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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br.
33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 32.
Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra« br. 09/09., 04/13. i 03/14.), Gradsko vijeće
Grada Supetra, na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi strategije razvoja turizma na području Grada Supetra za razdoblje 2015.-2020.
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi "Strategije razvoja turizma Grada Supetra" za razdoblje 2015.-2020. ( u
daljnjem tekstu: Strategija)
Članak 2.
Cilj izrade Strategije je:
• Definiranje razvojne vizije turizma za područje Grada Supetra;
•
•

Poticanje procesa objedinjenja turističke ponude Grada Supetra i uspostava
cjelovitog destinacijskog lanca vrijednosti;
Definiranje osnovnih marketinških i komunikacijskih smjernica koje su u funkciji postizanja
vizije što bi rezultiralo generiranjem ideja za inoviranje postojećih i razvoj novih turističkih
proizvoda;

•

Definiranje operativnog plana marketinga i komunikacijske strategije;

•

Izrada smjernica za brendiranje Grada Supetra kao turističke destinacije;

•

Definiranje osnovnih promocijskih aktivnosti s posebnim naglaskom na e-marketing;

•

Izrada akcijskog plana implementacije Strategijom predviñenih aktivnosti s precizno
definiranim projektnim prijedlozima koji bi bili definirani su skladu sa S.M.A.R.T. principima
tj. bili bi konkretni (Specific), mjerljivi (Measurable), ostvarivi s jasno definiranim
odgovornostima za provoñenje (Achievable/Assignable), realni (Realistic) i vremenski
definirani (Time-related).
Članak 3.

Polazeći od prethodno postavljenih ciljeva izrade Strategije mora sadržavati sljedeći okvirni sadržaj:
1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA (Županija Splitsko – dalmatinska, otok Brač i Grad Supetar sa
sve 4 razvojne cjeline/naselja – Mirca, Splitska, Supetar, Škrip)
2. ANALIZA TRŽIŠNOG POTENCIJALA
3. IDENTIFIKACIJA RESURSNE I ATRAKCIJSKE OSNOVE
4. SWOT analiza
5. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA
3.1. Vizija i misija turističkog razvoja
3.2. Ciljevi turističkog razvoja
3.3. Odrednice upravljanja turizmom (prioriteti i mjere)
6. AKCIJSKI PLAN REALIZACIJE RAZVOJA TURIZMA SA PLANOM AKTIVNOSTI
6.1. Razvoj turističkih proizvoda
6.2. Glavni razvojni projekti (popis)
7. STRATEGIJA DESTINACIJSKOG MARKETINGA koja mora uključivati i
a) izradu smjernica za brendiranje Grada Supetra kao turističke destinacije,
b) elemente buduće komunikacijske strategije, i
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c) pozicioniranje tržišnog proizvoda
8. UPUTE ZA PROVEDBU I MONITORING PROVEDBE STRATEGIJE
9. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Članak 4.
Aktivnosti na izradi Strategije koordinirati će Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra, u suradnji sa
gradonačelnicom i Turističkom zajednicom Grada Supetra.
Članak 5.
Sredstva za izradu Strategije osigurana su u Proračunu Grada Supetra za 2015. godinu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.
KLASA: 302-01/15-01/02
URBROJ: 2104/01-01-15-1
Supetar, 23.ožujka 2015. godine

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 32.
Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra« br. 09/09., 04/13. i 03/14.), Gradsko vijeće
Grada Supetra na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o stjecanju zemljišta - nekretnine čest. zem. 522/24 k.o. Supetar
Članak 1.

Donosi se Odluka o stjecanju zemljišta - nekretnine čest. zem. 522/24 k.o. Supetar, u svrhu realizacije
projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i javne ceste, za 372/870 idealnog dijela, u površini
od 372 četvorna metra, a sve prema Skici izmjere izrañenoj od Leno d.o.o., U Splitu, 26.01.2015.
godine, a koja se nalazi u prilogu ove Odluke (PRILOG 1) i neće se objavljivati u »Službenom
glasniku Grada Supetra«.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Supetra da nekretninu iz članka 1. ove Odluke otkupi
neposrednom pogodbom od vlasnika po najvišoj cijeni od 100 EUR po četvornom metru u
protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate ili da pokrene i vodi postupak
izvlaštenja za iste.
Radi osiguranja sredstava namijenjenih postupku izvlaštenja nekretnine iz članka 1. ove Odluke,
ovlašćuje se gradonačelnica da otvori posebni račun te raspolaže sa sredstvima sa istoga.
Članak 3.
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Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Supetra na potpis kupoprodajnog ugovora, te za provoñenje svih
daljnjih radnji potrebnih radi upisa Grada Supetra u zemljišnim knjigama i u drugim službenim
evidencijama, pod uvjetom da predmetna nekretnina iz članka 1. ove Odluke ne bude opterećena
teretima koji bi isključivali, ograničavali ili umanjivali prava kupca.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 940-01/14-01/04
URBROJ:2104/01-01-15-3
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

