ZAPISNIK
sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 30. ožujka 2011.
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, Nikica Maričić, Frane Oreb, Paul Matas, Jaki Razmilić,
ODSUTNI: Marija Jakšić, Dinko Vidan, Petar Mandić, Lovrenco Vladislavić,
OSTALI NAZOČNI: gradonačelnik Dinko Hržić, Zoran Marinelić, Pero Maričić, Jerko Hržić,
Ante Toni Kirigin, Frano Rosić, Tonči Gospodnetić, dr. Anñelka Vodanović, Danica Rajević,
Ivica Radić, Ivica Vranjičić, Sergij Rendić, Andro Filipić, Matko Rendić, Milenka Stipanović
Predsjedavajući pozdravlja sve nazočne viječnike i prisutne, te je nakon prozivke vijećnika
utvrñeno da je sjednici nazočno devet
vijećnika tj. postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka predviñenih dnevnim redom. Jednoglasno je zaključeno da se pozivi s
materijalima za buduće sjednice Gradskog vijeća dostavljaju i nositelju Nezavisne liste Zoranu
Marineliću.

Nakon toga se prelazi na utvrñivanje dnevnog reda sjednice, što je jednoglasno prihvaćeno,
tako da glasi
Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana
31. siječnja 2011. godine;
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi;
3. Donošenje odluke o darovanju grañevinskog zemljišta invalidu Domovinskog rata
Frani Orebu iz Splitske za rješavanje njegovih stambenih potreba izgradnjom
obiteljske kuće, sredstvima kredita nadležnog Ministarstva
Izvjestitelji: Gradonačelnik Dinko Hržić i pročelnik Sergij Rendić
4. Raspravljanje i usvajanje: „Odluke o imenovanju trgova i ulica u naseljima Supetar,
Mirca, Splitska i Škrip, te o obilježavanju zgrada kućnim brojevima“
Izvjestitelji: Gradonačelnik Dinko Hržić, Voditelj službe za komunalne djelatnosti
Ivica Vranjičić i komunalni redar Matko Rendić, Pero Maričić – Predsjednik
Komisije za imenovanje ulica i trgova Grada Supetra
5. Raspravljanje i donošenje: „Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
ureñenja Grada Supetra“
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Hržić i Voditelj službe za komunalne djelatnosti
Ivica Vranjičić
6. Raspravljanje i utvrñivanje prijedloga Grada Supetra za uvrštavanje u „Izmjene i
dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije“
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Hržić i Voditelj službe za komunalne djelatnosti
Ivica Vranjičić
7. Raspravljanje i usvajanje: „Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi“
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Hržić, Voditelj službe za komunalne djelatnosti
Ivica Vranjičić i Andro Filipić, samostalni upravni referent za imovinsko pravne
poslove
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8. Raspravljanje i zauzimanje stavova o problematici gospodarenja komunalnim
otpadom na području naselja Grada Supetra
Izvjestitelji: Gradonačelnik Dinko Hržić i direktor Uprave K.D. „Grad“ d.o.o. Zoran
Marinelić
9. Raspravljanje i donošenje: „Odluke o naknadi za rad zamjenika Gradonačelnika
Grada Supetra“
Izvjestitelj: Viječnik Nikica Maričić
AD 1.
Nakon obavljenog glasovanja, usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada
Supetra održane dana 30. prosinca 2010. godine, uz prihvaćanje primjedbe viječnika ðura
Rose da nije zabilježen značajan dio izlaganja sa sjednice i to posebno onaj dio kada je on tražio
odgovore na postavljena pitanja. Nakon što je dano obrazloženje da je do toga došlo zbog
tehničkih razloga odnosno jer rečeno izlaganje nije ostalo zapisano na tonskoj traci, pristupilo
se izjašnjavanju viječnika te je zapisnik jednoglasno prihvaćen u tekstu u kojem je dat na
potvrdu.
AD. 2.

Viječnička pitanja i odgovori u sadržaju kao što je zapisano u tonskom snimku sa održane
sjednice.
AD 3.

