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Z A P I S N I K 

 

 

 sa  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 26. lipnja 2013. godine, u 

sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 19,00 sati. 
 
NAZOČNI:   Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović, Dragan Damjanović, Dijana 
Ivelić, Mate Martinić, Branko Jašić, Milan Glavaški, Dinko Hržić, Danica Baričević, Nataša 
Ann Beović, Ante Roso, Petar Maričić, Lovro Kirigin.   
 
 
OSTALI NAZOČNI:  zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica Dragičević, Danijela 
Kirigin, ðuro Roso, predsjednik VMO naselja Mirca Frano Rosić, predsjednik VMO naselja 
Splitska  Ivan Martić, Drago Bulić, Ivan Cvitanić, Mate Jakšić,  predstavnik medija Ivica Radić,  
Ivica Vranjičić i  Ines Kojundžić. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra, Petar Maričić  pozdravio je   prisutne vijećnike,  a 
po prozivci  utvrñeno je 13  prisutnih vijećnika,  tj.  postoji kvorum za donošenje pravovaljanih 
odluka predviñenih dnevnim redom. 
 
Upoznaje vijećnike da su na stolu dobili dodatne materijale, Poslovnik Gradskog vijeća Grada 
Supetra, Statut Grada Supetra  i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, da 
vijećnici  budu upoznati s radom gradskog vijeća.   
 
Ističe da su  člankom 41. Poslovnika  tri nove  točke  upućene po hitnom postupku na sjednicu: 
1. prva točka    „Odluka  o izmjeni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza osoba“; po 
prijedlogu  vijećnice Danice Baričević uz  pisanu podršku još petorice vijećnika 
2. točka  „Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom    
            upravnom odjelu Grada Supetra“ po  prijedlogu gradonačelnice, 
3. točka  „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu“  po prijedlogu 
kluba vijećnika SDP-HNS-HSU  
 
Nakon kratkog obrazloženja  predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog  da se  „Odluka  o 
izmjeni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza osoba“;  uvrsti u dnevni red,  što je nakon 
obavljenog izjašnjavanja usvojeno JEDNOGLASNO.      
   
 Predsjedavajući čita obrazloženje koje je gradonačelnica uputila s prijedlogom „Odluke o 
koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom    upravnom odjelu 
Grada Supetra“.  Daje prijedlog  da se Odluka uvrsti u dnevni red sjednice, što je nakon 
obavljenog izjašnjavanja usvojeno JEDNOGLASNO.  
 
Predsjedavajući daje riječ vijećniku Mati Martiniću koji obrazlaže podnesen prijedlog kluba 
vijećnika   SDP-HNS-HSU za izmjenu „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu“. Nakon izjašnjavanja, predsjedavajući utvrñuje da se prijedlog  SDP-
HNS-HSU,  JEDNOGLASNOM odlukom vijećnika usvaja i prijedlog stavlja na dnevni red. 
                                                                                                
 
Predsjedavajući daje na glasovanje dnevni red s prihvaćenim izmjenama, konstatira da je  
dnevni red usvojen jednoglasno, tako da glasi:  
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DNEVNI RED SJEDNICE: 
 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra        
      održane dana 13. lipnja 2013. godine; 
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi; 
3. Informacija zamjenika gradonačelnice o predstojećoj reviziji financijskog poslovanja u 

Gradu Supetru; 
Izvjestitelj: Zamjenik gradonačelnice Grada Supetra Šimica Dragičević 

4. Raspravljanje i  usvajanje; 
- „Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s  
napuštenim    izgubljenim životinjama“ 
Izvjestitelj: komunalni redar Matko Rendić 

     5.    Raspravljanje i usvajanje: 
    - Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada  
      Supetra. 

    6.   Raspravljanje i usvajanje: 
     „Odluke  o izmjeni Odluke o obavljanju auto taksi prijevoza osoba“ 

            Izvjestitelj: Danica Baričević 
7. Raspravljanje i usvajanje: 

       „Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom    
            upravnom odjelu Grada Supetra“ 
            Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević 
      8.   Raspravljanje i usvajanje: 

        „Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu“ 
 Izvjestitelj: Ivica Vranjičić 

 
AD 1. 

