ZAPISNIK
sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 10. travnja 2009.
godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 13,00
sati.
NAZOČNI: dr. Andrija Buljević, mr. sc. Milan Glavaški, dr. Milan Šlender, Juraj Krstulović,
dr. Marko Stazić, Frane Domančić, Nikola Sinovčić, Lovrenco Vladislavić, Petar Glušević,
Ivica Caglević, Siniša Cvitanović, Šimica Dragičević,
ODSUTAN: dr. Branko Jašić
OSTALI NAZOČNI: Ante Kirigin, Mate Jakšić, Mirko Jakšić, Ante Muth, Goran Tenžera,
Zoran Marinelić, Sergij Rendić, Ivan Bjažević, Manuel Gospodnetić, dr. Anñelka Vodanović,
Dinko Hržić, Ivica Radić, Mate Martinić, Vedran Vušković, …………. i Ines Kojundžić.
Uvodnom rječju predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra dr. Andrija Buljević je pozdravio
sve nazočne vijećnike, a nakon prozivke je utvrñeno da je nazočan dovoljan broj vijećnika za
donošenje pravovaljanih odluka, tj. dvanaest članova Gradskog vijeća te je dao na glasovanje
dnevni red koji je po prijedlogu I.Vranjičića uz izmjenu točke 3. alineja 2., te po prijedlogu
vijećnika Jurja Krstulovića da se točka 2. odnosno vijećnička pitanja ostave za drugu sjednicu,
usvojen jednoglasno.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana
15. prosinca 2008. godine i zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra
održane 13. ožujka 2009. godine;
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi;
3. Raspravljanje i usvajanje:
- Prijedloga „Odluke o donošenju Prostornog plana ureñenja Grada Supetra“ s
provedbenim odredbama i kartografskim privicima,
- Prijedloga „Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja gospodarsko-poslovne
zone „Žedno-Drage“
- Prijedloga „Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu“,
- Prijedloga „Odluke o premještanju i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih
vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, te blokade i deblokade
vozila“,
Izvjestitelji: Ante Kirigin i Ivica Vranjičić
4. Raspravljanje i usvajanje:
- Prijedloga „Odluke o osnivanju zapovjedništva i rješenja o imenovanju članova
zapovjedništva civilne zaštite Grada Supetra“
Izvjestitelj: Ivica Vranjičić
AD 1.