Na temelju članka 32. i 45. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra« br. 09/09., 04/13.
i 03/14.), i članka 15. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada
Supetra« br. 04/13. i 03/14.) Gradsko vijeće Grada Supetra na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka
2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja

Članak 1.
Za člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Supetra, izabire se:
Branko Jakovljević, iz Supetra, Hrvatskih velikana 2, gradski vijećnik.
Članak 2.
Ova Odluka biti će objavljena u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 013-01/15-01/01
URBROJ:2104/01-01-15-5
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada
Supetra«, br. 07/12. i 24/13.) i članka 32. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra« br.
09/09., 04/13. i 03/14.), a temeljem prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada
Supetra na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
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o izboru Komisije za javna priznanja Grada Supetra
Članak 1.
Imenuje se Komisija za javna priznanja Grada Supetra, u slijedećem sastavu:
- Marija Jakšić, iz Supetra, Put Gustirne luke 13
- Ivo Ivelić, iz Supetra, Kala 11
- Ana Franulić, iz Supetra, Dolčić 9
- Drago Kučinar, iz Supetra, Branka Dešković 1
- Čedomil Rendić, iz Supetra, Radnička 8
Članak 2.
Komisija za javna priznanja Grada Supetra smatrat će se konstituirana izborom predsjednika i
zamjenika na prvoj sjednici na kojoj mora biti nazočna većina članova.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.
KLASA: 061-01/15-01/01
URBROJ: 2104/01-01-15-2
Supetar, 23. ožujka 2015. godine

