
Z A P I S N I K 
  
 

 Sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane dana 23. prosinca 2015. godine, u sali 
Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5 s početkom u 13:30 sati. 
 
NAZOČNI:  Mate Martinić, Danijela Kirigin, Dinko Hržić,  Lovro Kirigin, Dijana Ivelić, Ante 
Roso, Petar Maričić, Milan Glavaški, Nataša Ann Beović, Branko Jakovljević. 
 
ODSUTNI: Jure Krstulović – opravdano, Nikola Martinić-Dragan, Branko Jašić – opravdano.   
 
OSTALI NAZOČNI: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Ivica Blažević, županijska 
vijećnica Danica Baričević, zapisničarka Katarina Jakšić. 
 
Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Supetra pozdravio je prisutne vijećnike kao i nazočne. Po 
prozivci, od strane Pročelnik JUO-a Ivice Blaževića  utvrñeno je 10 prisutnih vijećnika, to jest da 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka predviñenih dnevnim redom. 
 

 
Predsjednik Gradskog vijeća u uvodnoj riječi ispričao je gradonačelnicu zbog nedolaska na 
sjednicu, jer je njena majka završila na operaciji, te je gradonačelnica otišla u Split, u posjet 
majci. Takoñer je ispričan zamjenik gradonačelnice – Šimica Dragičević, koji je morao ostati na 
poslu u odvjetničkom uredu. Hitna sjednica sazvana je zbog dvije točke na vijeću oko donošenja 
akata za izbore mjesnih odbora, zbog donešenih odluka uslijedio je propust koji prate takve 
radnje. Rok je bio četrnaest dana za podnošenje kandidacijskih lista, došlo se u tjesnac da bi do 
24. prosinca trebale imati kandidacijske liste, trebalo se utvrditi povjerenstvo, a greškom to nije 
učinjeno, te su izbori dovedeni u pitanje. U dogovoru s pročelnikom Jedinstvenog upravnog 
odjela donešena je odluka za sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća.  
Napravljena je proceduralna greška, kaže vijećnik Glavaški jer se nije Mjesni odbor raspušten. 
Vijećnik Petar Maričić – dva pitanja: hitnost sazivanja ove sjednica, a drugo pitanje, da li se 
predlaže odluka o raspuštanju Mjesnih odbora to jest od kada kreće rok od 60 dana za raspuštanje 
Mjesnih odbora.  
Pročelnik odgovara -  60 dana od isteka mandata. 
Vijećnik Milan Glavaški – napravljena je proceduralna greška, ne može se nešto pokrenuti, dok 
se nije raspustilo.  
vijećnik Petar Maričić Ja sam izabran na današnji dan 04.12. prije 4 godine da li je to od tog 
datuma ili od konstituiranja Mjesnih odbora. 
Predsjednik Gradskog vijeća – u roku od 60 dana moraju se raspisati novi izbori. Rok 
održavanja izbora ne može biti duži od 60 dana, a kraći od 30 dana. 
Odluka nije sporna, ali je problem sto niko nije postavio pitanje da li je imenovano stalno izborno 
povjerenstvo. Krenuo je rok od 14 dana ali je prva velika greška koja je učinjena što se nije 
sazvalo stalno izborno povjerenstvo.  
Vijećnik Petar Maričić, u ovih petnaest dana, da ja nisam primijetio grešku nitko se ne bi bunio. 
Pročelnika ne krivim, to je trebala provjeriti gradonačelnica, a i Vi predsjedniče ste morali 
povesti računa. 
Pročelnik - Vaši navodi su točni, ali upravo zato je sazvana hitna sjednica da se greške isprave, a  
odluke zakonito provedu.                                



Petar Maričić - 23.01.2013. donesena je Odluka, od strane Ustavnog suda, za izbore Mjesnih 
odbora, da  ta odluka mora odmah stupiti na snagu a ne tek od osmog dana od stavljanja u 
Narodnim novinama.  
Ne znam da li je to točno, a kod nas je praksa da odluka da stupi bar dan nakon donošenja. 
Moram provjeriti, kaže Pročelnik. 
Sa 6 glasova vijećnika ZA i 4 glasa PROTIV, usvaja se Dnevni red Sjednice Gradskog 
vijeća. 
 