Verificira se zapisnik za 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 15.
prosinca 2008. godine i zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane 13.
ožujka 2009. godine, u tekstu u kojem su i dani na raspravu bez primjedaba i dopuna,
jednoglasno.
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AD 3/1.
Gradonačelnik je uvodno istakao, dobili ste materijale, nema rasprave jer smo raspravili,
danas je samo usvajanje plana
I.Vranjičić je uvodno obrazložio:u odnosu na plan i javnu raspravu nije se mijenjala
infrastruktura, grañevinska područja su u granicama u kojima su i bila, izmjene je tražio
Županijski zavod, Ministarstvo je tražilo izmjene na drugačijoj definiciji eksproprijacije
kamena, uspjeli smo to zadržati u manjoj kvadraturi, uspjeli smo osigurati da se dobiju svi
potrebni papiri. Svi će moći izraziti segment nezadovoljstva, ovaj prostorni plan štiti prostor,
kroz postupak i izmjene može se poslije mijenjati. Sada se otvara mogućnost izrade detaljnih
urbanističkih planova, završio je izlaganje I. Vranjičić.
Vijećnik Šimica Dragičević- što se tiče poslovničkih odredbi mi smo dužni otvoriti raspravu,
mi smo da se plan usvoji, u stisci smo s vremenom pa je ovo završna riječ vijećnika,
grañanima su se dostavljali odgovori na primjedbi, ne znamo tko je nezadovoljan. Slažem se
da će plan doživjeti izmjene, one su nužne, zbog štete i vremena nužno je da se plan prihvati,
što se tiče SDP-a smatramo da je plan mogao gospodarski odgovoriti na drugi način, mislim
na „Svpetrus Hotele“, parkirališta, što se tiče zaštite okoliša prijašnji plan je bio strog, ovaj je
tu mogućnost oslobodio, što se tiče gradnje u pojasu 1500 m..ne bi pružio očekivanu zaštitu.
Kulturni identitet, definicija urbanističke sredine, uži dio naselja se čuva, na Rivi zamjena
brodica, ipak se kasnije mogu povlačiti drugačija rješenja, sada je prekasno reagirati, moramo
donjeti zaključak da plan usvojimo.
Gradonačelnik – nijedan plan nije idealan, svaki doživi izmjene i dopune, raditi DPU, sada
nam je prioritet zona „Žedno-Drage“
Vijećnik Juro Krstulović u svom izlaganju – mi moramo biti zadovoljni, dokument koji smo
dugo čekali je osnov sagledavanja budućnosti Supetra, mogli bi ga kritizirati, a u njegovo
donošenje uložili smo puno truda i vremena. I sam nisam zadovoljan, imam vizije turizma,
gospodarstva, nismo ponudili sve odgovore. Zadnja sjednica preveslavanje…pobijedili su oni
koji su htjeli nešto napraviti da dokument ugleda svjetlo dana, cilj je bio donjeti plan.
Vijećnik Frane Domančić – nakon osam godina i 12 godina sjedenja u gradskom vijeću, na
zadnjoj sjednici izglasavamo temeljni zakon Grada, ako se spriječiti divlju i mastodonsku
izgradnju, on je pred nama, izdignimo se iznad ćakula i sagledajmo situaciju. Dijelim
mišljenje kolega, trebamo ga prihvatiti, glasovlati ću s punom odgovornošću
Vijećnik Lovre Vladislavić – riječ je o 8 godina nedonošenja, možemo se posramiti, sada ga
treba podržati bez obzira tko vladao, čeka nas veliki zahvat donošenja detaljnog i UPU,
usvojimo plan da se Supetar može razvijati.

Nakon zaključene rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno se donosi „Odluka
o donošenju prostornog plana ureñenja Grada Supetra“.

AD3/2.

Gradonačelnik je uvodno izvjestio – za poslovnu zonu predviñeno je proširenje 16 ha,
potrebno je što prije ići na izradu urbanističkog plana ureñenja gospodarsko-poslovne zone
„Žedno-Drage“, u zoni će se zaposliti još 100 ljudi pa je to sada prioritet, ostali planovi će se
raditi gdje bude potrebno
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Vijećnik Šimica Dragičević – u nacrtu Odluke vidimo da je pravna osnova za donošenje
urbanističkog plana prostorni plan kojeg danas donosimo, osvrćem se na naše odluke
objavljene u Službenom glasniku i kako tehnički to prevladati, na sjednicama to zaista objave
a vi niste uradili niti ste vijećnike upozorili, to je propust u postupku, interesirao sam se kako
se prevladavaju ovi problemi
Pročelnik S. Rendić je odgovorio da će se odluke u „Službenom glasniku“ objaviti u dva
broja
Gradonačelnik je odgovorio da se ide u donošenje ove odluke zbog procedure jer bi se
izgubila godina dana dragocjenog vremena
Vijećnik L.Vladislavić je upitao da li je donošenje UPU-a napravljeno u okvirima zahvata i
prostornog plana
Voditelj Službe I.Vranjičić je odgovorio – mi smo usvojili prostorni plan u granicama
obuhvata „Žedno Drage“, kartografski prikaz prostornog plana objavljen u Službenog
glasnika je faza radnje svih planova, trajanje izrade UPU-a neće trajati manje od godine dana,
ovom odlukom se definiraju osnove za nabavku podloge i izrañivača plana. Obuhvat zone je
po planu definiran, čl.7.st.4. predviña da nakon donošenje UPU Žedno-Drage nema obaveze
izrade detaljnog plana ureñenja za to područje
Vijećnik I.Caglević je upitao da li se mislilo unaprijed za 20 godina jer se Supetar širi,
I.Vranjičić je odgovorio da se u 1 km ne može planirati nova gosp.zona
Gradonačelnik: Na bazi urb.plana tražit će se lokacijska dozvola, nema izrade plana nižeg
reda
Vijećnik F.Domančić: Nevezano i vezano s planom, to sam već prije govorio, da se kod
planiranja gospodarske zone, Vodovod, vatrogasci i autobusi, Hrvatske šume izmjeste tamo,
moramo razmišljati o tim korisnicima da ne bi privatnici išli ispred njih
Nakon zaključene rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno se donosi „Odluka
o izradi Urbanističkog plana ureñenja gospodarsko-poslovne zone „Žedno-Drage“.

