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ZAPISNIK 
 

Sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra, održane dana 20. lipnja 2016. godine, u sali   

Gradske vijećnice u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18:00 sati. 

 

NAZOČNI:  Mate Martinić – predsjednik Gradskog vijeća, Lovro Kirigin - potpredsjednik 

Gradskog vijeća, Branko Jašić, Danijela Kirigin, Branko Jakovljević, Dijana Ivelić, Petar 

Maričić, Danica Baričević, Edita Šore, i Jure Krstulović, pristupio sjednci u 18.10 sati. 

 

ODSUTNI: Nikola Martinić – Dragan, Dinko Hržić, Ante Roso 

 

OSTALI NAZOČNI:  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – Ivica Blažević, članovi Vijeća 

Mjesnog odbora Mirca – Katija Domančić, Fanita Bakulić, Joško Lukšić; predsjednik Mjesnog 

odbora  Splitska – Ivo Afrić, predsjednik Mjesnog odbora Škrip – Borislav Martić, direktorica 

Komunalnog društva „Grad“ d.o. o. - Marijana Šemanović,  Ivica Radić, zapisničarka  Ines 

Kojundžić i Lovrenco Vladislavić, predsjednik Mjesnog odbora Supetar. 

 
Sjednica Gradskog vijeća započela je u 18,00 sati.  
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra, otvara 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Supetra 

pozdravlja prisutne vijećnike kao i ostale nazočne. Pročelnik JUO-a, Ivica Blažević prozvao je  prisutne 

vijećnike te utvrdio nazočnost 9 prisutnih vijećnika, odnosno postojanje kvoruma za donošenje 

pravovaljanih odluka.  

 

Predsjedavajući je  dao riječ zamjeniku Gradonačelnice Šimici Dragičeviću da vijećnicima da 

informaciju za prostorni plan. Šimica Dragičević navodi, nije se bitno promijenila situacija u odnosu na 

onu koju ste dobili na prošloj sjednici. Zavod za prostorno uređenje SDŽ ostao je na svojih 7 primjedbi. 

Dakle smanjen je broj primjedbi, izrađivač plana je odlučio da do četvrtka uskladi naš plan sa tih 7 

primjedbi kako bi s planom išli u Ministarstvo graditeljstva, jer su sva javno pravna tijela i Zavod dali 

pozitivno mišljenje na plan. To je suština, tako da je za očekivati da bi za manje od deset dana imali 

suglasnost od Ministarstva. Ministar je rekao da u slučaju da plan uskladimo s mišljenjem Zavoda,   da bi 

reagirao i dao pozitivnu suglasnost odmah. 

 

Vijećnik Jure Krstulović pristupio je sjednici u 18,10 minuta. 

 

Predsjedavajući  kaže vijećnicima -  dobili ste  pozivnice za svečanu sjednicu za Dan grada koja je 

zakazana  29.06. Ako ima potrebe da netko od vijećnika bude informiran  na temu plana  stojim na 

raspolaganju. Obavještavam vijeće da je Morana Martinić Dragan sad udana Bobanac postala vijećnica u 

Županijskom skupštini SDŽ, tako da je uz kolegicu Baričević i Morana već bila na jednoj Skupštini. 

Zamoljen sam od Udruge antifašističkih boraca, kako je u srijedu državni blagdan, uobičajeno je da se nad 

prije polažu vijenci na spomen obilježja. Polaganje vijenaca u Supetru je dan prije u 18,00 sati na 

gradskom groblju, u 18,30 sati na spomenku kod Lokve, u 19,00 sati u splitskoj na spomen obilježju kod 

groblja i u 19,30 sati u Škripu, na spomen obilježju kod hotela Herkules. Pozivaju se svi zainteresirani ako 

mogu da se priključe. 

Navodi da Gradonačelnica nije na vijeću jer je otišla u Zagreb radi razgovora s izrađivačem plana i u 

odvjetnički ured, vezano za probleme koji se javljaju kod nagodbi, da bi se pripremili što bolje. Na 

današnjoj sjednici nemamo točku verifikaciju zapisnika, uzimam obavezu da zapisnik sa prošle sjednice i 
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ove, najkasnije do 05.07. dostavimo vijećnicima kao neverificirane zapisnike na znanje. Iščekujemo nove 

okolnosti oko prostornog plana, sa  narednom sjednicom nećemo žuriti, ali ako budu pripremljeni 

materijali za prostorni plan, organizirat ćemo sjednicu u bilo kojem trenutku.                                                                                                                                                                                                                    

 

Predsjedavajući je  dao predloženi dnevni red na glasovanje, koji se usvaja   jednoglasno s 10 glasova 

vijećnika ZA.  
 

