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 Z A P I S N I K 
 

 

 sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 26. ožujka 2012. 

godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI:  Šimica Dragičević, Dragan Damjanović, ðuro Roso, Morana Martinić Dragan, 
Zorko Drpić, Frane Oreb, Paul Matas, Lovrenco Vladislavić, Dinko Vidan, Jaki Razmilić   
 
ODSUTNI: Marija Jakšić, Nikica Maričić, Petar Mandić 
 
OSTALI NAZOČNI: gradonačelnik Dinko Hržić, Danica Baričević, Ivica Vranjičić, Pero 
Salamunović, Sergij Rendić, Milenka Stipanović, T. Gospodnetić, M. Gospodnetić, P. Caglević, 
N. Rajević, D. Dželalija, J. Eterović, A. ðerek, D. Jakšić, N. Lovrenović, J. Hržić, S. Nigoević, 
D. Nigoević, D. Vušković, M. Opačak, ð. Bjažević, I. Radić, F. Rosić, I. Cvitanić 
 
Nakon prozivke i utvrñivanja broja vijećnika, predsjedavajući pozdravlja sve nazočne vijećnike 
i prisutne, te otvara raspravu po dnevnom redu. 
 
Za riječ se javlja vijećnik L. Vladislavić, te predlaže da se točka pod br. 8 dnevnog reda prebaci 
na mjesto točke br. 1 čime bi se ostale točke pomakle za jedno mjesto niže. 
 
Za riječ se javlja i vijećnik ð. Roso koji predlaže da se dani dnevni red vijeća podijeli u dva 
dijela, prvi dio danas zaključno sa točkom br. 5, a preostale točke da se raspave na sljedećoj 
sjednici koja bi se održala naredni tjedan s početkom u 19,00 sati. 
 
Vijećnik L. Vladislavić povlači svoj prijedlog, a prijedlog viejćnika ð. Rose stavlja se na 
glasanje te je jednoglasno prihvaćen. 
Ponovno se stavlja na usvajanje dnevni red sjednice sukladno obavljenom glasovanju, tako da 
dnevni red sjednice glasi: 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija  zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane 21. 
veljače 2012. godine; 

 
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi; 

 
3. Rasprava i utvrñivanje prijedloga „Izmjene i dopune Prostornog plana SDŽ“; 

 
4. Raspravljanje i donošenje odluka o: 

 
- prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama „Odluke o davanju u zakup javnih 
površina za postavljanje prodajnih kioska i drugih naprava na području Grada 
Supetra“; 
  - prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama „Odluke o najnižim zakupninama za 
davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih naprava na području 
Grada Supetra“; 
- prijedlogu „Plana razmještaja kioska i drugih naprava na javnim površinama na 
području Grada Supetra“; 
- prijedlogu „Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora“; 
 
Izvjestitelji:Gradonačelnik, Dinko Hržić, Voditelj službe za komunalne poslove, Ivica 
Vranjičić, referent za upravljanje gradskom imovinom, Pero Salamunović 
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5. Tematska rasprava o planovima i pripremnim radnjama za nastupajuću turističku 

sezonu; 
Izvjestitelji: Gradonačelnik Dinko Hržić, Direktor TZ, Ivan Cvitanić 
 

a koji je glasovanjem svih vijećnika jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1. 
 
Predsjednik GV daje primjedbu, da je netočan navod pod točkom zaključka AD- 9 da je on 
predložio vezano za raspravu otpisa duga gdinu i gñi Pjerotić, da se ispita mogućnost 
otpisivanja zateznih kamata koje su nastale po tom dugovanju. Ističe da on to nije predložio te 
moli da se to izostavi iz zapisnika. Stavlja se na glasanje zapisnik sa 24. sjednice zajedno sa 
navedenom primjedbom. Nakon obavljenog glasanja prva točka dnevnog reda je prihvaćena 
većinom glasova vijećnika, s usvojenom ispravkom. Svi vijećnici su za, osim L. Vladislavića 
koji je suzdržan iz razloga što nije prisustvovao  prethodnoj sjednici.  
 

AD 2.  
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
 
Za riječ se javlja vijećnik L. Vladislavić koji želi znati u kojoj fazi je izrada projektne 
dokumentacije i općenito izvedba kanalizacijske mreže prema Mircima, koja već godinama stoji 
na istom mjestu. 
Gradonačelnik ističe da čeka izvještaj od „Vodovoda Brač“ te će nakon zaprimljenog izvještaja 
pismeno izvijestiti.  
 
Vijećnik D. Damjanović postavlja pitanje da li benzinska stanica u Supetru posjeduje sve 
potrebite ateste za rad. 
Gradonačelnik ističe da on nije nadležan za izdavanje atesta niti ima službena saznanja o tome. 
Prijedlog po ovom pitanju je, da Gradska uprava provjeri pismenim upitom kod „INE“ d.d.  da 
li posjeduju sve potrebite ateste za siguran rad. 
 