AD 3/3.
Ivica Vranjičić je dao uvodno obrazloženje – razlog donošenja ode odluke je taj što Vodovod
nije izdavao rješenja pa smo došli u stanje da od grañana ne možemo naplatiti izvedene
radove i spajanje na kanalizacijski sustav, izlaz je da izradu rješenja vraćamo na Grad, dalje
šaljemo u Vodovod da naplatimo što je naše, ubuduće će se najprije obavljati naplata a onda
ići u izvoñenje radova da imamo osigurana sredstava
Vijećnik Ivica Caglević je upitao zašto se ljudima ne dozvoli plaćanje na rate jer ljudi nemaju
toliko sredstava, svi hoće odmah lovu, sami sebi skačemo u usta
Dr.Buljević je istakao da su po tom pitanju postojale dvije kategorije grañana, oni koji sve
plaćaju i oni koji ne plaćaju ništa, odlukom je ostavljena mogućnost reguliranja naplate u
ratama, bitno je da se izjednače svi grañani
Član poglavarstva A.Muth zatražio je riječ i replicirao I.Cagleviću – Ivica je rekao da se
domaćinstva mogu pismeno obratiti Poglavarstvu i tražiti odgodu i plaćanje na rate, svi
grañani imaju pravo to tražiti
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Gradonačelnik je obrazložio da postoji mogućnost za odgodu, grañani su tražili, mi smo
odobrili plaćanje u šest rada svima osim vikendašima
Vijećnik Juro Krstulović je na to izjavio da smo pred Ustavom svi jednaki
Nakon zaključene rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno se donosi „Odluka
o priključivanju na komunalnu infrastrukturu“.
AD 3/4.
Uvodno izlaganje po ovoj točci podnio je Ivica Vranjičić, problematika pauk službe, to smo
riješili u suradnji s MUP-om, pretpostavka je da koncesionar odrañuje posao
Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Juraj Krstulović, Ivica Caglević, Petar
Glušević, a nakon provedenog glasovanja s 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
(Caglević) usvaja se „Odluka o premještanju i blokadi nepropisno zaustavljenih i
parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, te blokade i deblokade
vozila“.
AD 4.
Ivica Vranjičić je uvodno po ovoj točci izvjestio: - pravni osnov za donošenje predložene
Odluke i Rješenja sadržan je u člancima 7. i 28. Zakona o zaštiti i spašavanju pa imamo
zakonsku obvezu za donošenje iste, što se tiče rješenje o imenovanju, to je preimenovanje
rješenje iz 2007. godine
Vijećnik dr. Milan Šlender kao član Odbora za izbor i imenovanje potvrdio je sastav članova
zapovjedništva civilne zaštite Grada koji se imenuju, član Odbora Frane Domančić je istakao
da Odbor za izbor i imenovanje prema prijedlogu Poglavarstva predlaže Gradskom vijeću da
izglasa i potvrdi rješenje o imenovanju
Vijećnik Juro Krstulović je pitao koja je uloga Zapovjedništva
Nakon završene rasprave i obavljenog glasovanja, jednoglasno se usvaja „Odluka o
osnivanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Supetra“ i „Rješenje o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Supetra“.

Nakon završene zadnje sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra u ovom sastavu,
gradonačelnik se zahvalio svim vijećnicima na suradnji s dobrim željama za uskrsne blagdane
te ih pozvao na ručak
Predjsjednik vijeća dr. Andrija Buljević pridružio se dobrim željama za blagdan, zahvalio se
na suradnji i ispričao ako je ponekad bio neugodan

Završeno u 13,50 sati.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr. Andrija Buljević v.r.

Zapisnik sastavila gradska uprava
prema tonskom zapisu sa sjednice
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