DNEVNI RED: 

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

 

2. Raspravljanje i usvajanje:  

- „Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnim površinama“ 

             Izvjestitelj: Matko Rendić 

 

3. Raspravljanje o načinu djelovanja mjesne samouprave  (mjesnih odbora) na  području 

Grada Supetra 

Izvjestitelji: Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

 

             Napomena: u ovoj raspravi osim članova Gradskog vijeća učestvuju i izabrani članovi       

            Mjesnih odbora na području Grada Supetra 

 

AD 1. 

 

Predsjedavajući otvara 1. točku dnevnog reda sjednice – vijećnička pitanja i prijedlozi. 

 

Vijećnica Danica Baričević – Pozdravlja sve nazočne, u ime kluba vijećnika HDZ-a daje prijedlog za 

tematsku sjednicu Gradskog vijeća koji glasi: „Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Supetar je u obvezi sanirati i zatvoriti odlagalište otpada 

Kupinovica Supetar, te je dužan na svom prostoru uspostaviti primarnu selekciju otpada u razdvajanju do 

2020. godine. Poznato je, Grad Supetar ima Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2007. do 2015. 

godine, koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Supetra, stoga, predlaže se, podnošenje  izvješća kako bi 

gradski vijećnici i javnost bili upoznati sa postignutim rezultatima izvršenja navedenog Plana za proteklu 

2015. godinu. Nastavno na napred navedeno, predlaže se održavanje tematske sjednice u svezi Projekta 

saniranja- odlaganja otpada, na koju bi bio pozvan ravnatelj Regionalnog centra čistog okoliša, gospodin 

Tomislav Šuta“ s kojim sam već kontaktirala na sjednici Županijske skupštine.     

 

Predsjedavajući – Konstatiram da smo primili vaš prijedlog, u dogovoru s Gradonačelnicom dati ćemo 

pisani odgovor.  

 

AD 2. 

 

Predsjedavajući  otvara 2. točku dnevnog reda sjednice – „Opće uvjete o načinu naplate parkiranja na 

javnim površinama“. 

 

Predsjedavajući je dao riječ Matku Rendiću. Voditelju Odsjeka za komunalno redarstvo izvjestitelju po 

ovoj točci dnevnog reda. – „Pred Vama je prijedlog Odluke, svi ste dobili materijale s obrazloženjem, tako 

da ne bi duljio, otvoreni smo za sva pitanja, prijedloge i sugestije. Svjedoci smo uređenja  dijela  ulice 

Mladena Vodanovića, ovih dana je završena javna nabava za izradu izmjena i dopuna glavnog prometnog 

projekta, imamo namjeru i udruge ulice gdje gabariti to dozvoljavaju, na neki način organizirati otvoreno 

parkiralište. To do sada nije funkcioniralo u Supetru, imali smo isključivo poluzatvoreno parkiralište 
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Acapulco i kod Lučke kapetanije. Kod otvorenog parkirališta pojavljuje se problem, gdje se korisnik 

parkirališta upućuje da mora nabaviti parkirnu kartu. U slučaju neuzimanja karte slijedi sankcioniranje 

takvih korisnika. Mi do sada nemamo u Odluci Grada takvo sankcioniranje, i ovdje opći uvjeti nameću 

daljnji tok događaja. Čovjek ako ne uzme kartu, smatra se da je sklopio ugovor pristupom na označeno 

parkiralište. Umjesto pod naplatom, on sklapa ugovor sa komunalnim društvom  koje je organizator 

parkiranja na području Grada Supetra, i u slučaju da ne uzme  kartu slijedi  sankcija. Ovo drugo je sve 

kozmetičke naravi. Visinu parkirne karte i određivanje parkirališta u zone, dosad imamo jedinstvenu 

cijenu da bi stimulirali građane da koriste parkiranje, jer smo svi svjedoci kolapsa pogotovo u ljetnim 

mjesecima, da uvedemo red i sigurnost u odvijanju prometa.      

 

Vijećnica Edita Šore – Putujem svaki dan u Split,  plaćam mjesečni parking kod gospodina Šore 170,00 

kuna mjesečno, koliko Grad naplaćuje mjesečno za svakodnevno parkiranje. 

