
Z A P I S N I K 
 
Sa 3. sjednice Partnerskog vijeća za izradu strateškog dokumenta „Plan razvoja Grada 

Supetra za razdoblje 2015.-2020. godine“ održane dana 13. ožujka 2017. godine, u 

prostoriji gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 11 sati. 
 
NAZOČNI: Ozren Dragičević, Ivica Radić, Ivan Meštrović, Danijel Ileković, Ivan Blažević, 

Jasna Damjanović, Ivan Cvitanić, Martina Rendić, Dubravka Menjak, Jelica Bezmalinović, 

Magdalena Mirić, Ivo Afrić, Željko Hrepić, Gita Dragičević, Marinko Klepo. 
 
Odlukom o izradi Plana razvoja Grada Supetra za razdoblje 2015. – 2020. godine („Službeni 

glasnik Grada Supetra“ br. 23/14, od 12. studenog 2014.), člankom 2. određeno je da će 

gradonačelnica osnovati Radnu skupinu i Partnersko vijeće, te je tim slijedom osnovana Radna 
skupina od djelatnika Gradske uprave, potom Odlukom gradonačelnice imenovane 40 osobe, 
predstavnika različitih sektora, za članove Partnerskog vijeća radi savjetovanja i sudjelovanja u 

izradi strateškog dokumenta.  
 
Pozivu na 3. sjednicu Partnerskog vijeća odazvalo se 15 imenovanih članova Partnerskog vijeća, 

te su istima prezentirane informacije o procesu nastanka, smjer djelovanja, vizija te konačni 

ciljevi Plana. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 
1. Uvodna riječ gradonačelnice  

 
Gradonačelnica se u kratkom uvodu osvrnula na nužnost donošenja i usvajanja Plana, 

posebno u odnosu na regulativu EU i dostupne nam fondove kod kojih je za samo apliciranje 
jedan od osnovnih uvjeta upravo usvojen strateški dokument- Plan. . 
 
2. Pregled aktivnosti za izradu strateškog dokumenta „“Plan razvoja Grada Supetra do 2020. 

godine“  
Prezentaciju je vodio Tonči Sanader, voditelj odsjeka za gospodarstvo i društvene 

djelatnosti Grada Supetra i član Radne skupine. Prezentirane su informacije o samom načinu i 

procesu izrade strateškog dokumenta  te  je osobito istaknuto kako je Plan usklađen s strateškim 

dokumentima viših razina, uz objašnjenje položaja samog Plana u hijerarhiji zadanih strateških 

dokumenata u okviru EU i RH.  Tijekom prezentacije, voditelj navedenog odsjeka je osobito 
naglasio kako su već u izradi ili spremni određeni projekti s kojima će se Grad Supetar prijaviti 

za pristup fondovima po usvajanju strateškog dokumenta, a uzimajući u obzir nadolazeće 

natječaje i rokove. Ovi projekti su navedeni u 4.dijelu nacrtne verzije Plana- Akcijskom planu 
koja je dostavljena svim članovima Partnerskog vijeća na uvid. 

 
 
3. Kratki osvrt na  „Plan razvoja Grada Supetra do 2020. godine“  
 

Meriem Frankić osvrnula se na proces prikupljanja informacija i izrade Plana te naglasila 
koliko je važno razumijevanje specifične lokalne problematike na kojoj se i baziraju prijedlozi 



razvoj, a sve usklađeno s strateškim smjernicama dokumenata viših razina i zahtjevima EU. 

Navedeno se odnosni na prvi dio Plana -Osnovu analizu budući da je uočena izražena 

umreženost problema, bez obzira na njenu podjelu po segmentima, te će rješavanje istih iziskivati 

suradnju i zajedničko djelovanje svih dionika razvoja, odnosno aktivni angažman svih 

predstavnika raznih sektora.  Istaknula je spremnost svih  predstavnika/ dionika razvoja iskazanu 
kroz suradnju, razmjenu mišljenja i dostavljanje informacije tijekom procesa izrade ovog 
dokumenta što već ukazuje na razumijevanje činjenice kako je predložena nacrtna verzija Plana 
uključila sve sektore u aktivnom razvoju grada, te da predloženi dokument svima, bez obzira na 
sektorsku pripadnost, osigurava mogućnost za pristup fondovima u skladu s predloženom 

zajedničkom razvojnom vizijom i zahtjevima viših instanci. 
 
4. Pitanja i rasprava 

 
Većina pitanja i sama rasprava se odnosila na dogovor oko usvajanja Plana razvoja Grada 

Supetra do 2020. godine. Prisutni članovi Vijeća istaknuli su kako je jako važno da svi članovi 

sudjeluju uz apsolutno razumijevanje pozadine (potrebe) i važnosti za nastankom i usvajanjem 
ovog dokumenta.  Istovremeno, članovi su iznijeli svoje primjedbe i htjeli da se unesu određene 

izmjene u  predloženi strateški dokument.  Predloženo je da se još jednom održi 3. sjednica 

Partnerskog vijeća, sa ponovljenim pozivom svim članovima istog putem e-maila, uz zamolbu da 
svi članovi dostave svoje prijedloge/sugestije/izmjene dokumenta do 20. ožujka, odnosno 22. 

ožujka 2017. godine.  
 

5. Usvajanje strateškog dokumenta 
 
Samo usvajanje dokumenta odgađa se u skladu s rezultatima rasprave i novi termin 

održavanja sjednice je 24. ožujka 2017. g. u 11:00 u sali Gradske vijećnice.  
 

Sjednica je završila u 11:45 
 
 
Zapisnik će biti objavljen na službenim stranicama Grada Supetra, zajedno sa 

prezentacijama i potpisnom listom.  
 
 
 
 
 PREDSJEDNIK PARTNERSKOG VIJEĆA 

GRADONAČELNICA 
Ivana Marković 

 
 
 
 
 
 
Zapisnik izradio Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada 

Supetra. 


