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Na temelju članka 35. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 45. Statuta Grada
Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14. i 19/15.) i članka 15. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 04/13., 03/14. i 12/16.), Gradsko vijeće Grada
Supetra, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 2017. godine, donosi

O DLUK U
o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Supetra
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Za praćenje provođenja politike i praćenje izvršavanja akata Gradskog vijeća, za pripremu i za
proučavanje prijedloga odluka i drugih akata, proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti ovog
predstavničkog tijela, te za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Gradsko vijeće, ovom se Odlukom
osnivaju stalna radna tijela Gradskog vijeća.
Članak 2.
U radnim tijelima Vijeća razmatraju se i usuglašavaju stavovi izraženi ili upućeni vijećnicima o
pojedinim pitanjima o kojima se odlučuje u Gradskom vijeću, zauzimaju stajališta i o tome pismeno obavještava
Gradsko vijeće.
Članak 3.
U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i inicijative koje se odnose na
donošenje odluka i drugih akata, ocjenjuje izvršavanje akata i rješavanje pojedinih pitanja od interesa za građane
Grada Supetra.
Članak 4.
Radi razmatranja određenih pitanja Gradsko vijeće može, pored radnih tijela osnovanih ovom Odlukom,
osnovati i druga radna tijela posebnom odlukom.
Članak 5.
Radna tijela Vijeća imaju predsjednika i određeni broj članova.
Predsjednik radnog tijela Vijeća bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih,
stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim
strankama i grupi birača koji imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
Vijećnik može biti član najviše 2 radna tijela.
Predsjednik i članovi biraju se tako da sastav radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj zastupljenosti u
Vijeću.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela Vijeće glasuje se u cjelini.
Članak 6.
Mandat predsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća ukoliko Vijeće ne
odluči drugačije.
Članak 7.
Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim
sjednicama.
Predsjednik potiče razmatranje pojedinih tema i brine se o obavješćivanju članova o pitanjima iz
djelokruga radnih tijela.
Predsjednik surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela Vijeća te s
pročelnikom i voditeljima odsjeka o pitanjima iz djelokruga radnog tijela Vijeća.
Predsjednik se brine o provođenju zaključaka radnog tijela Vijeća i obavlja druge poslove određene
ovom Odlukom.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom radnog tijela predsjedava član radnog
tijela kojeg za to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela.
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Članak 8.
Radno tijelo Vijeća može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga ako sjednici prisustvuje
većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova svih članova.
Članak 9.
Radna tijela Vijeća pokreću razmatranje tema iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a obvezatna su
razmotriti svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik Vijeća.
Članak 10.
Radno tijelo Vijeća obavezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima
obavijestiti Vijeće.
Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova kad ostanu podijeljene u pogledu
prijedloga za rješenje pojedinog pitanja.
Kad podnosi izvješće ili prijedlog Vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema zaključku
radnog tijela na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća, na sjednici obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.
Izvjestitelj se na sjednici izjašnjava u ime radnog tijela Vijeća o pitanjima u svezi s izvješćem odnosno
stajalištem ili prijedlogom radnog tijela, ali ne može izmijeniti stajalište ili prijedlog radnog tijela ili odustati od
njega ako za to nije ovlašten od strane tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo
svoje mišljenje ili zauzelo stajalište.
Članak 11.
Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko
izvješće o temi rasprave, s time da svako radno tijelo glasuje zasebno.
Članak 12.
Sjednici radnog tijela prisustvuju i sudjeluju u raspravi predstavnik gradonačelnika i predstavnik
upravnih odjela kad se na sjednici razmatraju pitanja iz njihova djelokruga.
Članak 13.
Radna tijela imaju pravo tražiti od upravnih odjela odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su im
potrebni za rad, kojima ova tijela raspolažu ili su ih u svom djelokrugu obavezni prikupljati i evidentirati.
Članak 14.
Radno tijelo može na sjednicu pozvati znanstvene, stručne i javne djelatnike kao i druge osobe radi
iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici.
Radno tijelo može u skladu sa ovom Odlukom i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Supetra, donijeti
poslovnik o svom radu.
Članak 15.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Supetra su komisije, odbori i vijeća (u daljnjem tekstu: Stalna
radna tijela).

1.
2.
3.
4.

