Gradskog 
vijeća Grada Supetra održane dana 21. kolovoza 2013. godine uz predložene primjedbe i 
prijedloge vijećnika Dinka Hržića i Mate Martinića  da se dodatni tekst uobliči onako kako je 
predložio Mate  Martinić, koji su nakon obavljenog izjašnjavanja, jednoglasno usvojeni. 
 
Predsjedavajući   stavlja  na usvajanje zapisnik sa  5. sjednice  Gradskog vijeća Grada Supetra 
održane dana 21. kolovoza 2013. godine, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen bez 
primjedaba,  JEDNOGLASNO.  

 

AD 2. 
 

 
Vijećnička pitanja i prijedlozi 
 
Vijećnik  Branko Jašić navodi da se po prirodi posla  svakodnevno susreće s majkama i 
bakama koje su ga upoznale s problemom jaslične grupe jer je 11 djece  nije upisano u jaslice, a  
to je problem o kojem moramo razmisliti.  Drugo pitanje se odnosi na  odluku Upravnog odbora 
dječjeg vrtića od 03.10. ove godine. Isto tako su majke nezadovoljne s većinom odluka koje su 
taksativno navele koje su. Jedan od problema je kod jaslične grupe što djeci završava boravak 
od 13,30 do 16,00 sati,  prostor za balet imaju od 17,00-19,00 sati pa majke moraju dolaziti i 
vraćati se po djecu četiri puta. Misli da ne bi trebali apriori prihvaćati odluku upravnog vijeća, a 
danas je konstatirao da ne znamo tko su članovi upravnog vijeća. Kolegica Dijana  je član 
upravnog vijeća, ona nije bila na tom upravnom vijeću, tko tu zapravo štiti javni interes, javni 
interes je grad, onda mi štitimo javni interes. U upravnom vijeću imamo predsjednika koji je 
djelatnik vrtića. Interes grada zastupaju predstavnici grada, to je javni interes, a imamo samo 2 
od 7 članova.  Predlaže da Pročelnik do slijedeće sjednice pogleda  poslovnik jer je to 
nespojivo, ako je tako funkcioniralo do sada, ne treba ubuduće.  
 
Gradonačelnica odgovara, što se tiče  prvog pitanja i upisa djece  u vrtić to je problem koji se 
godinama učestalo dogaña. Na dužnost je došla sredinom šestog mjeseca,  zatekla je takvu  
situaciju  u vrtiću  da ni papiri vezani za vlasništvo nisu sreñeni, vrtić uopće nije uknjižen na 
vrtić,  niti na Grad,  niti na preteču sadašnje osnovne škole. Nažalost prostora u vrtiću u 
ovakvom obliku i konceptu  nema, grupe su i ove godine  veće od standarda. Kada je počela 
raditi otišla je u vrtić vidjeti situaciju, dotaknuli su se sreñivanja vlasništva, nakon toga planira 
se  napraviti projekt proširenja vrtića. Kontaktirala je majke, postoji zainteresiranost  za 
otvaranje privatnog  vrtića za slijedeću godinu. Što se tiče drugih koraka, nakon uknjižbe 
pripremiti će natječaj  za izradu projekta proširenja vrtića, zemlje oko vrtića ima, mogućnosti za 
proširenje su tu. Kad se uknjižimo možemo ići prema evropskim fondovima, to su dugoročni 
planovi. Sada je najbitnije  ureñenje jasličnog WC-a koji je u lošem stanju,  razbijen plafon, 
vlaga, pokušati ćemo to riješiti  do kraja godine.  Kuhinja je u istom stanju kao i prije 3o godina.  
Promijenjeni su prozori na krovu ali čitav krov treba promijeniti, dvorište u koje djeca ulaze 
katastrofalno izgleda, problem je i parkiranje kada se dolazi po djecu.  Najveći problem  grijanje 
– plinifikacija, vrtić je čak bio dobio neka sredstva, grad ih  nije mogao pratiti pa su sredstva 
izgubljena. U sadašnje stanje vrtića treba uložiti velika sredstva, a gdje je još nadogradnja. 
Potpisala je s gospoñom Jelicom punomoć za plinifikaciju prema Fondu. Što se tiče drugog 
dijela nije zadovoljna postupkom kako se problem rješava, od nje su zahtjevali da u roku od 
jednog dana donese odluku kada će netko ići u vrtić bez ikakve pripreme i dokumentacije. 
Rekla je gospoñi Jelici, a toga će se držati da se prostor u vlasništvu grada stavi na natječaj, da 
se ispunjavaju obavezni kriteriji. Odluka Upravnog vijeća je donesena prije 2-3 dana, vjerojatno 
imaju razloga zašto su  tako stavili.   
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Vijećnik Branko Jašić misli da treba poštivati javni interes a ne komercijalni,  predlaže da 
sljedeća sjednica gradskog vijeća bude na temu problema vrtića i Upravnog odbora.     
 
