
Z A P I S N I K 

 

 
Sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Supetra održane  dana 20. prosinca 2017. godine, u sali 

Gradske vijećnice  u Supetru, Vlačica br. 5, s početkom u 18:05 sati. 

 

NAZOČNI: Predsjednica Gradskog vijeća Grada Supetra Danijela Kirigin, potpredsjednik Gradskog vijeća 

Grada Supetra Branko Jakovljević, Dinko Mirić, Dijana Ivelić, Ivo Afrić, Tonči Gjurek, Lidija Vušković, 

Marijeta Arnerić, Nikola Rendić, Manuel Gospodnetić, Borislav Martić i Petar Maričić. 

 

ODSUTNI: Danica Baričević 

 

OSTALI NAZOČNI: gradonačelnica Ivana Marković, zamjenik gradonačelnice Šimica Dragičević, Ivica 

Blažević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Ivica Vranjičić, voditelj odsjeka za komunalne poslove i 

upravljanje gradskom imovinom, Nikša Paviškov, voditelj odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša, Tonči Sanader, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti i gospodarstvo, Matko Rendić, voditelj 

odsjeka za komunalno redarstvo, Duje Krstulović, Božo Derado, Ivica Radić, Mate Martinić. 

 

Na početku sjednice prisutno 12 vijećnika Gradskog vijeća te je utvrđeno da postoji kvorum za raspravljanje 

i donošenje pravovaljanih odluka. 

 

Predsjedavajuća Danijela Kirigin uvodno iznosi nekoliko napomena i informacija: 

 

1. Obavijest o zakusci po završetku sjednice Gradskog vijeća. 

2. Obavijest o odgodi sjednice Gradskog vijeća planirane za 18.12.2017. te prebacivanju dnevnog 

reda na ovu sjednicu. 

3. Napomena o dostavljenom odgovoru na vijećničko pitanje vijećnice Marijete Arnerić kroz 

aplikaciju e-sjednica, a vezano za osobu odgovornu u Gradu Supetru za primanje pritužbi.  

4. Napomena o dostavljenim informacijama o stanju predmeta „Određivanje naknade za 

deposedirano zemljište po zahtjevu obitelji Rajević i obitelji Rendić“, te prepušta riječ 

gradonačelnici Ivani Marković 

 

Gradonačelnica Ivana Marković – „Imamo dobar niz ovih postupaka. Ovo ljeto smo obranili postupak 

sličan kao kod ovog što je večeras informacija. To je bila informacija za isplatu naknade za deposedirano 

zemljište obitelji Goleš, koje je isto odbijeno. Nakon toga smo imali pravomoćno riješen postupak u predjelu 

Vojalo. I već smo krenuli u postupak naplate troškova postupka. Imamo sada dva predmeta. Jedna je obitelj 

Rajevića gdje je obustavljen postupak budući da je u postupku utvrđeno da je obitelj Rajevića primila 

naknadu za ovo što su Grad tužili i oni su sami odustali od daljnjeg postupka. Sukladno tome je postupak 

obustavljen. To je bilo negdje oko 2,5 – 3 miliona kuna samo glavnice, a kamate na to su isto bile. Drugi 

slučaj je slučaj obitelji Rendića. Jedan i drugi slučaj vezuju se za isto rješenje koje je 19. prosinca 1980. 

godine pred Općinskim sudom sklopljen sporazum o naknadi. Osim ove dvije obitelji, tu je bilo nekih sedam 

do osam obitelji koje se sve nadovezuju na isto to rješenje. Prvostupanjski i drugostupanjski bio je u korist 

obitelji Rendić. Dostavljeni su neki dokazi koje smo u međuvremenu našli i sada je uvaženo naše rješenje i 

odbijen je zahtjev obitelji Rendić, također u korist Grada. Tu smo još neke dokaze našli koji će biti 

dostavljeni ukoliko se suprotne strane budu žalile. Tako da ova četiri spora, čija je glavnica sve skupa viša od 

10 miliona kuna, uspješno smo stvari priveli kraju. Vidjet ćemo što će biti sa ovim slučajem. Zaista sam 

zadovoljna sa time kako se riješilo. Ovo su bili neki predmeti koji su nam, hajmo tako reći, visjeli nad 

glavom. Mogu slobodno reći da u 2018. godinu, nakon nekih nagodba što smo sklapali, ova obitelj Vinčić i u 