Stalna radna tijela osnovana Statutom Grada Supetra su:
Mandatna komisija,
Komisija za izbor i imenovanja,
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Komisija za prigovore i pritužbe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stalna radna tijela koja se osnivaju ovom Odlukom su:
Komisija za javna priznanja Grada Supetra,
Komisija za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku,
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun,
Odbor za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju,
Odbor za kulturu i sport,
Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje i socijalna pitanja.
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8. Odbor za turizam

-

-

-

-

-

-

-

-

Članak 16.
Mandatna komisija:
na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i
imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,
obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz
osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika
koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika.
Članak 17.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,
propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.
Komisiju za izbor i imenovanje čine predsjednik i četiri člana.
Komisija za izbor i imenovanje bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika
Gradskog vijeća.
Članak 18.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene
i prijedloge Gradskom vijeću,
obavlja i druge poslove određene Statutom Grada Supetra.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednik Komisije bira se iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih
osoba.
Članak 19.
Komisija za prigovore i pritužbe:
raspravlja o podnesenim prigovorima i pritužbama na rad Jedinstvenog upravnog odjela Gradske
uprave, o prigovorima i pritužbama na zaposlene u Gradskoj upravi i drugim uočenim nepravilnostima
te predlaže određene mjere za njihovo otklanjanje,
Pročelnik nadležnog upravnog tijela je dužan dati odgovor podnositelju u roku od 30 dana od dana
primitka.
Komisiju za prigovore i pritužbe čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Komisije se bira iz redova Vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih
osoba.
Članak 20.
Komisija za javna priznanja Grada Supetra sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Supetra
razmatra, ocjenjuje i priprema prispjele prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Supetra i dostavlja
ih Vijeću.
Komisija za javna priznanja Grada Supetra ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koji se
izabiru i imenuju iz kruga javnih, kulturnih i gospodarskih djelatnika.
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Komisija se smatra konstituiranom izborom predsjednika i zamjenika na prvoj sjednici nakon donesene
odluke o imenovanju.

-

-

-

-

-

-

Članak 21.
Komisija za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku:
utvrđuje prijedloge naziva ulica i trgova za Gradsko vijeće, uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog
odbora na čijem se području ulica i trg nalazi,
razmatra prijedloge i inicijative za izmjenu naziva ulica i trgova i svoj prijedlog dostavlja Gradskom
vijeću, uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora na čijem se području ulica i trg nalazi.
Ulica i trg mogu imati ime po zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima vezanim uz povijesne
događaje te po imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti Grada Supetra te političkom,
kulturnom, društvenom ili znanstvenom razvoju Grada Supetra.
Komisija za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz
redova vijećnika, predstavnika ustanova, društvenih organizacija i službi, udruga građana i iz redova
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 22.
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun:
razmatra pitanja i utvrđuje prijedloge iz oblasti gospodarske politike i financija kojima se osiguravaju
uvjeti za razvitak gospodarskih djelatnosti,
razmatra gradski proračun i završni obračun proračuna, druge odluke, akte iz oblasti financija i
gospodarstva.
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova
vijećnika, predstavnika ustanova, društvenih organizacija i službi, udruga građana i iz redova
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 23.
Odbor za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:
razmatra pitanja iz područja komunalne djelatnosti, prostornog uređenja, prometa, zaštite graditeljske
baštine, zaštite prostornih resursa, promiče uređenje prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja
prostorom,
razmatra i utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuje komunalna djelatnost, prostorno
planiranje, promet, urbanizam, zaštita okoliša i graditeljstva.
Odbor za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana
koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika ustanova, društvenih organizacija i službi, udruga
građana i iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 24.
Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju:
razmatra pitanja suradnje Grada Supetra s drugim općinama, gradovima i regijama u zemlji i
inozemstvu,
utvrđuje programe i planove ove suradnje te poduzima mjere za ostvarivanje tih programa i planova.
Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju čine predsjednik i četiri
člana koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika ustanova, društvenih organizacija i službi, udruga
građana i iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 25.
Odbor za kulturu i sport:
razmatra pitanja iz oblasti umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i sporta, uz sagledavanje glavnih
problema i mogućnosti,
predlaže programe javnih potreba u kulturi i sportu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada
Supetra, polazeći od potreba i mogućnosti, kao i dosadašnjih dostignuća,
daje mišljenje o odukama i drugim aktima koje donosi Gradsko vijeće iz ovih oblasti.
Odbor za kulturu i sport ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika, kulturnih
djelatnika i umjetnika, sportskih djelatnika i iz reda drugih stručnih i javnih djelatnika.

4

BROJ: 17/17 SLUŽBENI GLASNIK GRADA SUPETRA 08. rujna 2017.