 
DNEVNI RED: 

 
 
1. Raspravljanje i usvajanje: 
 

Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora 
na području Grada Supetra; 

          Izvjestitelj:Ivica Blažević, Pročelnik JUO            
 
2. Raspravljanje i usvajanje: 
 

Prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Supetra. 
Izvjestitelj:Ivica Blažević, Pročelnik JUO 

 
 

 
 

 
AD.1 

 
Predsjednik Gradskog vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, te daje riječ 
Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
Pročelnik- postupak izbora za Mjesne odbore, gdje se govori o struci članova izbornog 
povjerenstva, svi članovi izbornog povjerenstva, trebali bi biti magistri pravne struke. To bi 
stvorilo problem, jer je teško naći 6 diplomiranih pravnika, uvjet je da predsjednik i 
potpredsjednik budu pravne struke.  
Nadalje se predlaže da predsjednik i potpredsjednik moraju biti diplomirani pravnici a članovi 
šireg izbornog povjerenstva, ne moraju. 
Stalni sastav imenuje gradonačelnica, a političke stranke imenuju prošireni sastav povjerenstva. 
Stalni sastav čine predsjednik, potpredsjednik, te četiri člana.  
 
Vijećnik Dinko Hržić, kaže htio sam samo dati prijedlog da bivši pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela koji je prošao mnogo tih izbora Mjesnih odbora, da bude predsjednik toga 
povjerenstva  

 
Predsjednik Gradskog vijeća - predlažem da se u Pravilniku,  u članku 28. stavak 2. dodaje da 
predsjednik  i potpredsjednik moraju biti iz pravne struke, a u stavku 7. članka 28. briše se „Da u 



proširenom sastavu članovi moraju biti pravne struke“. Nakon obavljenog 
glasovanja,jednoglasno, s 10 glasova ZA, usvaja se izmjena Odluke, o načinu i izboru 
članova Mjesnih odbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra, koji je 
u tekstu prethodno predložio Predsjednik Gradskog vijeća. 

 
 

AD.2 
 

Otvara se druga točka dnevnog reda Sjednice Gradskog vijeća, i to kako slijedi: Prijedlog Odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra. 
Pročelniče molim vas obrazložite prijedlog izmjene, te ako se ova odluka usvoji radi lakše 
provedbe-kaže predsjednik Gradskog vijeća. 

 
Pročelnik –Na prošloj sjednici Gradskog vijeća usvojena je izmjena statuta, te su odreñena 
područja Mjesnih odbora i nastala je odluka o načinu provedbe izbora za Mjesne odbore. Greška 
se dogodila, te nije bilo formirano povjerenstvo i najzakonitije rješenje je bilo da se donese nova 
Odluka, da se za 7. veljače 2016. godine prebace izbori - nedjelja. Znači kada se odluka sutra 
objavi stupa na snagu osmoga dana, od dana objave. Čini mi se da je gradonačelnica potpisala  
Odluku o izbornom povjerenstvu, te bi svima bilo od 01.01.2016. omogućeno strankama da svoje 
kandidacijske liste predate listu. U cilju je omogućiti svima, da se izbori što zakonitije provedu. 
Strankama će biti omogućeno predati kandidacijske liste na vrijeme i na zakonit način. 
Samo izborno povjerenstvo će provoditi izbore. Prva radnja je da Ured državne uprave izbaci 
obavijest o danu provoñenja izbora. 
Vijećnik Milan Glavaški. Ne postoji odluka o raspuštanju Mjesnih odbora, i to je sporno kaže. 

 
Vijećnik Petar Maričić - ove materijale nitko nije pogledao, ali mislim da je ovo banalna stvar 
što se dogodilo, al usprkos tome sada se može baciti sumnja i na sve ostale odluke, donesene na 
prethodnim sjednicama Gradskog vijeća. 
Pročelnik Jedinstvenog odjela je istakao da Gradsko vijeće nije pogriješilo, no dogodila se greška 
u provedbi odluke, stoga  sazivanjem ove hitne Sjednice Gradskog vijeća, ispravlja se nastalo 
stanje. 

 
Nakon obavljenog glasovanja, sa 6 glasova za i 4 protiv, usvaja se Odluka o raspisivanju 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra. 

 
Sjednica je završila u 14.00 sati i 40 minuta. 

 
Po završetku Sjednice, Predsjednik Gradskog vijeća, pozvao je vijećnike na prigodni 
domjenak povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana. 

 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


