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REPUBLIKA  HRVATSKA 

 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  POSTIRA 

 
 
 

ZAPISNIK 
sa 24. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Postira  

održane 31. ožujka 2020. god.  
 
Poziv sa dnevnim redom, na elektronsku sjednicu vijeća, upućen je elektronskim putem vijećnicima 
dana 26.03.2020. godine od strane predsjednika vijeća. Amandmani na predložene točke dnevnog 
reda su se mogli dostaviti do 30.03.2020. god. do 17:00 h te ukoliko se usvoje, izmijenjene Odluke 
sa usvojenim amandmanima bile bi dostavljene elektronskim putem 31.03.2020. do 08:00 sati. 
Prisutnima na elektronskoj sjednici smatrali su se oni koji su dana 31.03.2020. god. u periodu od 
9:00 do 12:00 sati pristupili glasovanju po navedenim točkama dnevnog reda. Glasovali su slijedeći 
vijećnici te se time smatraju prisutnima na elektronskoj sjednici: Marko Radić, Marko Vlahović, Joško 
Pulišelić, Marko Jelinčić, Marijo Gospodnetić, Jeroslav Nejašmić, Ljerka Vlahović, Vesela Lukić, Toni 
Buljević, Silvije Marković  
 
Vijećnici koji nisu prisustvovali elektronskoj sjednici jer nisu pristupili glasovanju : Vedran Frančeski   
 
Elektronskoj sjednici vijeća također su prisustvovali načelnik Siniša Marović te donačelnik Ivica 
Vlahović. Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik vijeća obavijestio je vijećnike da je vijećnica 
Nera Dominis podnijela ostavku na mjesto vijećnice Općinskog vijeća. Slijedeća na listi za ulazak u 
općinsko vijeće je Ljerka Vlahović. Stoga je predsjednik vijeća predložio, s obzirom da se u utorak 
održalo elektronsko glasovanje da Ljerka Vlahović sudjeluje u raspravi i donošenju odluka, a da 
prisegu položi na prvom idućem vijeću koje će se održati u vijećnici Općine Postira. Prijedlog je 
prihvaćen te se pristupilo usvajanju dnevnog reda. U pozivu na elektronsku sjednicu vijeća utvrđen 
je dnevni red te je predsjednik vijeća predložio nadopunu dnevnog reda. Kako nije bilo prijedloga za 
nadopunu dnevnog reda usvojen je slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća; 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. god.; 
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-

prosinac 2019. godine; 
4. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Postira; 
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5. Prijedlog Odluke o donošenju mjera za ublažavanje negativnih efekata na gospodarstvo i  
građane u Općini Postira; 

 
Ad 1.) 
Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća  
Nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik te su za verifikaciju zapisnika sa 23. sjednice vijeća svi 
vijećnici koji su glasovali glasali ZA. 
 
Ad 2.) 
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. god. 
Načelnik je vijećnicima uputio slijedeće obrazloženje: U 2019. godini prihodi Općine Postira sa 
proračunskim korisnicima iznosili su 8.849.118,00 kn dok su rashodi iznosili 9.224.620,00 kn što je 
rezultiralo manjkom od 375.502.00 kn, a što sa prenesenim manjkom od prethodnih godina sada 
iznosi 816.532,00 kn. 
Dakle nakon 2016. i 2017. kada smo ostvarivali višak poslovanja i ove godine kao i lani imamo 
manjak. Međutim manjak se dogodio iz sljedećih razloga, početkom 2019.godine Općina je platila ( 
godinu dana prije roka) cca 350.000 kn za zemljište kupljeno od PZ Postira, te su neki prihodi koje 
smo očekivali u 2019. godini stigli tek u 2020. godini. Stoga na današnji dan 26.03.2020.godine 
proračun Općine Postira u plusu je od 400.000,00 kn. Kako su stvari krenule kroz 2020. godinu, 
imali smo perspektivu da pokrijemo manjak od svih prijašnjih godina, te da uz sve to i u 2020. g. 
ostvarimo višak. Međutim to je sada itekako upitno radi stanja u kojem se nalazimo i radi upitnog 
punjenja Proračuna Općine Postira.  

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te su svi prisutni glasovali ZA. 
 
Ad 3.) 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 
2019. godine; 
Načelnik je naveo koje su se investicije realizirale kroz period srpanj - prosinac 2019. godine: 
Uređenje mjesnog parka II faza, Izgradnja vanjske teretane, Izgradnja igrališta za pse, opločenje 
šetnice i  obalnog pojasa Rot, Realizacija prolaza između ulica Put Njive i Pavišića vrtli ( kroz 
Hekmana), uređen parkić pokraj Nazora, Prošireno parkiralište na punti sv. Mikule, Uređeno veliko 
parkiralište iznad pomoćnog igrališta, Napravljen sigurniji ulaz u vrtić s južne strane, Uređenje Kuće 
Hrapoćuše u Dol, Uređenje ulice s komunalnom infrastrukturom Put njive, potpisani Ugovori za 
zonu,  sufinancirali radne bilježnice za osnovnu školu, uredili tj. betonirali  poljske puteve ( Dučac, 
mali brig, velo spila, trstena, ratac ..), Rz postupkom dobili parcele u maloj lozni i pokraj groblja ( 
postupak knjiženja je u tijeku), postavili instalaciju za javnu rasvjetu na ŽC Dol - Postira, te na 
navedenom području imali raznorazne zahvate ( uređenja rampi za pristup i sl.) , započeli radovi u 
Luci Postira, izradili poveći broj  projektne dokumentacije, uredili plažu s objektom u uvali Trstena. 
Po  točki dnevnog reda nije bilo dodatne rasprave ni komentara te su svi prisutni glasovali ZA. 
 