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br.
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), Gradsko vijeće Grada Supetra, je na 21. sjednici održanoj dana 23.
ožujka 2015. godine donijelo
ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2015.godini
Članak 1.
Donosi se Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u
2015.godini.
Članak 2.
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u
2015.godini iz članka 1. ovog Zaključka prilaže se uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Supetra u 2015.godini objavit u „Službenom glasniku Grada Supetra“.
KLASA: 810-03/14-01/08
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URBROJ: 2104/01-01-15-5
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne novine«, br.
174/04, 79/07 , 38/09 i 127/10 ), Gradsko vijeće je na . sjednici održanoj dana 2015. godine donijelo
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Supetra u 2015. godini
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrñenih
Procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,
materijalnih i kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja
(civilna zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge grañana od značaja
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini.
Smjernice se odnose na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Potrebno je izvršiti usklañenje važeće Procjene ugroženosti s novom metodologijom izrade. Sukladno
Procjeni ugroženosti osnovati postrojbe civilne zaštite te osiguranim sredstvima u Proračunu Grada
Supetra, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za Zapovjedništvo,
postrojbe i druge segmente civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava
osobne i skupne opreme) te planirati osposobljavanje, uvježbavanje i druge aktivnosti. Planirati u
Proračunu za civilnu zaštitu odreñena sredstva (izrada Plana te opremanje i obučavanje
Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite). Obzirom na najavu donošenja novog Zakona o civilnoj
zaštiti koji je u saborskoj proceduri, sačekat će se s popunjavanjem postrojbi opće namjene.
Postupak predlaganja osoba za rasporeñivanje povjerenika Civilne zaštite i njihovih zamjenika, te
pripadnika postrojbe opće namjene Grada Supetra provesti će se na temelju primljenih prijedloga
koje će Grad Supetar zatražiti od vijeća mjesnih odbora u svom sastavu, udruga ( sportske udruge,
radioamateri i slično), Crvenog križa te političkih stranaka.
2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Zajedno s Hrvatskim šumama d.o.o. pokušati kroz sporazum osigurati zajedničke izviñačkomotriteljske ophodnje i motriteljske postaje za područje Grada koje će biti u funkciji zaštite šuma,
kako šuma u vlasništvu RH tako i šuma u privatnom vlasništvu, i po potrebi osigurati odreñena
sredstva.
Donijeti za ljetnu požarnu sezonu 2015. plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na
području Grada Supetra.
3. VATROGASTVO
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Za plaće i materijalne troškove i opremu DVD-a Supetar osigurati potrebna sredstva kao i do sada u
okviru zakonski odreñenog minimuma te za nedostajuću opremu DVD-a prema njegovom planu
opremanja, kroz posebni plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara gdje će se iskazati
pojedine stavke troškova.
DVD Supetar je obvezan dostavljati izvješće o utrošenim Proračunskim sredstvima po stavkama, kao i
izvješće o svim požarima u kojima u gašenju sudjelovao DVD Supetar, a isto se treba dostaviti do
kraja mjeseca veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
4. SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA
Kako na području Grada još nema niti jedno izgrañeno sklonište osnovne zaštite to će se nastojati
predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih objekata, onda kada to posebnim propisima bude
obveza.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, športske dvorane,
stadioni i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja grañana te ga povezati
sa jedinstvenim Državnom centrom 112.
Grad Supetar treba kroz primjereno razdoblje osigurati sustav uzbunjivanja, bilo s elektronskim
sirenama ili s ručnim načinom uzbunjivanja za sva naselja na svom području. Preporuča se ispitavanje
mogućnosti uvoñenja jedinstvenog sustava uzbunjivanja.
Za postojeće sustave uzbunjivanja je potrebno provesti provjere ispravnosti sustava.
5. UDRUGE GRAðANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu
od značaja za zaštitu i spašavanje,odreñene Planom zaštite i spašavanja, utvrditi aktivnosti koje će se
financirati iz Proračuna.
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Definirati snage, raspoloživa materijalno-tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom,
usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).Utvrditi u Proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti
– sudionike u sustavu zaštite i spašavanja koji se po posebnim propisima financiraju iz proračuna
jedinica lokalne samouprave.
Nastojati pronaći odgovarajući skladišni prostor za potrebe skladištenja opreme, robe i odjeće (šatori,
pomoćni ležajevi, pokrivače, vreće za spavanje, podmetače i dr. te odjeća i obuća za prvu pomoć), koji
bi istovremeno služio i za potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne zaštite Grada Supetra, ako se
za isto ne iznañe posebni skladišni prostor.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br.
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), Gradsko vijeće Grada Supetra, je na 21. sjednici održanoj dana 23.
ožujka 2015. godine donijelo
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ZAKLJUČAK o donošenju Analize
stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2014.godini

Članak 1.
Donosi se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2014. godini.
Članak 2.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2014. godini iz članka 1. ovog
Zaključka prilaže se uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak i Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra u 2014. godini
objavit u „Službenom glasniku Grada Supetra“.
KLASA:810-03/14-01/08
URBROJ: 2104/01-01-15-6
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

ANALIZA
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Supetra u 2014.godini
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrñenih
Ustavom i Zakonom, ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje,
ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrñuju izvore i način financiranja, te
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrñene zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na području Grada Supetra organizira se sukladno odredbama Zakona o
zaštiti i spašavanju.
Grad Supetar je donio i provodi slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:
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1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Grada Supetra (
2013);
2. Plan zaštite i spašavanja (2014);
3. Plan civilne zaštite (2014);
4. Osnovan je Stožer zaštite i spašavanja (2013);
5. Osnovano je Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Supetra ( 2014);
Napominje se da je Procjena ugroženosti od požara , te Plan zaštite od požara za područje Grada
Supetra u postupku izrade, a radi se I na izmjenama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara za područje Grada Supetra.
6.

