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 Z A P I S N I K 
 

 

 sa 25. nastavne sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 03. 

travnja 2012. godine, u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s 

početkom u 19,00 sati. 
 
NAZOČNI:  Šimica Dragičević, Dragan Damjanović, Marija Jakšić, ðuro Roso, Morana 
Martinić Dragan, Zorko Drpić, Nikica Maričić, Frane Oreb, Paul Matas, Dinko Vidan, Jaki 
Razmilić   
 
ODSUTNI: Petar Mandić, Lovrenco Vladislavić 
 
OSTALI NAZOČNI: gradonačelnik Dinko Hržić, Danica Baričević, Ivica Vranjičić, Pero 
Salamunović, Sergij Rendić, Milenka Stipanović, T. Gospodnetić, M. Gospodnetić, Z. Matas, 
R. Matas, N. Rajević, P. Caglević, D. Dželalija, J. Eterović, A. ðerek, D. Bulić, D. Jakšić, N. 
Lovrenović, Z. Marinelić, J. Hržić, P. Maričić, S. Nigoević, D. Nigoević, H. Gospodnetić, D. 
Vušković, I. Martić, V. Opačak, I. Radić, M. Jakšić, M. Kurtić. 
 
Predsjedavajući pozdravlja sve nazočne vijećnike i prisutne. 
 
 
AD 1. Prijedlog „Plana razmještaja kioska i drugih naprava na području Grada Supetra“ 
 
Gdin Pero Salamunović, referent za upravljanje gradskom imovinom Grada Supetra, iznosi  
prijedlog „Plana razmještaja kioska i drugih naprava na području Grada Supetra“ i donesene 
zaključke Povjerenstva po svakoj lokaciji, te upoznaje vijećnike s  novim zahtjevima koji su 
pristigli u meñuvremenu, od zadnje sjednice Gradskog vijeća. 
 
Nakon saslušanog prijedloga i stavova zauzetih na Povjerenstvu,  predsjednik Gradskog vijeća 
otvara raspravu. 
 
Za riječ se javlja vijećnik N. Maričić, koji ističe da Povjerenstvo za upravljanje javnim 
površinama Grada Supetra nije u plan ucrtalo lokaciju u ulici Put Vele Luke, nasuprot 
samoposluge „Studenac“, na kojoj se nalazi kiosk za prodaju pekarskih proizvoda, spominje da 
se koristi i površina ispred kioska za prodaju voća i povrća. 
Povjerenstvo prihvaća prijedlog za ucrtavanje ranije izostavljenih lokacija koje su se do sada 
koristile. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se krene sa izglasavanjem svake pojedinačne lokacije 
iz plana, od zapada prema istoku. 
 
Lokacija K-20 u ulici Put Vele Luke nadomak Srednje škole – kiosk za prodaju pekarskih 
proizvoda – Prijedlog Povjerenstva je da se odobri lokacija. Nakon obavljenog glasanja 
vijećnici glasaju sa 7 glasova za prijedlog Povjerenstva, 3 su protiv.  
U meñuvremenu i bez sudjelovanja u glasovanju vijećnicu jer napustio vijećnik ð. Roso, te se 
utvrñuje da je prijedlog Povjerenstva prihvaćen većinom glasova vijećnika. 
 
Gdin I. Vranjičić ističe da je moguće uz kiosk za prodaju tiskovina, lokacija K-19, odrediti dvije 
nove lokacije, te predlaže da se odobri lokacija za postavljanje dva sklopiva štanda zapadno od 
lokacije K-19. Vijećnici jednoglasno prihvaćaju prijedlog. 
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Stavlja se na glasanje kompletni prijedlog od  ulice 1. svibnja zaključno sa štandom koji se 
nalazi na privatnoj površini u vl. D. Vrsalović te je prijedlog jednoglasno prihvaćen, nakon 
obavljenog glasanja. 
 
Na  privatnoj površini u vl. S. Nigojević, kod Malog placa, postavljen je kiosk K-17 za koji 
nitko nije Gradu podnio zahtjev za odobrenje korištenja te lokacije. Povjerenstvo predlaže da se 
ne odobri korištenje ni jedne lokacije na toj privatnoj površini, na kojoj je protekle godine bilo 
odobreno postavljanje dva kioska „replike dalmatinske kućice“ te zabavna radnja za djecu i 
mlade. 
Vijećnik N. Maričić se ne slaže sa prijedlogom Povjerenstva te predlaže da se odobri 
postavljanje više kioska na gornjem platou privatne površine te zabavna radnja za djecu i mlade 
u donjem dijelu parcele.  
Gdin  S. Nigojević ističe da je plato betoniran na temelju ideje gradonačelnika i gradske uprave. 
Gradonačelnik ističe da plato nije u cijelosti ureñen u skladu sa dogovorom gradske uprave, te 
je mišljenja da se prihvati postavljanje kioska na platou uz dodatno ureñenje istog, prihvaća i 
kiosk K-19,  ali ne i postavljanje zabavne radnje iz razloga što nije riješeno spajanje parcele na 
kanalizacijsku mrežu te time ne postoje higijenski uvjeti za funkcioniranje istog. 
Vijećnik J. Razmilić napominje da je moguće tehnički riješiti postavljanje kanalizacije na 
parceli gdina Nigojevića. 
Prijedlog Povjerenstva o neodobravanju postavljanja prodajnih kioska i zabavne radnje na 
privatnoj površini kod Malog placa, nakon obavljenog glasanja  nije prihvaćen, svi  vijećnici su 
glasali protiv. 
O prijedlogu da se na privatnoj površini - platou postave četiri kioska trgovačke djelatnosti, u 
donjem dijelu zabavni sadržaji za djeci i mlade  te da ostane postavljeni kiosk K-19, obavljeno 
je glasanje te je prijedlog jednoglasno prihvaćen, s zahtjevom da se dodatno adekvatno uredi 
cijeli prostor.    
 