Ad 4.) 
Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Postira  
Načelnik je po ovoj točki dnevnog reda uputio objašnjenje vijećnicima kako je riječ o jednoj vrsti 
kredita. Također je naveo da Općina Postira na današnji dan ima nikad manje obveze u posljednjih 
15 godina cca 500.000,00 kn , dok su prosjeku bile uvijek oko 1.200.000,00 kn. Dakle financijska 
situacija nije bila nikad bolja kad se uzmu u obzir samo obveze prema dobavljačima. Međutim s 
obzirom da situacija koja vlada vezano za korona virus, proračun Općine Postira se od uvođenja 
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određenih mjera jako sporo i slabo puni. Stoga se ide u ovo prekoračenje samo kao slučaj rezerve i 
sigurnosti, što ne znači da ćemo i koristi to prekoračenje (  u biti  nastojat ćemo ga izbjegavat ). 
Trošak ovog prekoračenja je oko 2.000,00 kn ( trošak procedure kod banke ) plus troškovi kamate. 
U najnepovoljnijoj varijanti kad bi cijelu godinu bili stalno na 750.000,00 kn minusa, kamate za cijelu 
godinu dana bi iznosile oko 65.000,00 kn, što nije puno, ali je teoretski nemoguće biti u tolikom 
minusu svaki dan cijelu godinu. 
Od strane vijećnika nije bilo dodatnih komentara ni rasprave te su svi glasovali ZA.  
 
Ad 5.) 
Prijedlog Odluke o donošenju mjera za ublažavanje negativnih efekata na gospodarstvo i  građane 
u Općini Postira; 
Po ovoj točki dnevnog reda pristigao je u za to predviđeno vrijeme 30.03.2020. god. do 17:00 h 
jedini amandman. Vijećnik Marko Jelinčić predložio je da se formulira Članak 4 na način, koji će 
obuhvaćati i ostale poslovne subjekte na području Općine Postira, a u slučaju da im se eventualnim 
mjerama u budućnosti obustavi njihova djelatnost. Navedenim amandman je prihvaćen, te se u 
prijedlogu Odluke točke  5. dnevnog reda u članku 4. ubacuje amandman te članak 4.  Odluke glasi: 
Odobrava se odgoda od 3 mjeseca, za plaćanja komunalne naknade, svim ugostiteljskim objektima, 
hotelima, turističkim agencijama te ostalim poslovnim subjektima na području Općine Postira, a 
kojima je  preporukama civilne zaštite RH obustavljena mogućnost rada”. 
Načelnik je uputio vijećnicima slijedeće obrazloženje po navedenoj točki dnevnog reda: Kao što se 
vidi u prijedlogu Odluke jako je mali broj mjera i manji broj od njih je konkretan. Trenutno nema 
smisla donosite konkretne mjere za cijelo razdoblje  te se ovdje uglavnom  radi o odgodama ( što 
opet stvara pretpostavke i za druge mogućnosti u budućnosti ali sve ovisi o ukupnom stanju). 
Prvenstveno se ovdje misli na hotelijere koji nemaju nikakav prihod u predsezoni,  a uskoro bi trebali 
platiti i drugu ratu komunalne naknade. 
Kako su plaće 01. travnja, a ako vodimo brigu da će nam se proračun slabo puniti Odluku treba 
donijeti do tada, uzimajući u obzir da neki rade od kuće, a da npr. vrtić i knjižnica uopće ne rade, ali 
i da skoro svi koji radimo, radimo manji broj sati od uobičajenog. 
Imamo i situaciju s poslovnim prostorima u vlasništvu Općine gdje im 01. travnja moramo poslati 
račun za najam, a zatvoreni su od 15. ožujka. Smatram da već sada treba donijeti odluku što sa 
njima. Također, kako vrtić ne radi od 15.03, a početkom mjeseca idu uplatnice korisnicima, moramo 
i za to donijeti Odluku. Sve ostale stvari vezano za ostale subjekte i ostale situacije donosit ćemo 
naknadno, kad budemo imali više informacija.  
Za točku 5. dnevnog reda sa usvojenim amandmanom svi vijećnici su glasovali ZA. 
 
 
 
Završetak elektronske sjednice vijeća u 12:00 h 
 
 
 
 Zapisnik sastavio Ivo Matulić                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                  Marko Radić, v.r. 


