REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POSTIRA

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Postira održane 26. veljače
2019. god. u vijećnici Općine Postira u 18.00 sati

Nazočni: Marko Radić, Toni Buljević, Marko Vlahović, Joško Pulišelić, Marijo Gospodnetić, Nera
Dominis, Marko Jelinčić, Silvije Marković
Odsutni: Vesela Lukić, Jeroslav Nejašmić, Vedran Frančeski

Sjednici Vijeća su nazočni načelnik Siniša Marović te donačelnik Ivica Vlahović. Prije početka
sjednice, predsjednik vijeća Marko Radić pozdravio je nazočne, te predložio nadopunu dnevnog
reda. Načelnik je predložio da se nakon točke 4. predloženog dnevnog reda ubaci Prijedlog Odluke
pod rednim brojem 5. dnevnog reda. Predsjednik vijeća nadodao je da će nakon verifikacije
zapisnika biti odrađena viječnićka prisega novog člana općinskog vijeća Silvija Markovića. Predloženi
dnevni red sa nadopunom stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog Vijeća;
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt građenja Sportskog
otvorenog teniskog terena;
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt opremanja
kulturnog centra Hrapoćuša;
4. Prijedlog plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Postira;
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o donošenju UPU Postira-centar (UPU 1);
6. Izvješće o radu turističke zajednice Općine Postira za 2018. god.;
7. Razno
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Ad 1.)
Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog Vijeća;
Predsjednika Vijeća pozdravio je nazočne te ih pozvao da iznesu svoje eventualne prijedloge i
primjedbe na dostavljeni zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća.
Nitko od prisutnih nije imao primjedbe na dostavljeni zapisnik stoga je predsjednik vijeća verifikaciju
zapisnika stavio je na glasovanje te je usvojena jednoglasno.
Prije druge točke dnevnog reda predsjednik vijeća iznio je prisutnima da je dosadašnji vijećnik Toni
Svoinac sukladno stavku 4. članka 38. Statuta Općine Postira stavio svoj mandat vijećnika općinskog
vijeća u mirovanje te svoje mjesto vijećnika prepustio Silviju Markoviću koji je pročitao prisegu
kojom je postao punopravni član općinskog vijeća Općine Postira. Sustavom automatizma postaje i
član u svim komisijama u kojima je dosadašnji član Toni Svoinac obnašao dužnost o čemu će ga
pročelnik u što kraćem roku obavijestiti.
Ad 2.)
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt građenja Sportskog
otvorenog teniskog terena;
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je prisutnima ukratko obrazložio kako nismo u
mogućnosti aplicirati mjesni park radi nekih proceduralnih poteškoća stoga ćemo na natječaj Lag-a
prijaviti projekt Sportskog teniskog terena za koji imamo spreman projekt. Za prijavu na navedeni
natječaj potrebna ja suglasnost Općinskog vijeća. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, no kako
nije bilo primjedbi točka dnevnog reda stavljena je na glasovanje te jednoglasno usvojena.
Ad 3.)
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt opremanja kulturnog
centra Hrapoćuša;
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao prisutnima kako je došlo do nekih promjena u
uvjetima natječaja te smo navedenu odluku radi procedure trebali prilagoditi istima.
Točka je stavljen na glasovanje i jednoglasno usvojena.
Ad 4.)
Prijedlog plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Postira;
Načelnik je ukratko obrazložio vijećnicima što sve sadrži Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Postira
koji moramo radi zakonske regulative donositi na općinskom vijeću svake godine. Dotaknu se i
budućeg vatrogasnog doma za koji su preko Eu natječaja osigurana sredstva čime će se vatrogastvo
i sustav civilne zaštite na području Općine Postira podignuti na još viši nivo. Vijećnik Marko Jelinčić
napomenuo je da se u tekstu preprave tehnički previdi u numeraciji godina.
Predsjednik vijeća stavio je točku dnevnog reda na glasovanje koja je jednoglasno usvojena.
Ad 5.)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o donošenju UPU Postira-centar (UPU 1);
- Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku da objasni o čemu se radi u navedenoj točki dnevnog
reda kojom se ujedno i nadopunio dnevni red. Načelnik je rekao kako su uočene neke stvari
koje bi se trebale izmijeniti u ovoj proceduri donošenja UPU Postira-centar (UPU 1). Načelnik je
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predložio amandaman na konačni prijedlog I. izmjena i dopuna UPU-a Postira-centar kojim se
traži slijedeće: da se u zoni omeđenoj ulicama Put njive i Pavišića vrtli, uz suglasnost vlasnika
građevinskih čestica, traži se izmjena kartografskih prikaza Konačnog prijedloga I. ID UPU-a
Postira centar za ovu zonu na način da se napravi slijedeće.
- izvrši promjena namjene Z1 (javni park) u namjenu S (stambena namjena) s čime su suglasni i
vlasnici parcela, s obzirom da su na ovim parcelama izgrađeni stambeni objekti a Općina Postira
nema mogućnosti otkupa privatnih parcela s objektima radi uređenja javnog parka,
- ukine planirani put (cestovni spoj) preko privatnih parcela sa izgrađenim objektima na ulicu
Pavišića vrtli, s čime su suglasni i vlasnici parcela, obzirom da Općina Postira nema mogućnosti
otkupa privatnih parcela s objektima radi izgradnje ovog spojnog puta,
- smanji površina prometnice uz južni rub ove zone (suzi trasa) prema izvedenom stanju, s čime
su suglasni i vlasnici parcela.
Nakon rasprave predsjednik vijeća stavio je na glasovanje predloženi amandman od strane
načelnika za koji su svi glasali za.
Također je predsjednik vijeća točku stavi na glasovanje prijedlog da se odluka o izmjeni i dopuni
odluke o donošenju UPU Postira-centar (UPU 1) makne sa dnevnog reda za koji su svi glasali za.
Ad 6.)
Izvješće o radu turističke zajednice Općine Postira za 2018. god.;
Predsjednik vijeća dao je riječ direktorici ureda turističke zajednice koja je prisutnima prezentirala
rezultat poslovanja turističke zajednice u 2018. godini te analizu turističke godine.
Registrirano je povećanje dolazaka u odnosu na 2017. god. od 3% i noćenja od 4% dok je stanje na
računu na kraju 2018. god iznosilo 93.784,00 kn.
Ad 7.)
Razno
Pod točkom razno načelnik je ukratko prenio vijećnicima na znanje koja je situacija trenutno sa
radovima , ponajviše sa cestom Postira - Dol i postavljenjem kanalizacije na istoj u Općini Postira te
je naglasio kako se za sada odvija sve prema planu. Također je načelnik napomenuo kako će kroz
nekoliko narednih dana dati suglasnost na cjenik odvoza komunalnog otpada. Spomenuta je od
strane vijećnika Pulišelića da li je moguća opcija kružnog toka u glavici pored Konzuma no načelnik
je rekao kako je u razgovoru sa projektantom zaključeno da je radi nagiba terena to nije moguće
izvesti.
Nakon završetka rasprave predsjednik vijeća zaključio je sjednicu vijeća te pozdravio prisutne.
Završetak Sjednice vijeća u 18:50
Zapisnik sastavio Ivo Matulić

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Radić
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