Vijećnik Dinko Hržić navodi da ovaj problem  baleta i plesnog dijela traje sigurno 9 mjeseci. 
Rješenje problema je izmjena članova Upravnog odbora koji će štititi interese gradonačelnice i 
gradskog vijeća. Predlaže da se cjelokupna točka dječjeg vrtića stavi na dnevni red, da se ne 
plasiraju informacije koje nisu cjelovite. Pita za dug turističke zajednice prema Gradu Supetru 
po pitanju boravišne pristojbe. Kada je došao u grad  dug Svpetrvs hotela  prema gradu po 
pitanju komunalne naknade je bio ogroman,  sada je nula kuna zato što smo prisilno i pravno 
sve naplatili. Ovdje se radi o lančanoj reakciji, predlaže opomenu  da  TZ u većem dijelu uplati 
svoja dugovanja  prema gradu Supetru Treba se držati financijske discipline, gradonačelnica 
šalje opomene i na 125,00 kuna, a ne i na dug TZ od milijun kuna  prema gradu Supetru. 
Ponajveći dužnik TZ su Svpetrvs hoteli, 60% duga je njihovo,  pitanje je do kada ćemo kao grad  
Supetar i TZ kreditirati velika poduzeća.  Drugo pitanje  za gradonačelnicu,   prošlo je 3-4  
sjednice a  nije dobio odgovor,  zbog čega je  gradonačelnica povukla pravni predmet  koji je 
došao pred sudsko okružno vijeće Županijskog suda u Splitu. Nije dobio pisani odgovor, a ima 
pravo na to. 
 
Gradonačelnica odgovara da će dobiti pismeni  odgovor.  
 
Vijećnik Mate Martinić navodi,  vijećnička pitanja - članak 45 Poslovnika, kaže da vijećnici 
mogu postaviti dva pitanja, pitanje može trajati pet minuta, odgovor se daje ili ne daje, nema 
polemike. Vijećnici mogu postaviti pitanja, dati prijedloge, izvršna vlast će odgovarati ili ne, 
nema se što diskutirati. Predlaže da  Gradsko vijeće ima jednu  tematsku sjednicu na temu 
pomorskog  dobra u Gradu Supetru, na kojoj bi sudjelovali predstavnici Ministarstva mora, 
predstavnici Županije,  predstavnici županijske lučke uprave, svi koncesionari i 
podkoncesionari   na području luka od kraja Miraca do početka    Splitske,  i da budu uključeni 
subjekti iz turističkog dijela, da tematsku sjednicu pripremimo i organiziramo. 
 
Vijećnik Ante Roso pita za bilten Grada Supetra iz 2013. godinu. Ljudi ga zaustavljaju, neki od 
njih su i zaposlenici gradskih  ustanova te ga pitaju zašto bilten  nije dostavljen u njihove 
ustanove, kažu da je korišten u političke svrhe. Kako ne zna odgovor na to pitanje, moli da 
gradonačelnica gradskom vijeću dostavi izvješće o izradi biltena za 2013. godinu koji bi  
sadržavao ukupan trošak gradonačelnika sa svim stavkama, i možda popis adresa i ustanova 
kojima je taj bilten dostavljen službenim putem. Drugo pitanje koje  može biti prijedlog vezan 
za zabranu prometovanja  ulicom Put Vele luke  navečer od 20,,00 sati ujutro do 04,00 sata. 
Prijašnjih godina praksa je bila  da se 01.10. otvori, pa daje prijedlog da se to stavi van snage. 
 
Vijećnik Dinko Hržić  pohvaljuje ureñenje gradske vijećnice i  traži da križ ne bude u kantunu, 
ako nije na čelu da bude  na sredini vijećnice. 
 
Vijećnik Branko Jašić odgovara da križu nije mjesto u gradskoj vijećnici. 
 
Vijećnica Nataša Ann Beović – u okviru aktivnosti grada Supetra  gdje se pokušava napraviti 
valorizaciju naše  stare gradske jezgre, u sklopu kojih su pokrenute aktivnosti da korisnici 
obrtnici unutar stare jezgre uklone svoje reklamne panoe, klub vijećnika HDZ-a ima prijedlog  
da se razmotri odluka da se iste oslobodi od plaćanja naknade za reklame, kako bi im se izašlo u 
susret dok  mijenjaju reklamne panoe i imaju još odreñene izdatke. 
 