 
Vijećnik Mate Martinić daje primjedbu na tehničko pisanje, ističe da se trebaju točno isticati 
titule doktora vijećnika.   Prisutni doktori vijećnici  Milan Glavaški i Branko Jašić izjasnili su se 
da nije potrebno pisati titule. Predsjedavajući stavlja  na usvajanje zapisnik sa  konstituirajuće 
sjednice  Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 13. lipnja  2013. godine, koji je nakon 
obavljenog izjašnjavanja usvojen jednoglasno.  

AD 2. 
 

Vijećnička pitanja i prijedlozi 

 
Predsjedavajući ističe da gradonačelnica nije prisutna na sjednici jer je  službeno  pozvana kod      
predsjednika Republike, pa će zamjenik gradonačelnice odgovarati na pitanja.  
  
Vijećnik  Dragan Damjanović postavlja tri pitanja i traži pismene odgovore.Prvo  pitanje odnosi 
se na reklame, ima ih svih mogućih boja i veličina,  pita da li postoji  Pravilnik o tome gdje 
stavljati reklame i kako ih naplaćivati. Elektronski panoi ne mogu se postavljati bilo gdje kako 
kome padne na pamet, treba ograničiti svjetla.    zato treba izraditi pravilnik za postavljanje i 
naplaćivanje;  drugo   pitanje -  da li će se napraviti prioritetna lista radova u gradu, to smo 
obećali biračima u predizbornoj kampanji.   Lista bi  trebala biti dostupna svima uz obrazloženje 
zašto će se nešto napraviti i zašto neće; Postavlja pitanje  za odluku o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca, dodao bi i ostalih životinja.  
 
Vijećnik Dinko Hržić kaže da kad gradonačelnica bude prisutna tada će postavljati pitanja    
 
Vijećnica Danica Baričević pitanje upućuje zamjeniku gradonačelnice,  pita  za dječji Vrtić 
Mrvica, svi su upoznati s  nedostatkom  prostora u  vrtiću,   sva djeca se neće moći upisati,  što 
mislite napraviti.  
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Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević odgovara da je prošli tjedan ravnateljica vrtića  
razgovarala s  gradonačelnicom, sadržaj njihovog razgovora mu nije poznati.  Ponašat ćemo se 
sukladno predizbornim obećanjima i da ćemo prema financijskim mogućnostima reagirati na 
pitanje manjka prostora, Dakle konkretan odgovor dobit ćete kada uslijedi  konkretan postupak. 
 
Vijećnik Mate Martinić postavlja dva pitanja izvršnoj vlasti. Prvo pita za zgradu kapetanije koja 
postaje ruglo i opasnost.  Prijedlog je da se grad  mora hitno obratiti nadležnoj ustanovi. Drugo 
pitanje odnosi se  na zgradi  i okućnica bivšeg komiteta. Da je bilo kvalitetnog djelovanja ta 
zgrada je trebala biti  barem većim dijelom  u vlasništvu grada,  ne zna kakvo je danas 
vlasništvo zgrade, da li je državno ili privatno. Traži da se utvrdi vlasništvo zgrade i okućnice, 
drugo da se utvrdi stanje upravljanja zgradom i da se utvrdi ponašanje u zgradi  i okolici zgrade. 
Kad se to utvrdi  po tome poduzeti odgovarajuće mjere prema  tijelima koja upravljanju 
državnom imovinom.  
 
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević pita da li je pitanje usmjereno da gradska uprava 
obavijesti o vlasničkim pravima na toj zgradi. 
 
Vijećnik Dinko Hržić  ističe da grad tamo nema vlasništva,  80%  zgrade je  u vlasništvu 
Republike Hrvatske, 1/20 je bila vlasništvo grada,  meñutim država i dalje uzima nekretnine. 
 
