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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 

ZAPISNIK 
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Postira održane 23. rujna 

2019. god. u vijećnici Općine Postira u 19.00 sati 
 

 
Nazočni: Marko Radić, Toni Buljević, Marko Vlahović, Joško Pulišelić, Vesela Lukić, Jeroslav 
Nejašmić, Marko Jelinčić, Silvije Marković, Vedran Frančeski 
 
Odsutni: Nera Dominis, Marijo Gospodnetić 
 
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. Kako nije bilo prijedloga za nadopunu dnevnog reda isti je stavljen na glasovanje te je 
jednoglasno usvojen slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća; 
2. Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Općine Postira za period od 01.01. - 30.06.2019. 

godine; 
3. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - 

lipanj 2019. godine; 
4. Prijedlog odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Postira-

istok: Crna i Bila ploča - Mala lozna 
5. Prijedlog odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Postira-

zapad: Prvja-Punta-Vrilo 
6. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Općine Postira 
7. Razno 
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Ad 1.) 
Verifikacija zapisnika sa 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća  
Predsjednika Vijeća pozdravio je nazočne te ih pozvao da iznesu svoje eventualne prijedloge i 
primjedbe na dostavljene zapisnike s prethodne sjednice općinskog vijeća.  
Kako nitko od prisutnih nije imao primjedbe na dostavljene zapisnike predsjednik vijeća verifikaciju 
zapisnika sa 18. i 19. sjednice vijeća stavio je na glasovanje te su usvojene jednoglasno. 
 
Ad 2.) 
Prijedlog izvješća o izvršenju proračuna Općine Postira za period od 01.01. - 30.06.2019. godine; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je u kratkoj prezentaciji predočio ostvareno u proračunu 
u navedenom razdoblju. Prihodi poslovanja u prvih šest mjeseci iznosili su 4.028.719,00 kuna, a 
rashodi 4.500.000,00 kn, što je manjak od 503.884,00 kn. Još je načelnik napomenu da je Općina 
Postira imala investiciju u prvih šest mjeseci na predjelu „Rot“ u vrijednosti 420.000,00 kuna te da 
se ovaj tjedan očekuje sufinanciranje od strane županije u iznosu od 380.000,00 kuna. 
Nakon načelnikova izlaganja predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Kako nije bilo rasprave navedena 
točka stavljena je na glasovanje te je jednoglasno usvojena. 
 
Ad 3.) 
Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 
2019. godine; 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je je nastavio izlaganje sa učinjenim u prvih 6 mjeseci 
2019. godine. Naveo je projekte kako slijedi:  

 Završena II. faza uređenja Mjesnog parka u naselju Postira. 

 Rekonstruirana vodovodna cijev, kanalizacija i dtk mreža u ulici Put Njive. 

 Uređen put od Županijske ceste do uvale Dučac. 

 Radi sigurnosti osposobljen ulaz u dječji vrtić s južne strane 

 Potpisani Ugovori sa dvoje korisnika za parcele gospodarskoj zoni. 

 U sklopu projekta postavljanja kanalizacije i rekonstrukcije ceste Dol - Postira, završen je 

dio u naselju Postira, dok su prema Dolu radovi u tijeku. 

 Postavljena vanjska teretana u uvali Bok. 

 Kamenom obložena šetnica na obalnom pojasu Rot. 

 Napravljen prolaz između ulica Put njive i Pavišića vrtli. 

 Uređen prostor na rivi pokraj spomenika Vladimira Nazora. 

 Prošireno parkiralište na punti Sv. Mikule. 

  Napravljeno više od 5500 m2 besplatnog parkirališta u Strančici. Plan je kroz naredna dva 

mjeseca izgraditi most preko bujice za siguran ulaz djece putnika u školu i mogućnost 

prolaza interventnih vozila, za što su već osigurana financijska sredstva, a u budućnosti 

nam na tom parkiralištu stiže punionica za električna vozila. 

  Iz Eu fondova dobili sredstva za postavljanje besplatnog wifi-a, postavljanje stanica slijedi 

nakon ljeta. 

 Iz Eu fondova, na natječaj Lag-a Brač, dobili sredstva za izgradnju tenis terena, čime 

započinjemo s prvom fazom izgradnje sportskog centra. Radovi će započeti nakon ljeta. 