Gradonačelnica odgovara da se radi o skidanju svjetlećih reklama koje nisu ni smjele biti 
postavljene u staroj  gradskoj jezgri po važećoj Odluci o komunalnom redu, a  nisu se ni 
naplaćivale 
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Nataša Ann Beović. Pitanje vezano uz javne  površine koje se tretiraju kao gradske površine a 
katastarski   nisu takve, da li je legitimno što se naplaćuju, da li postoji mogućnost da Grad ima 
posljedica radi toga. 
 
Gradonačelnica odgovara da je vijeće donijelo tu odluku još prije mandata Dinka Hržića. 
Ugovori su napravljeni još u trećem mjesecu ove godine a pripremamo novu odluku o javnim 
površinama gdje će se sve regulirati. 
 

AD 3. 
 
Predsjedavajući otvara raspravu. 
 
Izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda je  Šimica Dragičević zamjenik gradonačelnice. Ističe da 
je u materijalima prijedlog odluke koji je izmijenjen dodatnim materijalom, s procjenom 
Porezne uprave i procjenom sudskog vještaka za grañevinarstvo. Porezna uprava je 
procijenila m2 na 125 Eura,  sudski vještak na 200 Eura, naš prijedlog je 140 E, moramo 
imenovati Povjerenstvo ili prihvatiti postojeće Povjerenstvo 
 
U raspravei  su sudjelovali predsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnica,  vijećnici Dinko 
Hržić, Mate Martinić,  Pročelnik Ivica Blažević, Ivica Vranjičić. 
 
Nakon završene rasprave, Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog  „Odluke o prodaji i 
raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u gospodarsko-poslovnoj zoni  „Žedno-
Drage“  i  „Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja  
za prodaju nekretnine u  gospodarsko-poslovnoj zoni  „Žedno-Drage  grañevinskog 
zemljišta“, koje su  nakon obavljenog glasovanja, usvojene JEDNOGLASNO.     
 

AD 4. 
 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  Mirjani Mihovilović voditeljici 
Službe za financije i proračun  koja je izvjestiteljica  po ovoj točci dnevnog reda. 
 
U raspravi su sudjelovali   vijećnica Marijana Šemanović u ime kluba vijećnika SDP-HNS-HSU 
i vijećnik Dinko Hržić. 
 
Nakon završene rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Izvještaj o izvršenju proračuna 
za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine“, koji je nakon obavljenog glasovanja usvojen, 
JEDNOGLASNO. 
 

AD 5. 
 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  Gradonačelnici koja je izvjestiteljica 
po ovoj točci dnevnog reda. 
 
U raspravi su sudjelovali   vijećnik Dinko Hržić, vijećnik Branko Jašić, zamjenik 
gradonačelnice Šimica Dragičević, vijećnica Marijana Šemanović,  Ivica Vranjičić.  
 
Nakon zaključene rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Izvješće o radu Gradonačelnika 
Grada Supetra za razdoblje od 01. siječnja do 30.   lipnja   2013. godine“, koje je nakon 
obavljenog glasovanja usvojeno, JEDNOGLASNO. 
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AD 6. 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  pročelniku Ivici Blaževiću  koji je 
izvjestitelj po ovoj točci dnevnog red. 
 
U raspravi su sudjelovali gradonačelnica, zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević, vijećnica 
Dijana Ivelić. 
 
Nakon  rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Zaključak o davanju prethodne 
suglasnosti za raspolaganje imovinom  Dječjem vrtiću „Mrvica“ Supetar“, koji je nakon 
obavljenog izjašnjavanja usvojen, JEDNOGLASNO.  
 

AD  7. 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  Gradonačelnici  koja je izvjestitelj po 
ovoj točci dnevnog red. 
 
U raspravi su sudjelovali gradonačelnica,  vijećnica  Marijana Šemanović i vijećnik Dinko 
Hržić. 
 
Nakon  zaključene rasprave predsjedavajući da je na usvajanje „Zaključak o usklañivanju 
Glavne knjige i knjigovodstvenih saldakonti podataka komunalne naknade i naknade za 
ureñenje voda“, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen, JEDNOGLASNO.  
 

AD 8. 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ zamjeniku gradonačelnice Šimici 
Dragičeviću   koji je izvjestitelj po ovoj točci dnevnog red. 
 
Bez rasprave, predsjedavajući daje na izjašnjavanje „Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od   katastrofa i velikih nesreća“, koji je nakon 
obavljenog izjašnjavanja usvojena, JEDNOGLASNO. 
 

AD 9. 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ pročelniku Ivici Blaževiću  koji je  
izvjestitelj po ovoj točci dnevnog red. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik  Milan Glavaški i Predsjedavajući. 
 