2013. i 2014. godini kada smo sklopili nekih 7 nagodbi u iznosu od skoro 10 miliona kuna, smo mi ogroman 

broj sporova riješili. Trenutno nemamo nekakvih velikih opasnosti, bar što je meni poznato. A nadam se da 

neće nikakvih iznenađenja bit. Isto bih željela naglasiti da smo mi do danas kroz ova zadnja 2 do 3 mjeseca 

podmirili jedan veliki iznos obveza. Riješili smo i sve stipendije za učenike i studente, svu socijalu. Ostalo je 

još nekih 40 tisuća kuna naknada za novorođenčad, budući da to isplaćujemo tromjesečno. Svi ti iznosi će 

biti do kraja godine zatvoreni i u narednu godinu ulazimo rasterećeni sporova i sa obvezama tekućim. 

Hvala.“ 



AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Nikola Rendić – „Za gospođu gradonačelnicu. Situacija sa starački domom „Zmaj“, pošto je on u 

gradskom vlasništvu, zanima me informacija kakva je tu sada situacija povodom tih dugova i novog 

upravitelja, koncesionara. Koliki su dugovi i tko će vratit te dugove?“ 

 

Gradonačelnica Ivana Marković – „Grad Supetar se proteklih godinu dana našao u  jednoj nezavidnoj 

situaciji budući da bivši vlasnik nije plaćao redovno najam Gradu. Mi smo sve te dugove naravno utužili i 

gospođa koja je bila vlasnica se na dio toga žalila. Jedan dio toga je u sudskom postupku. Sve što smo trebali 

napraviti smo napravili. Ja nisam bila u mogućnosti tek tako raskinuti ugovor sa domom jer u ugovoru je 

stalo da, ukoliko oni ne plaćaju, da je potrebno raskinuti. Međutim u domu je boravilo, i boravi danas, oko 

45 štićenika tako da te ljude nismo mogli poslati na ulicu. Tu smo stvarno razgovarali sa dosta tih vlasnika 

ostalih domova i ja sam danas bila u dom i zaista sam pre zadovoljna jer smo mi tokom ljeta raspisali 

natječaj i javio se novi koncesionar, on je preuzeo sve štićenike. Dosta toga je već uložio i zaista je atmosfera 

tamo odlična. Ljudi su zadovoljni, svi zaposlenici su ostali. Mi smo potpisali novi ugovor i normalno, ta se 

sredstva redovno plaćaju. Što se tiče tih dugova, osim što smo ih utužili, dalje će se to naplatiti kako se 

naplati. U postupku smo. Mi ćemo jedan dio tih dugovanja prebiti sa opremom koja je bila u vlasništvu tog 

bivšeg koncesionara tako da će se velik dio dugova riješiti prebijanjem. Naručili smo procjenu vrijednosti te 

opreme i na takav način ćemo zatvoriti dio dugovanja. Sve radi toga što je ta bivša vlasnica, mislim, 

preopterećena tim obvezama tako da je ovo jedan način da se dio tih dugovanja zatvori. Znači u postupku je, 

pokušat ćemo se sporazumno dogovorit. Ako ne onda ćemo čekat završetak sudskog spora. “ 

 

Vijećnik Nikola Rendić – „Sada u vezi ovog upravnog predmeta. Meni je žao što uporno navodite da ste  vi 

dokazali da je obitelji Rendić isplaćena naknada. U samom ovom rješenju lijepo piše zašto je naš zahtjev 

odbijen. Bili su propušteni rokovi. Lijepo piše da je iz navedenog vanparničnog spisa općinskog suda u 

Supetru ne može se utvrditi da li je predlagateljima isplaćena naknada temeljem navedenog spora kojeg ste 

vi naveli na svojim službenim stranicama, na fejsu. Kao dokaz, onaj sporazum o naknadu, od 19. prosinca 

1980. godine. Pa mislim da bi bilo dobro da ispravite taj status i da supetrane i ostale vijećnike ne dovodite u 

zabludu. “ 

 

Gradonačelnica Ivana Marković – „Mislim da vijeće nije mjesto na kojem ćete Vi ili bilo tko objašnjavat 

na način koji će se sporovi voditi. Sama činjenica da je odbijen zahtjev obitelji Rendić govori o tome da je 

tim rješenjem od 1980. godine je dokazano da je sklopljen sporazum o naknadi. Sav teret odgovornosti, 

odnosno dokazivanja, leži na tuženiku. Grad je svoje dokaze iznio i ustrajat će u tome da ovaj postupak i 

obrani.“ 

 