Lokacija za iznajmljivanje bicikla i motora na privatnoj površini u vl. Svpetrvs Hotela 
jednoglasno je prihvaćena. 
 
Kompletni prijedlog od štanda na privatnoj površini u vl. D. Vrsalović do zabavne radnje 
„Giovanni“ jednoglasno je prihvaćen. 
 
Za lokaciju na Vlačici koju je proteklih godina koristio T.O. „Mandarina“ u vl. T. Gospodnetić 
za iznajmljivanje motora, do U.O.“ Jure“, prijedlog Povjerenstva je da se ne odobri lokacija, jer 
su motori postavljeni u pješačkoj zoni. Nakon obavljenog glasanja prijedlog Povjerenstva nije 
prihvaćen,s rezultatima 1 glas za, 1 suzdržan, 8 protiv. 
O prijedlogu da bude odobreno korištenje na ranijoj lokaciji u dužini od 10 m2 obavljeno je 
glasanje, te je prijedlog prihvaćen sa 9 glasova za, 1 je suzdržan. 
 
Za škrinju za sladoled u vl. U.O. „Tonto“, koja je postavljena na predjelu Vlačica  na kolniku 
ispred U.O. „Jure“, Povjerenstvo predlaže da se makne sa kolnika i postavi unutar sklopa 
postojećeg štekata U.O. „Jure“. Prema rezultatu glasanja  4 vijećnika glasaju za prijedlog 
Povjerenstva, 5 je protiv, 1 je suzdržan. 
 
Rashladni pult koji je postavljen ispred kioska Tiska u ul. Vlačica Povjerenstvo predlaže da se 
postavi unutar kioska. Prema rezultatima glasanja prijedlog Povjerenstva nije dobio potrebnu 
većinu. 
O drugom prijedlogu, tj.da se odobri postavljanje rashladnog pulta ispred kioska Tiska, nakon 
obavljenog glasanja rezultat je 5 vijećnika za, 4 su protiv, 1 je suzdržan. 
 
Prijedlog Povjerenstva je da se ne odobre na predjelu Vlačica prošlogodišnje lokacije za 
pripremu i prodaju slastica, radi nesmetanog pristupa šetnici. Prijedlog Povjerenstva nije 
prihvaćen potrebnom većinom glasova.  
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Prijedlog da se na prošlogodišnjoj lokaciji odobri postavljanje četiri pulta različite namjene 
odvojeno jedan od drugoga, nakon obavljenog glasanja jednoglasno je prihvaćen. 
 
Predlaže se još jedna lokacija po propisanim uvjetima, ispod zgrade gradske uprave  na 
nogostupu prema T-mostu, za prodaju suvenira. Nova lokacija je jednoglasno prihvaćena. 
 
Povjerenstvo predlaže tri lokacije za postavljanje panoa na sjevernoj strani ul. Vlačica na zidiću 
parka Ratac. Prijedlog Povjerenstva nije prihvaćen potrebnom većinom glasova. 
Prijedlog da se nañu tri lokacije za  postavljanje prodajnih panoa na suprotnoj južnoj strani ul. 
Vlačica, nakon obavljenog glasanja prihvaćen je sa 7 glasova, 1 je protiv, 1 je suzdržan. 
 
Kompletan prijedlog od zabavne radnje „Giovanni“ do kraja ul. Vlačica jednoglasno je 
prihvaćen. 
 
Prijedlog Povjerenstva je da na mostu Ratac ne bude dodijeljena ni jedna lokacija već da ostane 
za prireñivanje tombole. Nakon obavljenog glasanja utvrñen je rezultat izjašnjavanja, 5 
vijećnika glasa za prijedlog Povjerenstva, 4 je protiv, 1 je suzdržan. 
 
Povjerenstvo predlaže da se U.O. „Lukin“ odobri postavljanje jednog reda stolova uz postojeći 
nogostup ali ne i preko puta uz more. Nakon obavljenog glasanja 5 vijećnika glasa za prijedlog 
Povjerenstva, 3 su protiv, 2 sa suzdržana. 
 