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. CIVILNA ZAŠTITA
Sukladno clanku 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštitespašavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08) i Pravilnika o izmjeni pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj40/08, 44/08) za zapovijedanje
snagama i sredstvima civilne zaštite u slucaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesrece
na podrucju grada, imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite grada.
Zapovjedništvo civilne zaštite grada djeluje u sastavu.
Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinomzapovjednik;
Mate Martinić-potpredjednik Gradskog vijeća Grada Supetra-načelnik;
Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo-operativac;
Janez Pevcin, komunalno društvo “Grad”-član zadužen za sklanjanja i zaštite te mjeru
spašavanja iz ruševine;
Stjepko Fadić, “Svpetrus-hoteli” d.d.-član zadužen za mjeru evakuacije i zbrinjavanja;
Doris Drpić, Lučka kapetanija Split, Ispostava Supetar, član zadužen za mjeru zaštite od bujice
i mjere spašavanja na moru;
Jakov Zlatar, DVD “Supetar”-član zadužen za mjeru zaštite od požara , te zadaće u svezi
logistike i operativne administrativno-tehničke poslove za potrebe zapovjedništva civilne
zaštite grada.
Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite je donesen.
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklañivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Stožer je slijedećeg sastava.
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Član Stožera
(Ime i
prezime)

Dužnost u
stožeru

Prebivalište
(mjesto,
ulica i broj)

1.

Šimica
Dragičević

Supetar, Put
Vlačice bb

2.

Nataša Nazor
Jovović

Zamjenik
gradonačel
nice,načeln
ik stožera
Član

3.

Ivica
Vranjičić

Član

4.

Magdalena
Mirić

Član

Supetar,
Mirka
Kustića
Supetar, Ive
Vojnovića 2

5.

Ivan Jakšić

Član

Supetar, Put
Varoša 15A

6.

Zoran
Marinelić

Član

7.

Matko
Rendić

Član

Supetar,
Bana Josipa
Jelačića 31
Splitska
Fortica I. 15

8.

Milan
Glavaški

Član

9.

Tihomir
Eterović

Član

Split,
Vukovarska
121

e-mail

Broj
faxa

Tel
.po
s

Broj
telefona
kuća

Broj mobitela

simica.d
ragicevic
@gmail.
com
Natasa.na
zor.jovov
ic@duzs.
hr
ivica.vra
njicic@st
.htnet.hr
m.miric
@mup.hr

756712

315
809

631-638

099/7326621

260
258

353
795

475-295

091/112-1129

756712

630-412

099/733-5359

630-656

091/630-6333

-

630954

756
718
631
007
630
919
631
077
756
718
757
021
630
959

630-658

091/1131300

630 326

091/331-6022

632-222

099/733-5355

630-375

0998022666

633-292

098/9422915

zoran.ma
rinelic@
kdgrad.hr
matko.re
ndic@gm
ail
Supetar,Ul.22 milan.gla
.lipnja 30.
vaski@st
.t.com.hr
Supetar, Put tihomir.et
gustirne luke erovic@g
10
mail.com

631145

630107
630599
757021
630959

Gradonačelnica je dana 24.ožujka.2014 donijela Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada
Supetra. Tijekom 2014.godine Stožer je održao dva sastanka.
1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Gradonačelnica je dana 24.ožujka.2014 donijela Odluku o odreñivanju operativnih snaga i pravnih
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje.
Postrojbe civilne zaštite nisu osnovane. Povjerenici civilne zaštite , kao i njihovi zamjenici nisu
imenovani.
1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara je osnovni dokument na području
sustava zaštite I spašavanja.
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Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih
nesreća i katastrofa,Gradonačelnica odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristit će tekliča iz sastava
djelatnog osoblja gradske uprave I DVD Supetar ( Kristian Kirigin I Tonči Barhanović).
Grañani su upoznati o uvoñenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici
objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima
obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno pismeno upozoriti na
postojanje obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Potreba je boljeg i učinkovitijeg upoznavanje grañana putem sredstava javnog informiranja, web
stranica te kroz rad institucija Grada Supetra.
1.4. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću
mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog planiranja,
ureñenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti
integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Na području Grada Supetra ne postoje skloništa osnovne ni dopunske namjene. Kao
priručni objekti za sklanjanje u slučaju potrebe koriste se podrumi obiteljskih kuća,
turističkih objekata i škola.
2. VATROGASTVO
DVD Supetar je temeljna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Supetra .
U ljetnoj požarnoj sezoni, 24-satno dežurstvo je organizirano u 4 smjene.
Vatrogasna postrojba DVD Supetar raspolaže sa
1 zapovjedno vozilo
1 vozilo za prijevoz ljudstva
2 šumska vozila
2 tehnicka vozila
3 cisterne
1 navalno vozilo
Stanje ljudstva je prikazano u slijedećoj tablici:

STEČENO ZVANJE
Viši vatrog,
časnik
Vatrogasni
časnik

14

STRUČNA
SPREMA I BROJ
UPOSLENIH
VSS
VŠS

TIP VATROGASNOG
DEŽURSTVA OD - DO
Permanentno
Sezonski

10

00-24

POSTROJBA
RASPOLAŽE S:
Vatrogasnim
domom
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Vatrogasni
dočasnik
Vatrogasac

4

SSS

24

NSS
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Povremeno
Ostali period

Spremište
Garaža za vozila

DA

Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.
Gradsko vijeće Grada Supetra je svojim Proračunom za 2014. godinu za rad DVD Supetar planiralo
670.000,00 kn.
Takoñer se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u prethodnoj i
tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada Supetra.
3. UDRUGE GRAðANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni izravni kontakti s udrugama grañana od značaja za zaštitu i
spašavanje s područja Grada Supetra, u cilju materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu
od značaja za sustav zaštite i spašavanja, što bi se u okviru mogućnosti Proračuna Grada Supetra
financiralo iz Proračuna a prema podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra. Službe i pravne osobe koje imaju
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, su odreñene Odlukom o odreñivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje.
STANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
U kontekstu sustava zaštite i spašavanja su i mjere i zadaće koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od
požara, i u tom segmentu, Grad Supetar je izradio, odnosno proveo zadane mjere a što je utvrñeno
inspekcijskim nadzorom MUP-a, i to:
1. Propisane su agrotehničke mjere te mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u
dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. ( Službeni glasnik Grada Supetra 8/11)
2. Obilježene su propisanim oznakama i izrañen je grafički prikaz svih hidranata na terenu.
Krajem 2014.godine su objavljene nabave za izradu projektne dokumentacije za sanaciju
deponija Kupinovica, te poziv na dostavu ponuda za izvoñenje radova na sanaciji dubinskog
požara na istom
ZAKLJUČAK
Utvrñuje se potreba s trgovačkim, grañevinskim i prijevozničkim tvrtkama te drugim pravnim
osobama sa sjedištima na području Grada Supetra koje su utvrñene od posebnog interesa za zaštitu i
spašavanje uskladiti obveze o pružanju usluga u slučaju neposredne ugroze ljudi i dobara.
Utvrñuje se da nema posebnih potreba za poduzimanje dodatnih preventivnih mjera i aktivnosti za
slučaj ekstremnih zimskih meteoroloških uvjeta na području Grada Supetra s obzirom da iste
uobičajeno ne traju duže od 48 sati kao vremenske granice za proglašenje zastoja u normalnom
odvijanju života u zajednici.
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Postupak predlaganja osoba za rasporeñivanje u postrojbe opće namjene Grada Supetra provesti će se
na temelju odredbi Zakona o civilnoj zaštiti koji je na dnevnom redu prve sjednice Sabora u
2015godini.
Utvrñuje se obveza dovršetka izrade Procjena ugroženosti od požara , te Plana zaštite od požara za
područje Grada Supetra.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Supetra u 2015. godini treba
utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja
istog.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13.) i
odredbe članka 32. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13. i
03/14.), Gradsko vijeće Grada Supetra, na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra za razdoblje 2013.-2019. (»Službeni glasnik
Grada Supetra«, br. 07/14.)

Članak 1.
Donosi se dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra za radoblje 2013.-2019. (»Službeni
glasnik Grada Supetra«, br. 07/14. – dalje Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra).
Članak 2.
Ovim izmjenama i dopunama mijenja se postojeći Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra na način
da se na kraj točke 4.5. Reciklažna dvorišta dodaje slijedeći tekst:
„Odreñuje se kao dodatna lokacija za smještaj reciklažnog dvorišta na čest.zem. 1667/22 i 1667/96
k.o. Supetar, u obuhvatu gospodarsko poslovne zone „Žedno-Drage.
Postavke ureñenja reciklažnog dvorišta, kao i obveze osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem
predviñene Planom gospodarenja otpadom za reciklažno dvorište „Milovica“ primjenjuju se za
reciklažno dvorište, u obuhvatu gospodarsko poslovne zone „Žedno-Drage“.
U ostalom dijelu Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra ostaje neizmijenjen.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Supetra».
KLASA: 363-05/11-10/03
URBROJ: 2104/01-01-15-41
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br.
10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 32. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br.
09/09., 04/13. i 03/14.), Gradsko vijeće Grada Supetra na 19. sjednici održanoj dana 19. prosinca
2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mrvica
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Mrvica, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno
vijeće Dječjeg vrtića Mrvica, na 65. sjednici održanoj 16. rujna 2014. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Supetra“.
KLASA: 601-01/14-01/14
URBROJ: 2104/01-01-15-4
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