Vijećnik Nikola Rendić – „Ponovno naglašavam: „Iz navedenog vanparničnog spisa općinskog suda u 

Supetru ne može se utvrditi da li je predlagateljima isplaćena naknada.“. Zato molim da ne iznosite te 

neistine da je nama isplaćena naknada i da je radi toga odbačen zahtjev. Odbačeni zahtjev proizlazi iz 

rokova, a ne radi toga što je isplaćen. Jeli tako pročelniče?“ 

 

Pročelnik JUO-a Ivica Blažević – „Ovo sada nije igra riječi, bitno je, ali ne jer je isplaćena nego jer je 

određena.“ 

 

Po prijedlogu predsjednice Gradskog vijeća pristupilo se glasovanju o uvrštavanju u dnevni red točke 

hitnosti „Prijedlog Odluke o korištenju poslovnih prostora u naseljima Mirca i Škrip“ koja se 

JEDNOGLASNO prihvaća. Potom se pristupilo glasovanju o predloženog dnevnom redu koji se prihvaća sa 

10 glasova ZA i 2 PROTIV, te glasi: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Odluke o zabrani pojedinih građevinskih radova tijekom turističke sezone  

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Matko Rendić, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo 



 

2. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na 

području Grada Supetra 

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj 

 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Supetra 

   

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO-a Grada Supetra 

 

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Supetra 

  

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj 

 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Supetra za financiranje političkih 

stranaka i kandidata grupe birača Gradskog vijeća Grada Supetra u 2018. godini 

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Ivica Blažević, pročelnik JUO-a Grada Supetra 

 

6. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Supetra za 2017. godinu 

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj i 

Šimica Dragičević, zamjenik gradonačelnice 

 

7. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Supetra za 2018. godinu 

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj i 

Šimica Dragičević, zamjenik gradonačelnice 

 

8. Prijedlog Odluke o korištenju poslovnih prostora u naseljima Mirca i Škrip 

 

Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra  

Izvjestitelj: Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj 

 

9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Supetar: Vrilo gustirna         

- Luka“ 

 

 Predlagatelj: Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra 

Izvjestitelj: Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i 

Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslovne i upravljanje gradskom imovinom 

 

 

AD 1. 

 

Predsjedavajuća otvara 1. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o zabrani pojedinih 

građevinskih radova tijekom turističke sezone u kojoj izvještava Matko Rendić, voditelj Odsjeka za 

komunalno redarstvo. 

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Borislav Martić. 



 

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o zabrani pojedinih 

građevinskih radova tijekom turističke sezone“ koja se JEDNOGLASNO usvaja. 

 

 

AD 2. 

 

Predsjedavajuća otvara 2. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, 

projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra u kojoj izvještava Tonči 

Sanader, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj. 

 

U kratkoj raspravi su sudjelovali vijećnici Manuel Gospodnetić i Dinko Mirić. 

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Pravilnik o financiranju programa, 

projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Supetra“ koja se usvaja sa 10 

glasova ZA i 2 PROTIV. 

 

 

AD 3. 

 

Predsjedavajuća otvara 3. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za 

davanje koncesijskih odobrenja Grada Supetra u kojoj izvještava Ivica Blažević, pročelnik JUO-a Grada 

Supetra te koji u sklopu izlaganja predstavlja amandman predložen od strane Ivane Marković, 

gradonačelnice Grada Supetra u kojem u sastavu Vijeća umjesto Tončija Sanadera, voditelj Odsjeka za 

društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj predlaže Danijelu Kirigin. 

 

Bez rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o imenovanju članova Vijeća za davanje 

koncesijskih odobrenja Grada Supetra“ koja se usvaja sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA. 

 

 

AD 4. 

 

Predsjedavajuća otvara 4. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Supetra u kojoj izvještava Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene 

djelatnosti, gospodarstvo i razvoj. 

 

U kratkoj raspravi su sudjelovali vijećnici Dijana Ivelić i Dinko Mirić. 

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Supetra“ koja se JEDNOGLASNO usvaja. 

 

 

AD 5. 

