
Temeljem članka 43. i 48. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) 

i članka 46. i 51. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra“ br. 09/09. i 04/13.) 

Gradonačelnica Grada Supetra donosi 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

I. 

 

Gradonačelnica Grada Supetra povjerava zamjeniku gradonačelnice – ŠIMICI 

DRAGIČEVIĆU, iz Supetra, Put Višćica bb, broj osobne iskaznice: 101828875, obavljanje 

slijedećih poslova iz svog djelokruga: 

 

- sve poslove koji se odnose na prostorno uređenje, što uključuje poslove vezane za 

raspisivanje natječaja za izradu izmjene PPU Grada Supetra, te svih urbanističkih 

planova i s tim u svezi pripreme odgovarajućih nacrta ugovora i odluka; 

 

- sve poslove vezane za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama u gospodarskoj 

zoni Žedno-Drage, što uključuje pisanje požurnica prema nadležnim pravosudnim 

tijelima i upravnim tijelima, uvid u sudske i upravne spise, razgovore sa 

odvjetnicima i geodetima kojima je povjereno obavljanje tog posla; 

 

- sve poslove vezane za pripremu nacrta odluke za prodaju nekretnina u 

gospodarskoj zoni Žedno-Drage, te drugih nekretnina na području Grada Supetra; 

 

- sve poslove vezane za preseljenje garaže Brač prijevoza na zamjensku lokaciju u 

gospodarskoj zoni, pa je u tom smislu ovlašten i dogovarati nacrte sporazuma za 

mirno rješenje sadašnjih sudskih sporova vezanih za vlasništvo nad prostorom 

sadašnje garaže Brač prijevoza; 

 

- sve poslove vezane za preseljenje ININ-e postaje za gorivo na zamjensku lokaciju 

u gospodarskoj zoni, pa je u tom smislu ovlašten i dogovarati nacrte sporazuma z 

mirno rješenje sadašnjih sudskih sporova vezanih za vlasništvo nad prostorom 

ININ-e postaje za gorivo; 

 

- sve poslove vezane za uknjižbu Grada Supetra na nekretninama „Veli plac“ i 

„Mali  plac  što uključuje razgovore  sa strankama koje vode sudske sporove 

vezane za vlasništvo tih nekretnina radi sporazumnog rješenja tih sporova; 

 

Posebno ga ovlašćuje da u svezi gore navedenih predmeta vrši uvid te traži izvadke iz sudskih 

spisa i arhive, iz upravnih spisa i arhive i iz katastra nekretnina. 

 

 

II. 

 

Pri obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnice je dužan 

pridržavati se uputa gradonačelnice. 
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III. 

 

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnice 

za njihovo obavljanje. 

 

IV. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

KLASA: 080-01/13-01/07 

URBROJ: 2104/01-02-02/1-13-1 

Supetar, 20. lipnja 2013. godine 

 

 

 

         GRADONAČELNICA 

                GRADA SUPETRA 

                   Ivana Marković, mag. oec 