-

Članak 26.
Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje i socijalna pitanja:
razmatra pitanja iz oblasti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
raspravljanja o pitanjima raspoređivanja sredstava za socijalne potrebe kroz izradu programa javnih
potreba za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Supetra.
Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje i socijalna pitanja ima predsjednika i četiri člana koji
se biraju iz redova vijećnika, predstavnika odgojnih, obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova,
društvenih organizacija i službi, udruga građana i iz reda drugih stručnih javnih djelatnika.

Članak 27.
Odbor za turizam:
- razmatra koncepciju i strategiju razvoja turizma Grada Supetra,
- praćenje provedbe politike turističkog razvoja Grada Supetra,
- praćenje koncesija u turizmu,
- daje mišljenje o odukama i drugim aktima koje donosi Gradsko vijeće iz ove oblasti.
Odbor za turizam ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika, ugostiteljskih i
turističkih djelatnika i iz reda drugih stručnih i javnih djelatnika.
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«
KLASA: 011-01/17-01/03
URBROJ: 2104/01-01/1-17-2
Supetar, 07. rujna 2017. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Kirigin, dipl. iur. v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13. i 137/15.) i članka 32. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14.
i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Supetra, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. rujna 2017. godine, donosi
PROGRAM RADA
Gradskog vijeća Grada Supetra
za razdoblje rujan – prosinac, 2017. godine
Članak 1.
Program rada Gradskog vijeća za razdoblje rujan – prosinac, 2017. godine donosi se s ciljem osiguranja
pravovremenog organiziranja, razmatranja i rješavanja aktualnih pitanja od važnosti za Grad Supetar i
rukovođenje javnim poslovima od lokalnog značaja.
Program rada utvrđuje se na način kojim se osigurava primjena Ustava RH, Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih pozitivno pravnih propisa primjenjujući ih na lokalnu samoupravu
te Statuta Grada Supetra.
Članak 2.
Ovlašteni predlagatelji općih i drugih akata, odnosno nositelji zadataka i osobe zadužene za stručnu
obradu materijala za raspravu na Gradskom vijeću, u obvezi su pripremiti prijedloge općih, pojedinačnih i drugih
akata i materijala na način da se mogu razmatrati na sjednici Gradskog vijeća u utvrđenim rokovima.
Ovlašteni predlagatelji dužni su dostaviti materijale za sjednicu predsjednici Gradskog vijeća, u pravilu
najkasnije 15 dana prije roka utvrđenog za raspravu na sjednici Gradskog vijeća.
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Članak 3.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, Statutom i drugim općim aktima
Grada Supetra u svom samoupravnom djelokrugu rada planira u razdoblju rujan – prosinac, 2017. godine
razmatrati i donositi slijedeće akte:
a) OBVEZNE RASPRAVE
Predlagatelj: Gradonačelnica
I.

Nositelj izrade: Odsjek za opću upravu, upravu i samoupravu:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra
Rok: studeni, 2017.
2. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
Rok: rujan, 2017.
3. Prijedlog za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru
Rok: rujan, 2017.
II. Nositelj izrade: Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i razvoj:
4. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području
Grada Supetra
Rok: prosinac, 2017.
5. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Rok: prosinac, 2017.
6. Plan zaštite od požara
Rok: prosinac, 2017.
7. Odluka o suradnji između Grada Supetra (Republika Hrvatska) i Grada Postojne (Republika
Slovenija)
Rok: prosinac, 2017.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Rok: studeni, 2017.
III. Nositelj izrade: Odsjek za komunalne poslove i upravljanje gradskom imovinom:
9. Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje
Rok: prosinac, 2017.
IV. Nositelj izrade: Odsjek za izgradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:
10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene »Škrip - zapad«
Rok: rujan, 2017.
10.a. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada
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Rok: prosinac, 2017.
10.b. Odluka o komunalnom doprinosu
Rok: studeni, 2017.
10.c. Odluka o usvajanju Urbanističkog plana uređenja ''Vrilo – Gustirna luka''
Rok: prosinac, 2017.
I.

Nositelj izrade: Odsjek za gradske prihode:

11. Odluka o gradskim porezima Grada Supetra
Rok: rujan, 2017.
12. Odluka o porezu na nekretnine Grada Supetra
Rok: studeni, 2017.
13. Odluka o prestanku važenja Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Supetra
Rok: studeni, 2017.
14. Odluka o prestanku važenja Odluke o komunalnoj naknadi
Rok: studeni, 2017.

II. Nositelj izrade: Odsjek za komunalno redarstvo:
15. Odluka o komunalnom redu
Rok: prosinac, 2017.
16. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada
Rok: studeni, 2017.
17. Odluka o zabrani izvođenja pojedinih građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2018. godinu
Rok: prosinac, 2017.
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
Rok: prosinac, 2017.
19. Odluka o obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Supetra
Rok: prosinac, 2017.
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Supetra
Rok: prosinac, 2017.
III.