 

Predsjedavajuća otvara 5. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava 

proračuna Grada Supetra za financiranje političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskog vijeća 

Grada Supetra u 2018. godini u kojoj izvještava Ivica Blažević, pročelnik JUO-a Grada Supetra. 

 

Bez rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o raspoređivanju sredstava proračuna 

Grada Supetra za financiranje političkih stranaka i kandidata grupe birača Gradskog vijeća Grada 

Supetra u 2018. godini“ koja se JEDNOGLASNO usvaja. 

 

 

 

 



 

AD 6. 

 

Predsjedavajuća otvara 6. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Grada Supetra za 2017. godinu u kojoj izvještava Tonči Sanader, voditelj Odsjeka 

za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj. 

 

U kratkoj raspravi je sudjelovala predsjednica gradskog vijeća Danijela Kirigin. 

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Analizu stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Grada Supetra za 2017. godinu“ koja se JEDNOGLASNO usvaja. 

 

 

AD 7. 

 

Predsjedavajuća otvara 7. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Supetra za 2018. godinu u kojoj izvještava Tonči Sanader, voditelj Odsjeka za društvene 

djelatnosti, gospodarstvo i razvoj. 

 

Bez rasprave predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Grada Supetra za 2018. godinu“ koji se JEDNOGLASNO usvaja. 

 

 

AD 8. 

 

Predsjedavajuća otvara 8. točku dnevnog reda sjednice - Prijedlog Odluke o korištenju poslovnih prostora 

u naseljima Mirca i Škrip u kojoj izvještavaju gradonačelnica Ivana Marković i Tonči Sanader, voditelj 

Odsjeka za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj. 

 

U raspravi sudjelovali vijećnici Borislav Martić, Dinko Mirić, Dijana Ivelić, Nikola Rendić i Marijeta 

Arnerić. 

 

Nakon zaključene rasprave, predsjedavajuća stavlja na glasovanje „Odluku o korištenju poslovnih 

prostora u naseljima Mirca i Škrip“ koja se JEDNOGLASNO usvaja. 

 

Vijećnica Dijana Ivelić je u ime kluba SDP-HSU zatražila stranku od 5 min. 

 

Stanka od 18:55 do 19:10 

 

 

AD 9. 

 

Predsjedavajuća otvara 9. točku dnevnog reda sjednice - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja „Supetar: Vrilo gustirna - Luka“ u kojoj izvještavaju gradonačelnica Ivana 

Marković, Šimica Dragičević, zamjenik gradonačelnice, Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslovne i 

upravljanje gradskom imovinom. Uvodnom riječi se predlagateljica točke dnevnog reda gradonačelnica 

Ivana Marković obratila prisutnima te apelira na prisutnost vijećnika i ukazuje na iznimnu važnost ove točke, 

posebno na implikacije koje će ova Odluka imati na budućnost Grada Supetra. Riječ preuzima zamjenik 

gradonačelnice Šimica Dragičević koji se u svom izlaganju osvrnuo na sporazum predstavljen vlasnicima 

zemljišta koja su pitanje ove točke dnevnog reda te pojašnjava zaključke i pozadinu koji su prethodili 

sastavljanju sporazuma. Potom riječ preuzimaju Nikša Paviškov, voditelj Odsjeka za izgradnju, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša i Ivica Vranjičić, voditelj Odsjeka za komunalne poslovne i upravljanje 

gradskom imovinom koji detaljno pojašnjavaju novu analitiku očekivanih troškova i probleme nastale 

predlaganjem spomenutog sporazuma. 



 

Tokom izlaganja zamjenika gradonačelnice Šimice Dragičevića, u 19:20 sjednici gradskog vijeća 

pristupila je vijećnica Danica Baričević 

 

U dva kruga rasprave sudjelovali su vijećnici Branko Jakovljević, Dijana Ivelić, Dinko Mirić, Tonči Gjurek i 

Manuel Gospodnetić. 

 

Nakon zaključene rasprave, gradonačelnica Ivana Marković povlači Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Supetar: Vrilo gustirna - Luka“ sa dnevnog reda. 

 

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra završila je u  20:35 sati. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

         

                    

                                                                                                                       

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                            Danijela Kirigin, dipl.iur.  

 

                                                                                        

 

   

 

 

 

  

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

zapisu sa sjednice koji je njegov sastavni dio. 
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