 

Matko Rendić – da li dobivate račun za parkiranje, ako ste pravna osoba ne dobivate R1. Što se da isčitati 

iz općih uvjeta, parkiralište kod Lučke kapetanije će biti parkiralište nulte zone. Nulta zona znači, da se 

nikome neće davati mogućnost, pa čak i bogatim građanima da uzimaju mjesečne ili dnevno karte, jer 

mora biti dostupno svima. Konkretno, za Acapulco postoje dvije cijene, u zimskom periodu je 200,00 

kuna mjesečno, u ljetnom 400,00 kuna. Supetar je 2014. godine donio Odluku o uređenju prometa na 

području Grada Supetra kojom je poslove organiziranja parkinga povjerio Komunalnom društvu Grad, 

koji iz ostvarenih prihoda od naplate  parkiranja su dužni organizirati nova parkirališta. Temeljem ove 

Odluke, ukoliko se ona večeras usvoji, njih slijedi uvođenje naplate parkirališta na otvorenim 

parkiralištima. To nešto košta, automati, paušalni ugovori. Ne bi komparirao otvoreno javno parkiralište s 

naplatom sa nekakvim privatnim. Svjedoci smo da u zadnje vrijeme ljudi na svojim terenima otvaraju 

parkirališta, ispred Britanide i dr. Ramljaka. To je hvale vrijedno, da svako vozilo koje se nalazi van javne 

površine ne ometa promet, to je intencija Odluke. 

.     

Predsjedavajući –  U Odluci u članku 4.  pitanje cjenika je u nadležnosti Gradonačelnice. Vaše pitanje je 

u redu i trebate dobiti odgovor. Pozivam direktoricu Komunalnog društva da nas obavijesti o cijenama 

parkiranja sada, bilo o cijenama koje se eventualno imaju namjeru drugačije regulirati.  

 

Direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Supetar  Marijana Šemanović – Što se tiče cijena, 

imamo parkiralište kod kapetanije gdje su cijene nešto više i cijene na Acapulcu koje su niže. Isto tako 

imamo mogućnost godišnjeg zakupa ispred zgrade uprave Komunalnog društva Grad koje su dosta niže, 

tako da u tom dijelu imamo alternativu za građane. Cijene su formirane na način da možemo pokriti svoje 

godišnje troškove, imamo 5-6 zaposlenika, plaćamo porez, a imamo i obvezu formiranja novih 

parkirališta. Što se tiče otvorenih parkirališta moramo uložiti u nabavu aparata, to sve košta.  

 

Vijećnica Edita Šore – zahvaljujem Matku i Vama na informacijama, meni je još uvijek skupo, radije ću 

otići kod  privatnika koji ima bolju ponudu, to je 170,00 kuna mjesečno. 

 

Direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Supetar  Marijana Šemanović  – kod komunalnog je 

280,00 kuna mjesečno ako ima slobodnih parking mjesta. 

 

Vijećnica Edita Šore – da li bi to negdje objavili, ja sam čula da je cijena 300 do 400 kuna. 

 

Direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Supetar  Marijana Šemanović   – to je na Acapulcu 

ljetna cijena, zimska je 150,00. Imate godišnju kartu koja kad se preračuna ispadne mjesečna cijena manje 

do 400,00 kuna. Cijene su na našim stranicama, ako ima potrebe objavit ćemo ih negdje drugo. 

 

 Vijećnik Branko Jakovljević – Ja sam za donošenje Odluke, ova Odluka je usko vezana s Olukom o 

uređenju prometa na području Grada. Postavljam pitanje, što je s firmom koja je radila premještanje  
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zaustavljenih i parkirnih vozila, da li postoji ugovor. Imate vozila u Supetru na mjestima gdje je 

zabranjeno parkiranje, a vozila ometaju promet.    

 

Matko Rendić – Radi se o obrtu „Kica“ koji je bio kooperant Komunalnog društva Grad. Samom 

Odlukom koju navodite o uređenju prometa, Grad Supetar je poslove premještanja nepropisno parkiranih 

vozila prenio na Komunalno društvo. Komunalno društvo je u ovom slučaju, prema dostupnim 

informacijama, taj ugovor ističe ovih dana. Osoba koja je to do sada radila je iskazala želju da ne raskine 

ugovor, nego da nema ekonomskih interesa za nastaviti poslovnu suradnju. Mi smo imali sastanak po tom 

pitanju, iz razloga što ja kao voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo mišljenja sam da Gradu Supetru 

treba takvo vozilo poglavito iz razloga provođenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama. S jedne strane 

fizičko uklanjanje vozila koja ometaju sigurno odvijanje prometa i problem vozila bez registarskih 

oznaka, komunalne opreme. Mišljenja sam, da bi takvo vozilo poslužilo Gradu. Komunalno društvo je 

izrazilo bojazan da nemaju mogućnosti nabaviti to vozilo, a Grad Supetar ne može otvoriti vlastiti pogon 

za takvo vozilo. Možemo otvoriti natječaj da se jave slobodne tvrtke i  obrtnici koji su registrirani za tu 

djelatnost, to bi u ovom trenutku značilo izvan obuhvata otoka Brača.   