Prijedlog Povjerenstva da se štand T.U.O. „Kolona“  vrati u granicama površine kao i protekle 
godine, nije prihvaćen po obavljenom glasanju. 
Prijedlog da se odobri zadržavanje  nadograñenog štanda već postojećeg izgleda ranijeg 
korisnika, nakon obavljenog glasanja jednoglasno je prihvaćen. 
 
U ovom trenu Gradonačelnik napušta sjednicu Gradskog vijeća. 
 
U nastavku sjednice Povjerenstvo predlaže da se U.O. „Bonaca“ ne odobri korištenje javne 
površine ispred štekata na nogostupu izmeñu palmi na rivi. Prijedlog Povjerenstva nije 
prihvaćen nakon obavljenog glasanja nazočnih vijećnika. 
Prijedlog da se odobri korištenje javne površine ispred štekata i da stolovi ostanu na postojećoj 
lokaciji je, nakon glasanja vijećnika, prihvaćen sa 8 glasova za, 1 je protiv, 1 je suzdržan. 
 
Povjerenstvo predlaže novu lokaciju za postavljanje škrinje za sladoled, na nogostupu kod U.O. 
„San“. Prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen,glasanjem svih nazočnih vijećnika. 
 
Kompletan prijedlog  ucrtanih lokacija na potezu rive od mosta Ratac do cvjećarne „Supetar“ 
jednoglasno je prihvaćen. 
 
Prijedlog Povjerenstva je da se ne prihvati postavljanje dva kioska „replike dalmatinske kućice“ 
na prostoru ispred cvjećare „Supetar“ vl. D. Dželalije, prema obavljenom glasanju, 3 vijećnika 
su za prijedlog Povjerenstva, 4 su protiv, 3 su suzdržana. 
 
Povjerenstvo predlaže da se odobri nova lokacija u dvorištu bivše zgrade Poglavarstva, za 
postavljanje štekata za ugostiteljske usluge. Nakon obavljenog glasanja prijedlog Povjerenstva 
prihvaćen je sa 8 glasova za, 1 je protiv, 1 je suzdržan. 
 
Povjerenstvo predlaže da se škrinja za sladoled vlasništva U.O. „Tonto“ postavi unutar granica 
postojećeg štekata. Prijedlog Povjerenstva nije prihvaćen potrebnom većinom glasova vijećnika. 
O prijedlogu da se odobri postavljanje škrinje za sladoled s donje strane prema kiosku, ispred 
postojećeg štekata U.O. „Tonto“, jednoglasno je prihvaćen nakon obavljenog glasanja. 
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Prijedlog da se odobri lokacija od 20 m2 za iznajmljivanje motora istočno od pješačke zone, 
nakon obavljenog glasanja prihvaćen je sa 9 glasova za, 1 je protiv. 
 
Prijedlog Povjerenstva da se odobri nova lokacija na novom pazaru za postavljanje štekata do 
15 m2 za pružanje ugostiteljskih usluga, nakon obavljenog glasanja, jednoglasno je prihvaćen. 
 
Prijedlog Povjerenstva  je da se ne odobrava postavljanje stalaka i frižidera za piće i sladoled na 
kolniku ispred svih prodajnih kioska na“Terminalu“, jer na taj način otežavaju prometovanje 
vozila i prolaznika. Nakon obavljenog glasanja prijedlog Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen. 
 
Prijedlog Povjerenstva je da se prihvati zahtjev U.O. „Fox“ za zatvaranje štekata, uz korigiranje 
nogostupa na način da se proširi isti. Nakon obavljenog glasanja prijedlog Povjerenstva 
jednoglasno je prihvaćen.   
 
Predsjednik GV Grada Supetra dao na glasanje kompletan prijedlog lokacija na potezu od 
cvjećare „Supetar“ do U.O. „Fox“ koji je, prema rezultatima glasanja, jednoglasno  prihvaćen. 
 
Nakon toga je dan na glasanje prijedlog korigirane „Odluke o najnižim zakupninama za davanje 
u zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih naprava na području Grada Supetra“, 
usklañen sa „Planom razmještaja kioska i drugih naprava na području Grada Supetra“, a koje 
odluke su prema rezultatima glasanja jednoglasno prihvaćene.                
 
 
Vijećnici predlažu da se prekine s daljnjim radom sjednice Gradskog vijeća, a preostale točke 
dnevnog reda bi se raspravile na sljedećoj sjednici. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te predsjednik vijeća zaključuje sjednicu te pozdravlja 
prisutne. 
 
                 
 
      
 
Dovršeno u 22,00 sati. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                     GRADA SUPETRA 
                                                                                       Šimica Dragičević  
                                                                                                                                                
 
   
 
     
Zapisnik izradio Sergij Rendić po tonskom zapisu  
sa sjednice, a koji je njegov sastavni dio. 
 
 
_____________________ 
 
 