Nakon  zaključene rasprave predsjedavajući da je na usvajanje „Odluku o izmjeni Odluke o 
naknadi za zamjenika gradonačelnika“, koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena, 
JEDNOGLASNO. 
 

AD 10. 
 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ pročelniku Ivici Blaževiću  koji je  
izvjestitelj po ovoj točci dnevnog red. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dinko Hržić, Mate Martinić, Ante Roso i Ivica Vranjičić 
koji ističe da se nadopuni članak 4. s riječima “javna nabava za JUO“ . 
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Nakon  zaključene rasprave predsjedavajući da je na usvajanje „Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra“ s predloženom 
dopunom,   koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena, JEDNOGLASNO. 
 

AD 11. 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ Andru Filipiću voditelju Odsjeka za 
gradske prihode   koji je  izvjestitelj po ovoj točci dnevnog red. 
 
Bez rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o izmjenama Odluke o 
komunalnom doprinosu“, koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena, 
JEDNOGLASNO. 
 

AD 12. 
 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  gradonačelnici Ivani Marković  koja 
je  izvjestiteljica  po ovoj točci dnevnog red. 
 
Bez rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o rasporeñivanju sredstava 
proračuna Grada Supetra za financiranje političkih stranaka i kandidata grupe birača 
Gradskog vijeća Grada Supetra u 2013. godini“, koja je nakon obavljenog izjašnjavanja 
usvojena, JEDNOGLASNO. 
 

AD 13. 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  Branku Jašiću,  predsjedniku 
Komisije za  imenovanje ulica i trgova Grada Supetra  koji je  izvjestitelj  po ovoj točci dnevnog 
reda. 
 
Bez rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju 
trgova i ulica u naseljima Supetar, Mirca, Splitska i Škrip i obilježavanju zgrada kućnim 
brojevima“,  koja je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojena, JEDNOGLASNO. 
 

AD 14. 
 

Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  pročelniku Ivici Blaževiću koji je 
izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda.  
 
Bez  rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju 
Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Supetra“, koja je nakon obavljenog 
izjašnjavanja usvojena, JEDNOGLASNO. 
 

AD 15. 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  pročelniku Ivici Blaževiću koji je 
izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda.  
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici  Mate Martinić i Milan Glavaški te predsjedavajući koji 
predlaže  zaključak  da se za područje Grada Supetra imenuju još dva mrtvozornika.   
 
Bez daljnje rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o predlaganju 
mrtvozornika za područje Grada Supetra“,  s predloženom dopunom. koja je nakon 
obavljenog izjašnjavanja usvojena, JEDNOGLASNO. 
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AD 16. 

 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  gradonačelnici Ivani Marković  koja  
izvještava  po ovoj točci dnevnog reda.  
 
Predsjedavajući ističe da se mora  izraditi  Pravilnik o bratimljenju 
 
Bez rasprave predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o suradnji izmeñu Grada Supetra 
(Republika Hrvatska) i Grada Tokaja (Republika Mañarska)“, koja je nakon obavljenog 
izjašnjavanja usvojena, JEDNOGLASNO. 
 

AD 17. 
 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  pročelniku Ivici Blaževiću koji je 
izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda.  
 
Bez rasprave predsjedavajući daje  na usvajanje „Zaključak o pravu prvokupa nekretnina 
unutar zone A zaštićene kulturno-povijesne  cjeline  Grada Supetra, označenih kao 
čest.zem. 459/1 ZU 687, čest.zgr. 324/1 ZU2751    sve  k.o.   Supetar“,  koja je nakon 
obavljenog izjašnjavanja usvojena, JEDNOGLASNO. 
 

AD 18. 
 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje riječ  pročelniku Ivici Blaževiću koji je 
izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda.  
 
Bez rasprave predsjedavajući daje  na usvajanje „Zaključak po suglasnosti za stjecanje  
prava vlasništva  nekretnine u Republici Hrvatskoj po zamolbi Ministarstva pravosuña 
RH“,  koji je nakon obavljenog izjašnjavanja usvojen, JEDNOGLASNO. 
 

AD 19. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća  izvještava  po ovoj točci dnevnog reda.  
 
Bez rasprave predsjedavajući daje  na usvajanje „Program rada Gradskog vijeća Grada 
Supetra“ za razdoblje rujan-prosinac 2013.   godine“,  koji je nakon obavljenog 
izjašnjavanja usvojen, JEDNOGLASNO. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra   u 21,30 sati zaključuje sjednicu.  
                                                        
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                 GRADA SUPETRA 
                                                                                                      Petar Maričić  
     
 
 
 
                                                                                                                                            
Zapisnik izradio Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, a prema  
tonskom zapisu sa sjednice koji je njegov sastavni dio. 
  