 

Direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Supetar  Marijana Šemanović – U razgovoru s 

Gradonačelnicom smo zaključili da komunalno poduzeće nije u ovom trenutku u financijskim 

mogućnostima da kupi vozilo. Zadnja informacija od Gradonačelnice je da bi raspisali natječaj do 

nekakvih boljih vremena.  

 

Vijećnik Branko Jakovljević – Zašto nije konzumiran ugovor za premještanje vozila. 

 

Direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Supetar Marijana Šemanović – nismo imali niti 

jedan nalog od 2013. godine. Ja sam u komunalnom društvu godinu dana i nismo dobili niti jedan nalog, 

da bi mogli ulagati u vozila moramo imati financijsku računicu. 

 

Predsjedavajući – Utvrđujem da je ovo otvoreno pitanje, uzimam obavezu izvijestiti Gradonačelnicu 

kako bi ta stvar bila na odgovarajući način pokrivena.  

 

Direktorica Komunalnog društva „Grad“ d.o.o. Supetar Marijana Šemanović– nije namjera pauk 

službe da se od toga zarađuje, nego da se uvede red. Da bi Komunalno društvo moglo ulagati, trebali bi 

imati određeni povrat.   

 

Vijećnik Branko Jakovljević – Molim Vas, ako ćete razgovarati s Gradonačelnicom, to je jedini problem 

suradnje između Komunalnog društva  i stručnih službi, prometnog redarstva. Prometno redarstvo je to 

koje kontrolira promet u mirovanju uz pomoć policije. Bio sam prisutan kada je g. Kristijan  imao 

neugodnosti  sa  svakakvim vozačima.  

 

Matko Rendić – moramo uzeti sve opcije u obzir. Kad je komunalni redar započeo s radom imali smo 

483 prekršajne  prijave i nismo imali ni jedno uklanjanje vozila. Svako druga ili treća prijava je rezultirala 

kritikom što je Grad Supetar napravio u pogledu parkiranja. Naplata prekršaja je 80%, onih 10% je greška 

našeg sustava, a to je da ljudi ne žive na prijavljenim prebivalištima, ne može se doći do njih. Moramo se 

angažirati da ljudima prvo pružimo alternativu, a onda ih sankcioniramo. 

 

Predsjedavajući – utvrdili smo da još par dana  traje ugovor s koncesionarom.Obaveza je Grada da 

provodi zadatke iz tog dijela. To je sada otvoreno pitanje i izvršna vlast mora poduzeti mjere kako bi se to 

pitanje rješavalo, a ne kako bi između sebe govorili da to nije isplativo. To je obaveza koju treba riješiti. 

Predlažem da stanemo s tom pričom. Priča  koja ide u pravcu ne može se, ne isplati se, ne rješava stvari. 

Treba riješiti ne pitajući pošto i kako. Pretpostavljam da prihvaćate moj stav na ovo pitanje, gdje je 
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politička volja, to je zakonita dužnost vlasti da rješava ta pitanja. Prenjet ćemo Gradonačelnici da nađe 

rješenje.     

Ispred sebe imate Odluku koju moramo danas donjeti. Ova Odluka je početak nečega što bi trebalo biti na 

području Mladena Vodanovića, dalje slijede i druga područja, da bi se to moglo primijeniti na širi prostor 

Grada, treba imati ovu Odluku kao temelj na Odluku o uređenju prometa u Gradu Supetru, koju je ovo 

Vijeće donjelo 2015. godine. Odluka koju smo donjeli tada i ova Odluka, kao pretpostavka za nova 

uređenja stanja u Gradu i na parkiralištima, ne sprječava da se povede nova inicijativa ako treba.  Dajem 

osobnu  podršku donošenju ove odluke. 

 

Vijećnik Branko Jakovljević – Prije godinu dana gospodin Marković je imao razgovore s Matkom, 

trebali su biti neke izmjene. Recite što je s tim. 

 

Matko Rendić – Sa žaljenjem moram konstatirati da je prije mjesec dana završen postupak javne nabave, 

kojom je upravo tvrtka Prometni projekti i g. Marković dobio posao. Ovih dana se sklapao ugovor s njima. 

On je kada smo imali taj sastanak došao radi našeg osobnog poznanstva, bez naknade.  

 

Vijećnica Danijela Kirigin – u ime kluba vijećnika SDP-HSU suglasni smo s prijedlogom Odluke.  