 Stvoreni formalni i pravni preduvjeti za stvaranje novih usluga i poboljšanje turističke 

ponude od strane privatnika. 
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Nakon opsežnog izvješća predsjednik vijeća otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
Vijećnik Jelinčić postavio je pitanje da li je spomenuti WIFI biti besplatan na razini cijele Općine? 
Načelnik mu je odgovorio da su odobrena sredstva u visini od 15 tisuća eura i da je potrebno 
postaviti 10 pristupnih točaka za čije bi korištenje Općina Postira plaćala potrošene megabajte. 
Cilj je da se pristupne točke postave na strateška mjesta u naselju Postira i Dol te u određenim 
uvalama da se što više područja pokrije signalom i kvalitetnim brzinama interneta koje bi bile 
minimalno 30 mbit/s.  
Kako bije bilo daljnje rasprave predsjednik je točku dnevnog reda stavio na glasovanje koja je 
jednoglasno usvojena. 
 

 
Ad 4.) 
Prijedlog odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Postira-istok: Crna 
i Bila ploča - Mala lozna 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako je zakonska procedura zadovoljena, da su 
izvršene sve zakonom predviđene radnje, da je dobivena suglasnost od ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja na prijedlog UPU-a.  
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je prijedlog odluke na glasovanje za koju 
je 8 vijećnika bilo ZA, a 1 PROTIV (Vedran Frančeski).  
 
 
Ad 5.) 
Prijedlog odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Postira-zapad: 
Prvja-Punta-Vrilo 
Predsjednik vijeća dao je riječ načelniku koji je rekao kako je zakonska procedura zadovoljena, da su 
izvršene sve zakonom predviđene radnje, da je dobivena suglasnost od ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja na prijedlog UPU-a. Kartografski nije bilo promjena samo je izbačen članak 115. 
koji kaže da za investitora postoji obveza raspisivanja arhitektonskog natječaja.  
Kako nije bilo dodatne rasprave predsjednik vijeća stavio je prijedlog odluke na glasovanje za koju 
je 8 vijećnika bilo ZA, a 1 SUZDRŽAN (Vedran Frančeski).  
 
 
Ad 6.) 
Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području Općine Postira 
Predsjednik vijeća dao je riječ pročelniku koji je prisutnima obrazložio da se planom mreže dječjih 
vrtića na području Općine Postira utvrđuju ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje 
obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi 
predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine Postira. 
Kako Općina Postira ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem 
području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Te da se ovaj plan dostavlja Splitsko dalmatinskoj županija radi usklađivanja razvitka mreže dječjih 
vrtića na području Splitsko dalmatinske  županije. 
Nakon kratkog izlaganja predsjednik vijeća točku dnevnog reda stavio je na glasovanje te je 
jednoglasno usvojena. 
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Ad 7.) 
Razno 
Pod točkom razno Načelnik je obavijestio prisutne da je donesen novi Zakon o turističkoj pristojbi 
koji je na snazi od 30.05.2019. godine. Novine su da se ukidaju turistički razredi čime cijela općina 
postaje jedna turistička sredina, uvodi se plaćanje turističke pristojbe i za pomoćne krevete te nema 
više predsezone, sezone i podsezone već se uvode dva sezonalna razdoblja od 01.04. do 30.09 i od 
01.10. do 31.03. Splitsko dalmatinska županije je zatražila od načelnika i direktorice turističke 
zajednice da daju prijedlog cijene boravišne pristojbe gdje je odabrana najniža moguća cijena ta 
Općine Postira od ponuđenih, a to je 350 kuna po krevetu. Boravišna pristojba koju gosti plaćaju 
iznajmljivačima iznosi 10 kuna po danu za period od 01.04. do 30.09, a 7 kuna po danu za ostali 
period što su također najniži mogući iznosi. 
Načelnik je pozvao prisutne na javnu tribinu o gospodarenju otpadom koja će se održati u petak u 
Pastoralnom centru u 19:30 sati. 
Još je načelnik dodao da je plan što se tiče luke da se započne sa produženje zapadnog dijela gata i 
da se po završetku istoga preseli na istočni dio. Dogovor je da se kanalizacija sada ne radi nego iza 
ljeta 2020. godine. Jako je bitno da se 01.03.2020. god. vidi koja je dinamika radova te da od 
01.06.2020. god. nema radova u luci. 
Time je predsjednik vijeća zaključio sjednicu i pozdravio prisutne. 
 
 
Završetak Sjednice vijeća u 19:30 
 
 
 Zapisnik sastavio Ivo Matulić                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                     Marko Radić 