 
Vijećnik Ante Roso kaže da nam je u ljetnim mjesecima turizam glavna grana i donosi najviše 
prihoda. Pita za plaže, ne zna da li su pod koncesijama, treba izvršiti pritisak na ljude koji imaju 
koncesije na plažama  jer na plažama  nema kanti,  nema  kabina za presvlačenje, nema tuševa. 
Ako mislimo konkurirati drugim mjestima, onda neke stvari trebaju biti na nivou, a to kod nas 
nije.  Na  putu Vele luke do  nogometnog igrališta   postoje samo 2 kante za smeće.  Predlaže da 
se ležeči policajci u toj ulici uklone. Što se mislilo postići time nije se postiglo jer nemaju 
nikakve svrhe. Misli da bi se kod vrtića trebalo  napraviti neke izmjene,   par stabala  bi trebalo 
premjestiti da se proširi parking,  jer ujutro je nemoguće doći do vrtića.   
 
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević pojašnjava da  vrtiću gravitira nekoliko  nekretnina 
koje su u vlasništvu grada. Možemo i privremeno staviti neke nekretnine u funkciju parkirališta. 
To je bio njegov prijedlog i prošle godine da se ne dogañaju gužve na putu za vrtić i u ulici 
prema rivi.  Tamo postoje dvije ogromne nekretnine  kojima se može  riješiti pitanje parkinga. 
Predstoji nam izmjena PP ureñenja Grada i usvajanje prometne  regulative. Na ovu temu smo 
već razgovarali s ravnateljicom vrtića.      
 
Vijećnik Nikola Martinić Dragan postavlja pitanja. Prvo pitanje se odnosi na promet vozila   
rivom, dostava  se mora obavljati do  9,00 sati,  svi smo svjedoci da dostavna vozila cirkuliraju 
rivom i do 12,oo  sati. Zanima ga da li se može napraviti neki Pravilnik da se riva zatvori u 9,00 
sati i da netko tko je ostao dugo na rivi poslije mora platiti penale. Drugo pitanje s odnosi na 
priču o javnom WC-u prema Banju, da taj WC ispušta fekalije u more. Nije vidio službena 
priopćenja o tome. Ako je priča istinita zanima ga zašto se ništa nije poduzelo. WC i dalje 
funkcionira bez sanacije, i kupači se i dalje kupaju bez saznanja o tome. 
 
Predsjedavajući odgovara da je razgovarao s komunalnim redarom koji mu je dao Pravilnik za  
promet  rivom,  morat će se nešto promijeniti sa saobraćajem i dostavom, jer smo svi svjedoci 
da kamioni voze poslije 10,00  i 11.00 sati  i to u dijelu rive koji je zagušen pješacima. Treba  
promijeniti cijelu priču dostave kamionima,  
 
Nikola Martinić Dragan  pita da li se razmišlja o dugoročnom rješenju za pretovarnu stanicu.  
 
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević ističe da je  kao vijećnik u prošlom sazivu dobio 
sličnu informaciju na postavljeno pitanje. Reagirat će gradska uprava na način kako bude 
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zahtjevala ažurnost  situacije. Tu je pitanje i zagañenja  plažnog dijela n vlačici, mi ćemo 
reagirati odmah i provjeriti. Obećava da će se odmah odgovarati na pitanja.  
 
Vijećnik Dinko Hržić odgovara da  su  prošle godine radili mjerenja na plaži,  snimali  
instalaciju u WC-u i utvrdili da  ne cijedi voda  iz WC-a na plažu. Problem su  slivne vode svih 
septičkih jama  koje se iz cijele ulice  tamo slivaju. Zatražili  rješenje  od sanitarnog inspektora. 
Najveći problem je neinfrastruktura koja dolazi do tog dijela.  
 