 

Predsjedavajući stavlja na usvajanje  „Opće uvjete o načinu naplate parkiranja na javnim 

površinama“, koja je nakon obavljenog glasovanja usvojena s 10 glasova vijećnika ZA .  

 

AD 3. 

 

Predsjedavajući otvara točku broj 3.,  - Raspravljanje o načinu djelovanja mjesne samouprave  

(mjesnih odbora) na  području Grada Supetra 

 

Predsjedavajući – Pozdravljam sve nazočne. U raspravi će zajednički sudjelovati svi predsjednici 

Mjesnih odbora i vijećnici, da bi nakon rasprave donjeli odgovarajuće odluke. Intencija ove točke 

dnevnog reda je da su Mjesni odbori izabrani prije 3 mjeseca. Na početku smo ovog mandatnog razdoblja, 

u prilogu ste dobili materijale, pa da u zajedničkoj raspravi ukažemo na sve što nije bilo dobro, ukažemo 

što je potrebito postaviti, da napravimo okvire ponašanja kako bi rezultati rada Mjesnih odbora bili što 

bolji.   

 

Pročelnik Ivica Blažević – Po isteku mandata prošlog saziva Mjesnih odbora, Gradsko vijeće  je išlo u 

određene izmjene regulative vezano za mjesnu samoupravu, mislim na izmjenu Statuta Grada Supetra 

gdje se u članku 62. mijenjala područja Mjesnih odbora. Znači Mjesne odbore na području Grada Supetra 

smo 3 mjesna odbora  spojili u jedan Mjesni odbor Supetar. Time smo na području Grada Supetra dobili 

četiri Mjesna odbora umjesto dosadašnjih šest.  Za to je bila potrebna promjena Statuta. Sukladno tome 

smo uskladili Odluku o područjima Mjesnih odbora na području Grada. Išlo se u malo širu izmjenu 

Odluke o načinu izbora članova vijeća Mjesnih odbora, te je donesena i Odluka o raspisivanju izbora 

23.12.2015. godine. Izbori su održani 07.02.2016. godine, uredno su i zakonito provedeni. Nakon toga 

08.03.2016. godine su održane konstituirajuće sjednice vijeća Mjesnih odbora, na kojima su izabrani 

predsjednici vijeća Mjesnih odbora, ovdje nazočni. Samim tim formirani su Mjesni odbori u današnjem 

sastavu, čak su neki i održali drugu sjednicu. Gradska uprava ima dobru suradnju s predsjednicima. 

Predsjednik MO Škripa je bio kod Gradonačelnice na razgovoru u više navrata,  kao Predsjednik MO 

Mirca. Do sada imamo suradnju, nadamo se da će tako biti i ubuduće.  

 

Predsjedavajući – u materijalima ste dobili dva Službena glasnika, jedan broj 09/09 u kojem se navodi 

što radi mjesna samouprava i drugi Službeni glasnik broj 19/15 u kojem je promjena Statuta Grada 

Supetra. 
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Predsjednik Mjesnog odbora Splitska Ivo Afrić – U biti ništa se nije dogodilo. Napisao sam 3 

prijedloga koja su dali moji kolege, to su uspornici na cesti koji bi riješili problem prometa Splitske, 

eventualno jedan mini bus koji bi trebao omogućiti da se stariji ljudi prevoze do Supetra i nazad. Drugo, 

kanalizacija i tako neće doći, struja koja je trebala biti podzemna, još uvijek je po granama borova. To je 

kratko i jasno.  

 

Predsjedavajući – Imam osjećaj i potrebu da uvodno nešto kažem. Mjesni odbori su tijela koja su 

izabrana na izborima, predstavljaju dio građana onog naselja u kojem je Mjesni  odbor formiran. U 

operativi Mjesni odbori su u nadležnosti izvršne vlasti, gradonačelnice i gradske uprave. Sva pitanja koja 

reguliraju konkretne dnevne potrebe su izvorni odnos preko gradonačelnice i nadležnih tijela gradske 

uprave. Gradsko vijeće je tu da donosi odluke, po potrebi da ih vijeće dopunjuje ili donosi nove odluke. 