Uvodno po ovoj točci obrazlaže gradonačelnik.
Nakon provedene rasprave i obavljenog glasovanja s rezultatom izjašnjavanja vijećnika s
8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Razmilić Jaki), donesena je slijedeća odluka.
U ispunjavanju zakonske obveze za stambeno zbrinjavanje obitelji Frane Oreba iz Splitske,
kućni broj 239, HRVI Domovinskog rata sa 30% priznatog tjelesnog oštećenja za stalno, Grad
Supetar mu ustupa bez naknade svoje pravo vlasništva koje ima na neizgrañenom grañevnom
zemljištu i to baš ono označeno kao kat.čest.zem. 429/72 površine od 366 m2, upisane u
zk.ul. 1444 k.o. Splitska.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Supetra na potpis ugovora o darovanju i provedbu ovjere
kod Javnog bilježnika, te svih drugih radnji potrebnih za provedbu navedenog ugovora u
javnim knjigama i zemljišniku Općinskog suda u Supetru.

AD 4.
Uvodno su po ovoj točci izlagali gradonačelnik i komunalni redar Matko Rendić, te Pero
Maričić predsjednik Komisije za imenovanje ulica i trgova Grada Supetra, te se nakon
okončane rasprave i obavljenog glasovanja, jednoglasno usvaja (u trenutku glasovanja u sali
nije prisutan viječnik Frane Oreb) u tekstu u kojem je dana na raspravljanje, bez izmjena i
dopuna, ova
„Odluka o imenovanju trgova i ulica u naseljima Supetar, Mirca, Splitska, Škrip, te o
obilježavanju zgrada kućnim brojevima“, s kartografskim privicima ulica i trgova naselja
Supetar, Mirca, Splitska i Škrip, koji čini sastavni dio ove Odluke.
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AD 5.

Uz sudjelovanje u raspravi većine nazočnih viječnika na sjednici , a uz prethodno izvješćivanje
i davanje cjelovitih obrazloženja od strane predlagatelja gradonačelnika Dinka Hržića i Ivice
Vranjičića, Voditelja Službe za komunalne poslove, a nakon obavljenog glasovanja,
jednoglasno se donosi ovaj zaključak:
Usvaja se prijedlog „Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada
Supetra“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke) sa pripadajućim obrazloženjem i privitcima, u
formi i sadržaju kako je predloženo nacrtom prijedloga koji je izrañen po Službi za
gospodarenje prostorom, komunalne poslove, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša pri
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, koja je jednoglasno usvojena u tekstu u kojem je
i predložena.

AD 6.
Uz sudjelovanje u raspravi većine nazočnih viječnika na sjednici, a nakon obavljenog
glasovanja, jednoglasno se donosi ovaj zaključak:
Usvaja se elaborat o „Prijedlozima Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
Splitsko-dalmatinske županije“, u tekstu u kojem je dat na raspravljanje i usvajanje bez
izmjena.

AD 7.

Nakon kratke rasprave, jednoglasno se donosi zaključak:
Usvaja se „Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Supetra“, kojom se
briše članak 31. u tekstu važeće odluke objavljene u „Službenom glasniku Grada Supetra“ broj
09/06, 11/09 i 11/10. Ova Odluka o izmjeni stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u
„Službenom glasniku Grada Supetra“.

AD 8.

Po ovoj točci dnevnog reda, kada se raspravljalo o problematici gospodarenja komunalnim
otpadom na području naselja Grada Supetra, jednoglasno je prihvaćeno uvodno izvješće
gradonačelnika i informacija direktora K.D. „Grad“ d.o.o. Zorana Marinelića, sa stavovima koji
su već ranije prihvaćeni i uključeni u prostorno planske dokumente, a odnose se na zbrinjavanje
komunalnog otpada.
AD 9.
Raspravljajući o prijedlogu vječnika Nikice Maričića kojim predlaže izmjene “Odluke o
naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Supetra“ na način da se iznos naknade za rad
zamjenika gradonačelnika obračunava mjesečno u iznosu od 1.500,00 kuna neto, te
sudjelovanja ostalih viječnika u raspravi s rezultatima glasovanja 6 glasova ZA, 2 glasa
PROTIV (Razmilić, Drpić) i 1 glas SUZDRŽAN (Matas),
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Donosi se „Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada
Supetra“, koja će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Supetra“ uz zadatak stručnih
Službi da prethodno utvrdi koji je to bruto iznos plaće gradonačelnika.

Dovršeno u 21,00 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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