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Z A P I S N I K 

 

 

 sa  5. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana  21. kolovoza 2013. godine, 

u sali Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u  22,15 sati. 
 
NAZOČNI:   Nikola Martinić Dragan, Marijana Šemanović, Dragan Damjanović, Dijana 
Ivelić, Mate Martinić, Branko Jašić,  Dinko Hržić, Milan Glavaški, Danica Baričević,   Nataša 
Ann Beović, Ante Roso, Petar Maričić, Lovro Kirigin.   
 
OSTALI NAZOČNI:  Gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik gradonačelnice  Šimica 
Dragičević,  Danijela Kirigin,   Miljenko Jovanović, Ivica Radić,   Pročelnik JUO Ivica 
Blažević, Ivica Vranjičić Voditelj službe za gospodarenje prostorom, komunalne poslove, 
prostorno ureñenje i zaštitu okoliša   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. 
 
Predsjedavajući kaže da je ovo izvanredna sjednica, moramo donijeti i usvojiti  izmjene da 
možemo krenuti u izradu Prostornog plana ureñenja Grada Supetra  
 
 

DNEVNI RED SJEDNICE: 
 

 
 

1. Raspravljanje i   usvajanje: 
 
-  „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Izradi izmjena i dopuna     

   Prostornog     plana    ureñenja Grada Supetra“ 

 
  Izvjestitelj: Ivica Vranjičić  (Voditelj službe za gospodarenje prostorom, komunalne poslove, 

                             prostorno ureñenje i zaštitu okoliša) 
 
               

 

AD 1. 

 
Predsjedavajući daje riječ  Ivici Vranjičiću  Voditelju službe za gospodarenje prostorom, 
komunalne poslove,  prostorno ureñenje i zaštitu okoliša koji je izvjestitelj po ovoj točci 
dnevnog reda, koji detaljno obrazlaže.  
 
Predsjedavajući zahvaljuje Ivici Vranjičiću na  izvješću koje je  detaljno i kratko objasnio. 
 
Ivica  Vranjičić predlaže da se razmisli o  osnivanju tijela  pri vijeću ili kao savjetodavnog 
tijela  gradonačelnice. 
 
Predsjedavajući predlaže da se krene u izmjene  i da u što kraćem roku doñemo do natječaja 
za izradu prostornog plana, da napokon krenemo s promjenama i konstruktivnim radom.  
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Bez rasprave,  predsjedavajući daje na usvajanje „Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 

o Izradi izmjena i dopuna  Prostornog  plana Ureñenja Grada Supetra“, koja je nakon  
obavljenog glasovanja  usvojena JEDNOGLASNO,  s 13 glasova ZA.  
 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra   u 22,40 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. 
  