Intencija je, da utvrdimo okvire, prava i obveze Mjesnih odbora koje oni imaju prema građanima i 

gradskoj vlasti. Moje mišljenje je, Mjesni odbori su spona između građana i vlasti. Kako to uskladiti, 

svaki zahtjev, ideja, primjedba koja ide preko Mjesnih odbora je daleko snažnija nego kada to rade 

građani kao pojedinci. Zašto. Na Mjesnom odboru se određena traženja mogu procesuirati, staviti u realne 

okvire i zahtjevati njihovu realizaciju. Uloga Mjesnih odbora u svakom slučaju mora biti aktivno učešće u 

donošenju Proračuna i u praćenju realizacije Proračuna. Mjesni odbori moraju biti uho građana koji tu 

žive, i  slušajući ih treba se potruditi da se nađu rješenja. Mjesni odbori bi  trebali stvoriti kontinuitet u 

radu, pri tome mislim na obavezu da se sastaju jednom mjesečno, da se sastajanje zabilježi zabilješkom, 

da sastajanje rezultira raspravom o tome što se traži i zašto. Ovih dana smo imali razgovore koje je 

organizirala Gradonačelnica u 4 naselja, svjedoci smo da ljudi imaju raznih pitanja, potreba. Upravo to 

filtriranje informacija treba ići preko Mjesnih odbora. Vjerojatno Mjesni odbori imaju teškoća u 

operativnom radu, tehničke mogućnosti, financiranje, pa bi bilo dobro čuti detalje koji bi dali prilog 

kvalitetnijem radu Mjesnih odbora.      

 

Predsjednik Mjesnog odbora Supetar  Lovrenco Vladislavić – Pozdravljam sve nazočne. Mi kao 

Mjesni odbor bi trebali biti prvi dodir s građanima. Mi im ne možemo riješiti sve  probleme jer nisu u 

našoj ingerenciji. Moramo surađivati s gradskom upravom, čak i s Gradskim vijećem da bi neke situacije 

riješili. Mi smo se sastali prošlu subotu, Mjesni odbor Supetar i donjeli smo nekakve zaključke. Mi ćemo 

osluškivati bilo građana, primati njihove upite, periodički možda jednom mjesečno sastavljati listu 

problematike koju ćemo upućivati na Gradonačelnicu. Na upravi Grada je da profiltira naše upite, da nam 

što brže dostavi odgovore što je realno, a što nije realno očekivati u datim okvirima, tako da imamo 

povratnu informaciju. Od onog što je realno očekivati, potrudit ćemo se napraviti listu prioriteta, kako mi 

vidimo da bi  se određene stvari mogle raditi. Mi bi trebali imati Pravilnik koji će definirati dužnosti i 

obaveze Mjesnih odbora. Grad Supetar bi trebao izraditi pečate da  dopisi imaju svoju glavu i rep, čak bi 

Grad Supetar trebao otvoriti e-mail adrese na domeni Grada Supetra koje će se dati  predsjednicima 

Mjesnih odbora, koji će se nastavno prenositi idućim predsjednicima Mjesnih odbora. Dakle, na službeni 

e-mail mogu primiti upis i službeno odgovoriti građanima. Ima još  određenih ideja, ovo je okvir kako bi 

to trebalo funkcionirati. Mjesni odbor vidim kao suradnju stranaka na lokalnom nivou, to su problemi ljudi 

koji tište svih nas. Tu se nemamo oko čega svađati, možemo govoriti o prioritetima                                              

 

Predsjednik Mjesnog odbora Škrip Borislav Martić – Pozdravljam nazočne. Imam sasvim drugačiji 

pristup planu nego što su iznjeli Lovre i g. Ive. Mi smo na prvoj sjednici Mjesnog odbora donjeli plan i 

program za rad u sljedeće 4 godine. Najveći problem mjesta Škrip su neriješeni vlasnički odnosi. Imamo 

problem sređivanja vlasništva na zadružnom domu. Pročelnik me informirao da je to pri kraju, da je 

odvjetnik PZ Postira donio papire kako bi mogli prebaciti na Grad Supetar, da bi mogli ishodovati neke 

novce od T-coma jer preko njihove električne žice je udario grom i napravio štetu. Oni su nam obećali 

neka sredstva, mi to želimo iskoristiti i urediti zadružni dom da bude lijepa zgrada u kojoj će se moći 

nešto raditi. Druga stvar je uređenje crkvene kuća na kojoj se srušio krov, a koja je isto pod našom 

ingerencijom. Šaka je to u oko svima koji prolaze jer na tom dijelu puta od crkve do crkvene kuće ljeti 

prođe  na tisuću ljudi, to je ružno da bi ostalo i dalje tako. Mi poduzimamo korake kako riješiti tu 
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situaciju. Treća stvar koju smo uzeli u programu je uređenje trga ispred crkve, to je najljepši dio našeg 

mjesta, treba ga popločati uz suradnju sa Zavodom za zaštitu kulture jer bez njih ne možemo ništa 

napraviti. Četvrta stvar je uređenje nogometnog igrališta Sutvid koji sliči na livadu sa svije branke, nema 