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević ne prihvaća što je rekao bivši gradonačelnik jer je 
to netočno. Zna se po kojim standardima su rañene septičke jame, a sanitarni inspektor ima 
pravo naložiti da se stare septičke jame dovedu u skladu s sadašnjim propisima. Vezano za 
plažne objekte,  ako budu izvor  neke zaraze svima treba naložiti da to saniraju, jer je to  pitanje  
stavljanja u funkciju plaže ili nestavljanje.  Tu nema izbora,  kad je u pitanju zdravlje nećemo se 
oko toga igrati. 
 
Vijećnik Dinko Hržić odgovara da su se radila službena mjerenja. 
 
Predsjedavajući odgovara da  nema rasprave po tom pitanju. Nemamo informaciju sanitarne 
inspekcije što se tamo dogodilo. Vidjet ćemo u gradskoj upravi da li  postoji dokumentacija, pa 
ćemo se očitovati po tom pitanju. 
   
Vijećnica Dijana Ivelić kaže da dolazi uz osnovne škole Supetar. Mora reći što ih najviše tišti, a 
to je prostor za održavanje tjelesne i fizičke kulture. Ove godine će biti u svakom razredu dva  
odjeljenja i biti će onemogućeno održavanje tjelesne kulture u zgradi, pogotovo u kišnim 
danima, a adekvatnog prostora nema. To je utopijska tema jer je taj problem prisutan od kada 
radi u školi. Rješenje bilo kakvog prostora ne vidi. Pita da li se može riješiti pitanje Malog placa 
barem za toplog vremena. Kaže da je čula je zanimljiv prijedlog od HNS-a, a to je prenamjena 
sadašnje kino dvorane u jedan multifunkcionalni prostor u kojem bi se mogla održavati klupska 
rekreacija i druga zbivanja. U situaciji kada nije dovršena  dvorana kod srednje škole,  Mali 
plac, možda bi to bilo jedino rješenje. 
 
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević odgovara da je zadužen za pitanje rješavanja 
vlasništva Malog placa. U ovom trenutku uknjižena je Republika Hrvatska. Radit će na tome da 
se vrati u vlasništvo Grada. 
 

AD 3. 
  
 
Zamjenik gradonačelnice informira vijećnike da je gradonačelnica zatražila da se izvrši revizija 
financijskog poslovanja za 2012. i dio 2013. godine. Odlučila je odabrati tvrtku Consilium, to je 
uobičajeno da gradonačelnici utvrde točno stanje. Iznos troškova revizije je 38 tisuća kuna plus 
PDV, plativo  u dva obroka. Ističe da je kao predsjednik vijeća tražio od Ministarstva financija 
da  obave reviziju, dobio je odgovor da ima puno takvih zahtjeva i da je to nemoguće obaviti. 
Gradonačelnica je odlučna da za svako neplanirano trošenje obavijesti Gradsko vijeće. 
 

AD 4. 
 
   
Predsjedavajući ističe da nema prisutnih zaposlenika gradske uprave na obrazlože prijedlog 
odluke. 
 
Zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević  predlaže da se točka povuče s dnevnog reda jer 
nije prisutan ovlašteni izvjestitelj,  i upozorava na grešku jer u potpisu još uvijek stoji da je 
predsjednik Gradskog vijeća  Šimica Dragičević. 
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Povlači se prijedlog. 
 

AD 5. 
 
Predsjedavajući izvještava da je mandat Savjeta mladih prestao 2011. ili 2012. godine. Potrebno 
je pokrenuti natječaj da se  škole i  udruge mogu u roku od 30 dana očitovati i pokrenuti izbor 
članova gradskog  Savjeta mladih. 
 
Vijećnik Mate Martinić daje prijedlog da pročelnik i gradska uprava odrade što je potrebno i da 
se krenu u postupak izbora 
 
Nakon obavljenog izvještavanja jednoglasno se usvaja prijedlog zaključka 
   
 

AD 6. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada  Supetra  daje riječ vijećnici Danici Baričević  
predlagateljici izmjene Odluke koja obrazlaže razloge izmjene 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici  Branko Jašić, Danica Baričević, Ante Roso i 
Predsjedavajući.  
 