Vijećnik ð. Roso, postavlja pitanje da li je moguće da se na plaži „Banj“ izgrade dva wc-a, ili 
da se dva nova wc-a koja su u izradi na plaži „Vlačica“ lociraju negdje izmeñu te dvije plaže.? 
Gradonačelnik ističe da je u planu postavljanje dva wc-a na predjelu „Vlačica“ a gdin Duzich, 
vlasnik „Svpetrvs Hotela“ izrazio je želju da bi napravio wc na plaži „Banj“ unutar svojih 
objekata te će se pismeno očitovati o tome. Nakon pismenog očitovanja gdina Duzicha donijet 
će se konačna odluka. 
 
Vijećnik Z. Drpić traži informaciju o uništenoj cesti na predjelu „Mali bok“ u Splitskoj, da li se 
izišlo na teren i da li je donesen ikakav zaključak po tom pitanju, a ujedno spominje i oštećenje  
ceste na rivi. 
Gdin Vranjičić, voditelj službe za komunalne poslove Grada Supetra, ističe da se obavio očevid 
na terenu te je napravljen troškovnik za sanaciju nastale štete na predjelu plaže. Nadalje vezano 
za  rupe u cesti na rivi u Splitskoj, ističe da će se kroz nekoliko narednih dana izvršiti sanacija 
iste. 
 
Vijećnici nemaju više pitanja, te se zaključuje ova točka dnevnog reda. 
 

AD 3. 
 
Gdin Vranjičić iznosi uvodno tumačenje i detaljno objašnjava pojedine odredbe elaborata 
prijedloga „Izmjene i dopune Prostornog plana SDŽ“. Nakon rasprave, tijekom koje je I. 
Vranjičić davao pojedinačne odgovore, pojašnjenja i potrebna tumačenja vijećnicima i ostalim 
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zainteresiranima s podsjećanjem da je prijedlog Odluke o izmjenama…. već raspravljen na 
sjednici Vijeća.  Predsjednik vijeća zaključuje raspravu te stavlja na glasanje prijedlog „Izmjene 
i dopune Prostornog plana SDŽ“ sa prihvaćenim zaključcima na sjednici (sastavni dio ovog 
zaključka je tonski zapis tijeka rasprave i prihvaćenih usvojenih prijedloga, a služi za izradu 
pročišćenog teksta koji će se objaviti) Nakon obavljenog glasovanja prijedlog je prihvaćen 6 
vijećnika glasalo je za, 3 je protiv, 1 je suzdržan. 
 

AD 4. 

 
 Raspravljane i donošenje odluka o: 

• Prijedlogu „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih 
površina za postavljanje prodajnih kioska i drugih naprava na području Grada Supetra“ 

 
Za riječ se javlja vijećnik ð. Roso, koji se zahvaljuje na dodijeljenom članstvu u Povjerenstvu 
imenovanog od Gradonačenika te ističe da ne želi više biti član Povjerenstva. Moli vijećnike da 
izaberu drugog vijećnika umjesto njega. 
Riječ traži gña D. Baričević, vijećnica SDŽ a ujedno i članica Povjerenstva, koja ističe da je 
Povjerenstvo u funkciji savjetnika Gradonačenika i pomoćno tijelo, a da je Vijeće to koje u 
konačnici donosi odluke. 
 
Gradonačelnik daje riječ gdinu P. Salamunoviću, referentu za upravljanje gradskom imovinom 
Grada Supetra, koji pojašnjava razlike izmeñu prijašnjeg sadržaja Odluke i prijedloga izmjena  
Odluke…. je su dane na raspravu. Napominje, da se u velikom dijelu izmjene odnose na 
izostavljanje pojedinih vrsta prodajnih kioska ili naprava koje su do sada bile predviñene 
odnosno o ukidanju pojedinih vrsta trgovinskih djelatnosti i obrta koje su ranije bili dozvoljeni, 
o potrebi davanja prednosti prodaje one robe i proizvoda – izvorno Bračke. 
Nakon kratke rasprave Predsjednik vijeća zaključuje raspravu te stavlja prijedlog nove Odluke 
na glasanje. Po obavljenom glasanju Prijedlog „Odluke s i izmjenama Odluke o davanju u 
zakup…“ je jednoglasno prihvaćen, a o konačnom tekstu će se Vijeće izjašnjavati. 
 

• Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama „Odluke o najnižim zakupninama za 
davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih naprava na području 
Grada Supetra“ 

 
Gdin P. Salamunović upoznaje vijećnike o  razlikama izmeñu prijašnje Odluke i prijedloga nove 
Odluke o izmjenama i dopunama visine zakupnina. Izmeñu ostalog ističe da je stav 
Povjerenstva, da bi se trebale povećati cijene zakupnina u pojedinačnim iznosima kao što je to 
navedeno u prijedlogu o kojem se raspravlja. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
Za riječ se javlja vijećnik D. Vidan koji ističe, da se generalno slaže sa povećanjem cijena 
zakupnina,  ali ne u toliko drastičnim iznosima kao što se predlaže, s obzirom na situaciju na 
području našeg grada i čitave države. 
Gdin I. Vranjičić predlaže da se u prigradskim naseljima Grada Supetra zadrži cijena zakupa 
kioska za prodaju duhana i tiskovina koja je bila i do sada, a za ostale zakupnine da se cijena 
poveća.  
Za riječ se javlja vijećnik J. Razmilić koji smatra da se ni u Supetru cijene zakupa ne bi trebale 
povećati, tj. da bi trebale ostati na nivou dosadašnjih cijena. 
Gradonačelnik predlaže da se cijene zakupnine za ovu godinu ne povećaju, a da se svake 
sljedeće godine povećavaju za 10%. 
Konačni prijedlog je da se iz Odluke izostave izmjene cijena, a da se tekst Odluke u cijelom 
drugom segmentu prihvati, tj. za one djelatnosti koje do sada nisu bile utvrñene važećom 
Odlukom. 
Gdin P. Salamunović ističe da bi se cijene za  zakup bankomata trebale prihvatiti, jer one nisu 
postojale u dosadašnjoj Odluci, a isto tako i dio koji se odnosi na iznajmljivanje javne površine 
u danima blagdana, uz minimalnu naknadu. 
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Nakon obavljenog glasanja utvrñen tekst prijedloga je prihvaćen većinom glasova vijećnika, 7 
glasova je za, 3 je protiv pa će se o pročišćenom i konačnom tekstu ponovno odlučivati. 
Vijećnik ð. Roso upućuje primjedbu gradonačelniku, smatra da je mogao još ranije tražiti da  
Povjerenstvo napravi prijedlog razmještaja kioska bez izmijenjenih cijena zakupa, jer i 
gradonačelnik i to sam sada predlaže tj. da cijene ostanu iste kao i do sada. Nakon iznesene 
primjedbe vijećnik ð. Roso napušta sjednicu GV, te se utvrñuje da je nazočno 9 vijećnika. 
 

• Prijedlog „Plana razmještaja kioska i drugih naprava na javnim površinama na području 
Grada Supetra“ 

 
U ime Povjerenstva gdin P. Salamunović predlaže da ovo izlaganje bude prethodna rasprava, a 
da se na sljedećoj sjednici GV donese konačni plan razmještaja. Ovaj prijedlog razmještaja je 
usvojen na sjednicama Povjerenstva i ucrtane su sve lokacije s vrstama prodajnih objekata na 
javnim površinama i površinama privatnih vlasnika, koje su dobile pozitivno mišljenje na 
održanim sjednicama. 
Predsjednik GV slaže se sa prijedlogom gdina P. Salamunovića, te je i sam suglasan da se na 
narednoj sjednici GV pokuša pronaći kvalitetno rješenje i donese konačni plan razmještaja 
uvažavajući sve mogućnosti i uz prethodno razmatranje svih naknadno pristiglih zahtjeva 
zainteresiranih. Nakon toga se prišlo ponovnom razmatranju svih pojedinačnih lokacija prema 
grafičkom prikazu koji je bio dan kao radni materijal za raspravu na sjednici a koji je nakon 
obavljenog glasovanja vijećnika jednoglasno prihvaćen sa 9 glasova. (Vijećnik ð. Roso  nije 
prisustvovao ovom glasanju jer je prethodno napustio vijećnicu) 
 

• Prijedlog „Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora“ 
Uz naprijed dano pismeno obrazloženje o svim najosnovnijim novinama propisanim novo 
donesenim Zakonom, ugrañenih u tekst prijedloga Odluke, ista se daje na raspravljanje.  
 
S obzirom da nije bilo rasprave po prijedlogu, predsjednik vijeća prijedlog  Odluke stavlja na 
glasanje, koji je nakon obavljenog izjašnjavanja  vijećnika  jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 5. 

 
Tematska rasprava o planovima i pripremnim radnjama za nastupajuću turističku sezonu 
 
Direktor TZ Grada Supetra, gdin I. Cvitanić javlja se za riječ, te moli vijećnike da se ova točka 
dnevnog reda odgodi za sljedeću sjednicu. Ujedno predlaže da se po ovoj točki sazove tematska 
sjednica na koju bi se pozvali i dodatni izvjestitelji koji sudjeluju u pripremnim radnjama za 
nastupajuću turističku sezonu. 
Prijedlog gdina I. Cvitanića jednoglasno je prihvaćen te Predsjednik vijeća zaključuje sjednicu i 
pozdravlja prisutne s napomenom da će se poziv za tematsku sjednicu po ovoj točci naknadno 
dostaviti. 
 
                
Dovršeno u 21,40 sati. 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                     GRADA SUPETRA 
                                                                                       Šimica Dragičević  
                                                                                                                                                   
Zapisnik izradio Sergij Rendić po tonskom zapisu  
sa sjednice, a koji je njegov sastavni dio. 
 
 
_____________________ 
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