čovika u mistu koji ima ovce da ne pasu tamo. Igralište treba urediti, imamo ljude koji će pomoći da 

igralište služi svrsi, može i NK jadran dolaziti na pripreme i treninge. Potrudit ćemo se da to riješimo. Peta 

stvar je, a to ljudi najviše traže, betoniranje poljskih puteva, jer svatko želi do svog polja imati betonski 

put. Grad Supetar je tu dosta napravio jer jedino dobivamo sredstva za asfaltiranje tih puteva kojih ima   

na kilometre. Bitna stvar je reklamiranje Škripa kao destinacije u ljetnom periodu, odnosi se na 

postavljanje jumbo plakata na dvije strane, na ulazu s Nerežišća i na ulazu sa Splitske strane. Na plakatima 

bi pisalo dobrodošli u Škrip i muzej crkva. To ćemo u suradnji s ljudima iz Grada realizirati ovo ljeto. Mi 

nećemo samo davati sugestije Gradu da se to obavi, mi želimo sudjelovati u tome. Za zadružni dom, čim 

se prenese vlasništvo na Grad Supetar mi ćemo ići u Split, Zagreb. Ljudi iz HT-a su nam obećali sredstva, 

a ja ne želim da sredstva sada idu u PZ Postira, oni su u blokadi. Za uređenje crkvene kuće dobili smo 

sredstva od Ministarstva kulture koja su upućena na Centar za kulturu koji sada  vodi brigu o kući. Upirali 

smo na njih da se to rješava i neki dan sam dobio dopis da je uplaćeno 100 tisuća kuna za obnovu krova 

kuće. Za igralište prije svega treba riješiti još jedan  dio igrališta gdje nisu riješeni imovinsko pravni 

odnosi, to nas najviše tišti. Mi želimo raditi, ali  pomozite nam da riješimo te odnose, da to bude naše, 

gradsko. Znam da u proračunu nedostaje  sredstava i da su naše želje iznad mogućnosti, ali neke stvari 

koje smo počeli moramo dovesti do kraja. Grad nam je pomogao da se u Đardinu otvori objekat koji će 

ove dane početi s radom, da će taj objekat kao i Herkules raditi, da se ljudi zadržavaju. To je naš plan. 

Reklamiranje mjesta da više ne budemo na dnu bračkih mjesta. Moramo svi, zajedničkim snagama sve 

napraviti da Škrip trgnemo. Kad ispred crkve postavimo ploče koje će vratiti sjaj mjestu, pola kulturnog 

ljeta se može prebaciti u Škrip jer je to lijepi amfiteatar. To je reklama za mjesto. Mi imamo volje, 

dozvolite da radimo.     

 

Predsjednik Mjesnog odbora Mirca Lovre Kirigin – Pozdravljam nazočne. Kao predsjednik Mjesnog 

odbora Mirca moram pohvaliti suradnju s Gradonačelnicom i svim gradskim službama. Mi smo prošlu 

godinu Proračun izvršili 96%. Moja rasprava će ići u pravcu koji je g. Vladislavić rekao. Mjesni odbori bi 

svakako trebali imati pečate, trebao bi Grad ustupiti laptop, da Mjesni odbor ima tajnicu, jer sve padne na 

predsjednika Mjesnog  odbora. Kad se sjednice vode da netko vodi zapisnik, da pošalje pozive. Ovako se 

sve svodi na predsjednika Mjesnog odbora koji mora uliti gorivo, trošiti svoj mobitel, svoje vrijeme. Mi 

smo dobrovoljno to prihvatili, ne tražim naknadu kao ni nitko iz Mjesnog odbora, ali da razmislite u tom 

pravcu.   

 

Predsjedavajući – Mi smo tvoje prijedloge shvatili, naročito kad je u pitanju tajnica. Ne vidim ništa loše 

u tome da Mjesni odbor predloži osobu koja će obavljati tajničke poslove, ne kao šesti član, nego nekog iz 

svojih redova koji će obavljati tajničke poslove.  

 

Vijećnica Edita Šore – Prvo hoću pohvaliti što su učinili s Mutnikom ovu godinu. Uredili, očistili, sredili, 

svaka čast, nadam se da će i dalje tako nastaviti uređivati oko Miraca. Prošle godine sam dva puta zvala 

policiju da bi došli zaustaviti divljanja po Mutniku, znači, tu su stranci koji su došli tko zna odakle, ljudi 

se kupaju, djeca su u plićaku, a oni divljaju s mora. Mi nemamo pomorsku policiju, djeca su tu, ljudi rone. 

Pitanje, da li možemo dobiti  bove,  svaku godinu se to zbiva, to je obiteljska plaža. Molim da se to locira, 

stave bove, da se nešto ne desi. Znak za sidrenje je postojao tamo desno od Skalića, par godina ga nema. 