Po završetku rasprave, predsjedavajući  daje na usvajanje „Odluku o  izmjeni Odluke o 
obavljanju taksi prijevoza osoba“ koja je jednoglasno usvojena.  
 
 

AD 7. 
 
 
Raspravu otvara Predsjednik Gradskog vijeća i daje  riječ zamjeniku  gradonačelnice Šimici 
Dragičeviću koji kratko izvještaja   o razlozima donošenja akta po hitnom postupku  na 
prijedlog gradonačelnice.  
 
Vijećnik Dinko Hržić podržava    odluku, ističe da je u zadnjih 7 mjeseci odluka već treći put na 
vijeću. 
 
 
Bez rasprave, stavlja se na usvajanje „Odluka o koeficijentima  za obračun plaća službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, koja je nakon obavljenog 
izjašnjavanja Jednoglasno usvojena.  
 

AD 8. 
 
 
Predsjedavajući daje riječ vijećniku Mati Martiniću koji u ime predlagatelja kluba vijećnika 
SDP-HNS-HSU  uvodno izvještava  o    razlozima  izmjene  odluke, te daje dva amandmana na 
prijedlog Odluke koja je u materijalima za sjednicu. Prvim amandmanom predlažu da faktor 
umanjenja   iznosa komunalnog doprinosa u Gradu Supetru za branitelje bude 0,3.  Drugi 
amandman odnosi se  na mogućnost umanjenja komunalnog doprinosa samo po  jednom  
zahtjevu istog  investitora za  bruto volumen do 300 m3. Vijećnik Mate Martinić obrazlaže 
prijedlog  predloženih članaka, uz napomenu da je cilj da nelegaliziranih objekata bude što 
manje, da  sutra od legaliziranih objekata uzimamo naknade, ovo je primjerena mjera u trenutku 
u kojem se nalazimo, pa predlaže da gradsko vijeće usvoji  prijedlog kluba SDP-HNS-HSU  i 
dade ruku što većoj legalizaciji nelegalnih objekata.     
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Predsjedavajući ističe da su prema Poslovniku data dva usmena amandmana za koje je potrebno 
obaviti izjašnjavanje.  Mogućnost umanjenja  

- u članku 11. stavak 2.  za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i dragovoljce 
domovinskog rata primjenjivat će se korektivni faktor uman jenja 0,3; 

- u članku 11. c. doda novi pasus – samo za jedan zahtjev  investitora: 
 
Nakon obavljenog glasovanja, amandmani su usvojeni jednoglasno. 
 
Otvorila se rasprava u kojoj su sudjelovali  zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević, 
Voditelj Službe za  komunalne poslove, vijećnici Branko Jašić, Mate Martinić, Dinko Hržić.  
 
Predsjedavajući ističe da je odluka politička, limitirali smo na 300m3 i to samo domicilnom 
stanovništvu, to moramo prezentirati ljudima da znaju i podnesu zahtjev za legalizaciju do 
30.06. 2013. godine. 
 
Nakon završene rasprave  predsjedavajući daje na usvajanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, koja je nakon izjašnjavanja usvojena, 
jednoglasno.     
 
Predsjedavajući je zamolio sve  stranke  da još jednom proñu mjestima i uklone predizborne 
plakate sa zgrada i kontejnera. Traži od  vijećnika da  dostave sliku i životopis radi objave na 
stranicama grada i da se  uputi poziv svim bivšim vijećnicima da vrate laptope. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra   u 20,40 sati zaključuje sjednicu.  
 

          
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                GRADA SUPETRA 
                                                                                                  Petar Maričić  
     
 
 
 
                                                                                                                                            
Zapisnik izradio Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, a prema  
tonskom zapisu sa sjednice koji je njegov sastavni dio. 
  