Temeljem članka 357. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.),
članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br.
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 32. Statuta Grada
Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09. i 04/13.) Gradsko vijeće Grada Supetra na 21.
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
I.
Ne Protivi se interesima Grada Supetra stjecanje prava vlasništva na nekretnini čest. zgr. 149 i čest.
zem. 422/11 ZU 851 k.o. Splitska od strane norveških državljana Stein Erik Nordmo i Eve Cathrine
Vatovec Nordmo.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 940-01/14-01/04
URBROJ: 2104/01-01-13-3
U Supetru, 23. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
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Petar Maričić v.r.
Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 13/11. i 56/13.),
članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 56/13.) i
članka 32. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra« br. 09/09., 04/13. i 03/14.),
Gradsko vijeće Grada Supetra na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine
Članak 1.
U Odluci o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine (»Službeni glasnik Grada
Supetra«, br. 19/13.) mijenja se članak 29. stavak 1. tako da sada glasi:
Svi upravni postupci priključenja grañevina ili drugih nekretnina na komunalne vodne grañevine
pokrenuti od 18. svibnja 2013. godine dovršit će se po odredbama ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“Službenom glasniku Grada Supetra”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.
KLASA: 363-01/13-01/10
URBROJ: 2104/01-01-15-7
Supetar, 23. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, br.
153/09. i 56/13.) i članka 32. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra« br. 09/09.,
04/13. i 03/14.), Gradsko vijeće Grada Supetra na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih grañevina
na području Grada Supetra
Članak 1.
U Odluci o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih grañevina na području Grada
Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/13.) mijenja se članak 8. tako da sada glasi:
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Supetra”, a stupa na snagu 1. prosinca. 2013.
godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“Službenom glasniku Grada Supetra”.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.
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KLASA: 363-01/13-01/11
URBROJ: 2104/01-01-15-7
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13.) i članka 32.
Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra« br. 09/09., 04/13. i 03/14.), Gradsko vijeće
Grada Supetra na 21. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o ograničenju i zabrani grañevinskih radova tijekom turističke sezone (»Službeni
glasnik Grada Supetra«, br. 29/14.)
Članak 1.
U Odluci o ograničenju i zabrani grañevinskih radova tijekom turističke sezone (»Službeni glasnik
Grada Supetra«, br. 29/14. – dalje: Odluka) mijenja se preambula na način da se brišu riječi i u svezi
članka 156., stavka 1.
Mijenja se naziv Odluke na način da se brišu riječi ograničenju i.
Članak 2.
U nazivu glave II. Odluke brišu se riječi OGRANIČAVAJU ILI.
Članak 3.
U članku briše se stavak 2.
Članak 4.
U nazivu glave III. Odluke brišu se riječi OGRANIČAVAJU ILI.
Članak 5.
U članku 3. i 4. brišu se riječi i ograničava.
Članak 6.
U članku 5. brišu se riječi stavak 1. i dok se grañevinski radovi iz članka 2. stavak 2. mogu izvoditi
samo od 10.00 do 14.00 sati i od 17.00 do 20.00 sati.
Članak 7.
U nazivu glave IV. Odluke brišu se riječi OGRANIČENJA I.
Članak 8.
U članku 7. mijenja se riječ provode u provodi, a brišu se riječi ovlašteni službenici Ministarstva
graditeljstva i prostornog ureñenja, odnosno grañevinska inspekcija, sukladno Zakonu o gradnji i.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Supetra“.
KLASA: 360-01/14-01/18
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URBROJ: 2104/01-01-15-7
Supetar, 23. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Maričić v.r.

IZDAVAČ: GRAD SUPETAR – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:Pročelnik Ivica Blažević,dipl.iur.
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