Nositelj izrade: Odsjek za financije i proračun:

21. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Supetra za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine
Rok: rujan, 2017.
22. Izmjene i dopune Proračuna Grada Supetra za 2017. godinu
Rok: listopad, 2017.
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23. Proračun Grada Supetra za 2018. i projekcije za 2019-2010. godinu
Rok: studeni, 2017.

b) TEMATSKE I OSTALE RASPRAVE
24. Izvješće o poslovanju ustanova kojih je osnivač Grad Supetar za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine
Predlagatelj: Gradonačelnica
Nositelj izrade: ustanova
Rok: listopad, 2017.
25. Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Grada Supetra za
razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine
Predlagatelj: Gradonačelnica
Nositelj izrade: trgovačko društvo
Rok: listopad, 2017.
26. Izvješće o poslovanju udruga financiranih iz Proračuna Grad Supetar za razdoblje 01.01.-31.12.2016.
godine
Predlagatelj: Gradonačelnica
Nositelj izrade: udruga
Rok: listopad, 2017.
27. Gradskom vijeću na znanje tijekom godine dostavlja se:
- Temeljem Zakona o proračunu (''Narodne novine'' br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Izvješće Gradonačelnice Grada Supetra o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Grada Supetra (temeljem članka 57. Zakona) - mjesečno;
- Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima (temeljem članka 90. i 91.
Zakona);
- Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13 i 137/15):
- Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Supetra za razdoblje siječanj – lipanj, 2017. godine
(temeljem članka 35.b. Zakona i članka 48. Statuta Grada Supetra);
Rok: rujan, 2017. godine
- Odluke o imenovanju/razrješenju predstavnika Grada Supetra u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i dr. (temeljem članka 48. stavak 4. Zakona).
28. Odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Supetra
Predlagatelj: Predsjednica Vijeća
Nositelj izrade: Odsjek za opću upravu, upravu i samoupravu
Rok: rujan, 2017.
29. Tematske sjednice
Predsjednica Gradskog vijeća sazivati će tematske sjednice po potrebi radi davanja informacije o temi i
pojedinim pitanjima od osobitog interesa i značaja za život građana Grada Supetra.
Članak 4.
Osim poslova navedenih u članku 3. ovoga Programa, Gradsko vijeće će, u okviru svoga samoupravnog
djelokruga obavljati i poticati rješavanje drugih poslova koji su u neposrednoj vezi s gospodarskim, socijalnim i
kulturnim razvitkom Grada Supetra.
Gradsko vijeće će prema potrebi razmatrati i donositi rješenja o verifikaciji mandata članova Gradskog
vijeća, o prestanku i o mirovanju mandata; izboru, imenovanju ili razrješenju članova stalnih ili povremenih
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radnih tijela te druga pitanja koja u vrijeme izrade ovog Programa nisu bila poznata ili su izostavljena ili će se
naknadno utvrditi po zaključcima Gradskog vijeća ili će proizaći kao obveza prema posebnim zakonima i drugim
pozitivnim propisima, kojima se uređuju pojedina upravna područja, a u djelokrugu su Gradskog vijeća.
Članak 5.
O pitanjima opisanim u ovom Programu mogu raspravljati stalna ili povremena radna tijela Gradskog
vijeća radi davanja mišljenja prije rasprave i donošenja akata od strane Gradskog vijeća.
Članak 6.
Sjednice Međustranačkog kolegija sazivat će se prema potrebi i/li na inicijativu političkih stranaka koje
participiraju u radu Gradskog vijeća i/li na inicijativu člana Vijeća izabranog s liste grupe birača. Na sjednicama
će se raspravljati, informirati ili zauzimati stajališta o bitnim pitanjima iz rada Gradskog vijeća i od interesa za
Grad Supetra.
Članak 7.
Gradonačelnica i tijela gradske uprave predlagat će opće i druge akte o kojima će Gradsko vijeće
raspravljati i odlučivati te sudjelovati u radu Gradskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra će za Gradsko vijeće i za radna tijela Gradskog vijeća obavljati
pravne, stručne, administrativne te tehničke i druge poslove, a posebno poslove u vezi sa sazivanjem,
održavanjem i praćenjem rada sjednica, vođenjem zapisnika, izradom zaključaka s tih sjednica, pravovremenom
dostavom materijala članovima tijela, objavljivanjem općih akata u službenom glasilu, objavljivanjem poziva s
materijalima za sjednice Gradskog vijeća na internetskim stranicama Grada i/li dostavom istih nadležnim
tijelima i druge poslove.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra će u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća i u
suradnji s predsjednicom Gradskog vijeća brinuti da se Program rada izvršava prema planiranoj dinamici. Osim
toga, od voditelja odsjeka zahtijevat će pravovremenu dostavu materijala te odgovore na pitanja vijećnika.
Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra će vijećnicima, u obnašanju njihove dužnosti, pružati pravnu i
stručnu pomoć te osiguravati obavijesti i informacije o temama koje će biti na dnevnom redu sjednica Gradskog
vijeća ili njihovih radnih tijela.
Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra pratit će rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, dok će
pročelnik i voditelji odsjeka prisustvovali sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela zavisno o temama koje su
na dnevnom redu tih tijela.
Opći akti Gradskog vijeća i radnih tijela objavljivat će se u javnom glasilu, „Službenom glasniku Grada
Supetra“ i na internetskim stranici Grada, a prema potrebi i na oglasnim pločama ili drugim informativnim
punktovima mjesnih odbora.
Članak 8.
U cilju osiguravanja transparentnosti i javnosti rada zainteresiranim građanima omogućit će se
prisustvovanje sjednicama Vijeća, osim ako Vijeće odluči da dio ili cijela sjednica Vijeća bude zatvorena za
javnost u skladu s Poslovnikom.
O radu Gradskog vijeća i o aktima o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i koje će donositi javnost će
biti pravovremeno izvještavana objavom dokumenata u službenom glasilu Grada i na internetskim stranicama
Grada, putem medija i na druge pogodne načine.
Pozivi s materijalima za sjednice Gradskog vijeća dostavljat će se predstavnicima medija.
Članak 9.
Ovaj Program objavit će se u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 021-05/17-01/08
URBROJ: 2104/01-01/1-17-4
Supetar, 07. rujna 2017. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Kirigin, dipl. iur. v.r.
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Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17.) i članka 32. Statuta Grada Supetra
(»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14. i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Supetra, na svojoj
3. sjednici održanoj dana 7. rujna 2017. godine, donosi
ODLUKU
o prijedlogu za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru na području Grada Supetra
Članak 1.
Za promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području
Grada Supetra, predlaže se:
- DANIJELA KIRIGIN, iz Miraca, Put križa 2B, diplomirana pravnica, predsjednica Gradskog vijeća
Grada Supetra.
Članak 2.
Ova Odluka će se dostaviti na daljnje postupanje Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za
turizam i pomorstvo.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 342-01/17-01/04
URBROJ: 2104/01-02/1-17-3
Supetar, 7. rujna 2017. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Kirigin, dipl. iur. v.r.