Ono je lijepa plaža, šteta je uništiti. Znak za voditi pse, da li se može jedan postaviti na putu od Miraca. 

Psi skaču po ljudima, moj prvi, ali ga držim pod kontrolom. Mirca izgledaju lijepo, uredno, čisto, nemam 

primjedbi, samo da se još Mutnik uredi što se tiče divljanja.   

 

Predsjedavajući – Ovo je prilika da predsjednik Mjesnog odbora zabilježi to i  u okviru svojih aktivnosti, 

uz podršku ovog vijeća krenuti u realizaciju onog što se može.  
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Lovrenco Vladislavić – Htio sam se nadovezati uz izlaganje gospođe Edite, za plažu za pse, na to sam 

upozoren, to će biti jedna od stavki koje ću poslati Gradu ovih dana. Vlasnici pasa se žale, da sve plaže 

koje su propisane za pse nisu prilagođene ulasku pasa u more, većina ih je gdje su škrape, i 

neodgovarajuće su. To je ozbiljan problem i zato vlasnici pasa vode pse na druge plaže.  

 

Predsjedavajući – Primljeno na znanje, Matko zabilježi.  

 

Matko Rendić – Na području Grada Supetra imamo 3 koncesije  koje je odredila Županijska skupština. 

Koncesionari su dužni s morske strane ograditi plažu, skrbiti o njoj, raditi na pitanju čistoće, otpada i sve 

ostalo. Sve ostale plaže uređuje Grad Supetar, one su predodređene kupačima, ove ostale u suradnji s 

Turističkom zajednicom koje su za pse i nudiste  su na neki način ostale. Slažem se s vašom konstatacijom 

da nisu plaže za pse. Sve plaže o kojima Grad skrbi su uređene plaže, ograđene s morske strane, gdje 

postoji sustavno prikupljanje nanosa i naplavina, gdje se vrši zbrinjavanje otpada,  a neke čak imaju i 

tuševe, pa mislim da ih ne možemo dopustiti psima.  

 

Lovre Vladislavić – to ćemo vidjeti u službenom odgovoru Grada, kako,  što, koje su plaže  na 

raspolaganju. 

 

Vijećnik Branko Jašić – Impresioniran sam ozbiljnošću, entuzijazmom i strašću kod Borka. Preporučio 

bih da budete realni i da ne tražite nemoguće, da mi kao vijećnici možemo utjecati na Gradonačelnicu da 

se nešto napravi. Da se ubuduće sastanci održavaju s Gradonačelnicom, da vijeće bude izvješavano.  

 

Vijećnica Danica Baričević – U ime kluba HDZ-a zahvaljujem svim predsjednicima, mislim da je 

konkretno izneseno, kao što je rekao g. Lovrenco,  o načinu i radu lokalne samouprave. Po ovoj točci bi 

trebali donjeti zaključak koji bi išao prema Gradonačelnici, da sve ono što je rečeno i koje su potrebe, da 

izvršna vlast osigura predsjedniku i članovima Mjesnih odbora sve što traže. Do sada su predsjednici 

Mjesnih odbora bili figurativni, nisu ništa radili. Podrška svima  koji rade za mjesto, posebno Borku.    

 

Predsjedavajući – sve što je ovdje rečeno ćemo zapisnički utvrditi. Sve što je predloženo Gradsko vijeće 

ne odbija, prihvaća sve prijedloge ovdje rečene. Primjer  o aktu koji bi bliže  regulirao način poslovanja 

Mjesnih odbora, do laptopa, zahtjev da se naprave pečati, e-mail adrese. Gradsko vijeće prihvaća 

rješavanje tih pitanja.  

Zaključak: da se Mjesni odbori ovlaste da ako treba imenuju tajnicu, ako treba imenovati specijalnu 

komisiju, to mogu uraditi bez ustručavanja. Sve prihvaćamo, što je rečeno, da rezultati i rad Mjesnih 

odbora budu što staloženiji, redovitiji, rezultati rada što veći, uvažavajući uvijek da treba napraviti sve što 

se može u okvirima financijskih mogućnosti.  

 

Vijećnica Danica Baričević – Lovrenco vam je konkretno rekao što treba napraviti, izvijestite nas o tome 

što ste napravili kao izvršna vlast.  

 

Predsjedavajući – to ćemo zapisnički utvrditi i obavijestiti izvršnu vlast. 

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra, završila je u 19,20 sati. 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                          Mate Martinić  

 

 

 

Zapisnik izradio Ivica Blažević, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, a prema  tonskom 

zapisu sa sjednice koji je njegov sastavni dio. 