Na temelju članka 79. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12. i 121/16.) te članka 44.
Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14. i 19/15.), Gradsko vijeće
Grada Supetra na 2. sjednici održanoj dana 27 srpnja 2017. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se da su se ispunili zakonski uvjeti za početak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Grge
Caglevića, čiji mandat miruje iz osobnih razloga od dana 27. lipnja 2017. godine, neizabranom kandidatu sa liste
Hrvatske stranke prava 1861 - Manuelu Gospodnetiću, iz Supetra, Jadranska 29.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 013-01/17-01/07
URBROJ: 2104/01-01/3-17-6

Supetar, 27. srpnja 2017. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Danijela Kirigin, dipl. iur. v.r.
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Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.) i članka 46. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik« broj 09/09.,
04/13., 03/14. i 19/15.), gradonačelnica Grada Supetra donijela je
DOPUNU PLANA PRIJMA
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra za
2017. godinu
Članak 1.
Mijenja se članak 2. Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni
upravni odjel Grada Supetra za 2017. godinu (»Službeni glasnik« br. 03/17.), na način da isti sada glasi:
Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra u
2017. godini, planira se primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

Odsjek za financije i Viši referent za financije sveučilišni prvostupnik struke ili
stručni prvostupnik struke
proračun
i proračun

1

Odsjek za opću
upravu, upravu i
samoupravu

1

ekonomskog smjera

Referent –
administrativni tajnik

srednja stručna sprema upravne ili
ekonomske struke odnosno
gimnazija

Članak 3.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji sa Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje, odgovarajućom primjenom odredaba Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (»Narodne novine«, br. 100/11.).
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana
kod nadležne službe za zapošljavanje.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada Supetra«.
KLASA: 130-01/17-01/01
URBROJ: 2104/01-02/1-17-2
Supetar, 7. rujna 2017. godine
……………………/………………………….
GRADONAČELNICA
Ivana Marković, mag. Oecc. v.r.
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IZDAVAČ: GRAD SUPETAR – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Pročelnik Ivica Blažević dipl.iur.
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